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Цей  порадник  розроблено  у  відповідності  до  вимог
наказів  та  директив  Міністерства  оборони  України,
Командувача  Сухопутними  військами  Збройних  сил
України,  Бойового  Статуту  Сухопутних  військ,  а  також
навчального  наочного  посібника  «Основи  захисту
Вітчизни.  Комплект  плакатів  з  вогневої  підготовки»,
рекомендованого Міністерством освіти і науки України. 

Порадник  призначено  для  підготовки  особового
складу  Збройних  сил,  який  має  на  озброєнні  7,62 мм
снайперську  гвинтівку СГД,  а також для використання у
навчальних закладах України.

Упорядник: полковник С. П. Рудюк.

Видано за сприяння та коштом полковника 
Сергія Павловича Рудюка



Українське мистецтво влучного стріляння

Предки  наші  були  мужніми  воїнами  і  влучними
стрільцями. Це про них з жахом говорив давньоюдейський
пророк:

"Ось Я приведу іздалека народа
на вас,
о доме Ізраїлів, - каже
Господь, - 
це сильний народ, стародавній
це люд,
люд, що мови його ти не знаєш,
і не розумієш, що він
говоритиме.
Його сагайдак, як відчинений 
гріб,
усі хоробрі вони". (Книга пророка Єремії 5.15,16). 

Цю  хоробрість  наслідували  й  герої
давньоукраїнського  епосу  "Слово  о  Полку  Ігоревім":
"...луки у них натягнені,

           тули1 отворені,
           шаблі нагострені".

Яр-тур  Всеволод  стоїть  у  битві  і  "...прище  на  воїв
стрілами",  а  Галицький  Осмомисл  Ярослав  "стріляє  з
отчого стола

                                                  салтанів
                                      за землями".

Вправними  стрільцями  з  лука  були  й  запорозькі
козаки,  а  найславніші  козацькі  гетьмани  початків
козаччини  –  Дмитро  (Байда)  Вишневецький  і  Петро
Сагайдачний зображені давніми живописцями із луками й
стрілами.

З поширенням в Україні вогнепальної зброї рушниця
стала  основною  зброєю  козака.  "Зброя  їх  –  рушниця  і
шабля, інші мають короткий спис і стріли, але рідше...", -



писав  про  козаків  польський  вчений  Старовольський  у
1628  році.  Папський  посол  Гамберіні  у  1584  році
відзначав: "Зброя їх – шаблі і кілька рушниць, з яких вони
ніколи  не  хиблять".  Військовий  інженер  на  польській
службі  француз  Боплян  зауважив:"...вони  дуже  добре
стріляють  з  рушниць,  своєї  звичайної  зброї,  і  твердо
боронять свої позиції".

Посла  Венецької  республіки  Альберта  Віміну,  який
відвідав  Україну  в  1650  році,  вразило  стрілецьке
мистецтво козаків, воїнів витривалих і дисциплінованих та
великих майстрів  воювати:  "Мені  траплялося бачити,  як
вони кулею гасять свічку, відбиваючи нагар так, що можна
подумати, ніби це зроблено за допомогою щипців".

Офіцери  союзної  Війську  Запорозькому  шведської
армії у своїх спогадах про воєнну кампанію 1709 року теж
високо оцінили стрілецьку вправність козаків.
   1Тули - сагайдаки

Зокрема  Петре  згадував,  що  "...козаки  мали  гарні
тягнені рушниці", з яких стріляли "на ворога в лісі сидячи і
завдали йому значних втрат". Ця обставина, що українські
козаки стріляли сидячи, не мало дивувала шведа, хоч він і
визнав, що цей спосіб "зовсім добрий".

Інший шведський офіцер Вейге про козаків написав,
що  "...вони  добрі  вершники,  б’ються  також
пішо...стріляють  тягненими  рушницями  дуже  доладно  і
тому  мають  славу  найліпших  вояків  поміж  усіх".  Про
початок  бою під  Полтавою Вейге  розповідав  так:  "Наші
запорожці  знищили своїми тягненими рушницями багато
московської піхоти, так що вона скоро потім ...відступила
через зарості...".

У  запорожців  справді  були  такі  майстерні  стрільці,
рівних яким не було в світі. Їх називали пластунами.

Колискою пластунів була піхота. Воювати козакові без
коня  там,  де  блукав  степами  наїзник-ординець,  було
можливо  тільки  пристосовуючись  до  місцевості  і
виробляючи  прийоми  прихованих,  ніким  не  зауважених



рухів. Тому обережність, бачність, гострий слух і бистрий
розум  вироблялися  у  пластунів  самим життям.  Щоб  не
спіткати  смерть,  або  не  попасти  в  полон,  треба  було
знайти відповідний вихід з несприятливого становища, а
для цього треба було думати, "розмислювати" як говорили
пластуни. Козак із нерозумною головою не надавався на
пластуна.  Тільки  від  поєднання  думаючої  голови  з
витонченими  зором,  слухом,  холоднокровністю  і
виваженістю виходив добрий пластун.

З  іменем  пластуна  прийнято  було,  звичайно,
пов’язувати  образ  поодинокого  воїна,  який  діяв  на  свій
страх  і  риск.  Але  цим  тільки  виділялися  індивідуальні
якості пластуна, його вміння діяти самостійно, без наказу
чи підштовхування там, де могли зустрітися на кожному
кроці  пастка,  несподіванка  і  страх,  який  сковує  людину.
При  таких  якостях  пластун  був,  поза  тим,  надзвичайно
товариською  людиною,  яка  високо  цінувала  спілку,
товариство  собі  подібних.  Почуття  товариськості  було
розвинуте в пластунів надзвичайно. Найчастіше пластуни
діяли на спілку з товаришами. В залоги, стежі, в розвідку у
місця перебування ворога, на полювання в мирний час –
пластуни ходили парами або групами, і, якщо за умовами
обстановки, попадали в ізольоване становище, то кожен з
них старанно наглядав за іншим, щоб вчасно прийти йому
на допомогу. Тому в старих пластунів часто зустрічалося
побратимство.  Пластуни  обмінювалися  нашийними
хрестами,  ставали  ніби  братами  і  скрізь  підтримували
один одного і стояли один за одного горою.

Все, що так вражало тих,  хто бачив пластунів  у дії,
виробилося  життям,  шляхом  практики  і  переданням  від
одних пластунів до інших як прийомів бойової техніки, так
і товариських традицій, пластунської організації.

 На  Запорозькій  Січі  був  окремий  Пластунівський
курінь. В ньому старі досвідчені пластуни передавали свій
досвід  спеціально  відібраній,  з-поміж  багатьох
претендентів,  молоді.  Не  кожен  бажаючий  міг  стати



пластуном. Для того треба було мати не тільки бажання
навчатися,  але  й  відповідні  фізачні  та  психічні  якості,
вроджений хист до спостерігання, стеження, стріляння.

Після  знищення  російськими  військами  у  1775  році
Січі бойове мистецтво пластунів не зникло. Воно знайшло
свій  подальший  розвиток  на  Кубані,  куди  переселилися
колишні  запорожці.  Там  воно  знову  розквітло  буйним
цвітом в умовах постійної партизанської війни з горянами.
Пластуни брали участь у всіх війнах, до яких залучалося
Кубанське козацьке військо.

Особливо  цінні  вони  були  як  прекрасні  стрільці.
Такими  вони  ставали  внаслідок  постійних  стрілецьких
вправ, а ще більше завдяки полюванню на диких звірів:
кабанів,  кіз,  оленів,  вовків.  При цьому вироблялися такі
необхідні  для  пластуна  якості,  як  холоднокровність  і
терплячість.  Пластуни  вміли  і  вдень  і  вночі  влучно
стріляти "на хруст", тобто на звук від шуму, або шурхоту,
який  було  чути  від  руху  тварин  або  людей  в  очеретах,
чагарниках  чи  бур'янах,  тобто  попадали  в  предмет,
невидимий оку за допомогою лише звичайного слуху.

Дуже  часто  пластуни  показували  не  тільки  свою
спритність і  воєнне мистецтво,  але також і  надзвичайну
твердість духу, самовідданість, відвагу, хоробрість та інші
ознаки  особливого  героїзму.  Це  були  мужні  воїни,  які
сміливо дивилися в  очі  смерті  і  без  вагань  підставляли
свої груди на захист товариша, або співвітчизника.

Воєнну  спадщину  пластунів  перебрали  військовики
українських збройних формацій національно-визвольного
руху  українського  народу  Ххст.  Одним  із  знаменитих
українських снайперів часів ІІ Світової війни був Олег Дір з
дивізії  «Галичина».  Виходячи з оточення під Бродами, у
лісах Гавареччини вступив до загону УПА, брав участь у
ліквідації  високих  чинів  НКВД  на  окупованій  Росією
території  Західної  України.  Для  його  ліквідації  Москва
відрядила на Львівщину загін російських снайперів на чолі



з  відомим  В.Зайцевим.  Однак  їм  не  вдалося  виконати
своє завдання.

О.Дір  повернувся  до  Дивізії.  Останній  бій  відбув  8
травня  1945  року  в  Австрійських  Альпах.  Після  цього
переодягнувся  у  надане  йому  місцевими  мешканцями
цивільне вбрання і,  уникнувши полону  та  фільтраційних
таборів, оселився у Баварії.

Наше завдання  –  примножити  цю славну  спадщину
новими бойовими подвигами.  

 



СНАЙПЕРСЬКА ГВИНТІВКА СГД
Призначення, основні характеристики снайперської

гвинтівки СГД

7,62-мм  снайперська  гвинтівка  СГД  (мал.1)  -  зброя
снайпера,  яка  призначена  для  знищення  різноманітних
одиночних цілей, що з'являються, рухаються, розташовані
відкритота замасковані.

Мал. 1. Загальний вигляд снайперської гвинтівки
Драгунова

Для стрільби  з  гвинтівки  застосовуються  гвинтівкові
набої  із  звичайними,  трасуючими,  бронебійно-
запалювальними кулями або снайперськими набоями. Із
гвинтівки роблять поодинчі постріли.

Подавання  набоїв  під  час  стрільби  здійснюється  із
коробчастого  магазина  місткістю  10  набоїв.  Тактико-
технічні характеристики СГД та СГВ надані в табл.1.

Таблиця 1.
Тактико-технічні характеристики СГД    СГВ
Мірникова далина, м 1300 1300
Далина прямого пострілу, м:
По головній цілі 350 350
По грудній цілі 430 430
По зростовій цілі 640 640
Далина дійсного вогню, м До 800 До 800
Далина націльного вогню, м:
з оптичним мірником 1300 1300



з відкритим мірником 1200 1200
Темп стріляння, пострілів/хв. 30 30
Початкова швидкість кулі, м/с 830 800
Вага без оптичного мірника, кг 3.7 3,6
Довжина націльної лінії, мм 587
Товщина мушки, мм 2 2
Вага набою, г 21,8 21,8
Вага кулі зі сталевим осердям, г 9.6 9,6
Збільшення оптичного мірника 4 4
Поле зору оптичного мірника, град. 6 6
Роздільна здатність мірника, с 12 12
Вага оптичного мірника, кг 0,58 0,58

Основні частини і  механізми снайперської гвинтівки СГД
показані на мал. 2.

Мал. 2. Основні частини і механізми снайперської
гвинтівки СГД:

1.Цівка з  цівковою скринькою,  відкритим  мірником
та прикладом.

2.Накривка цівкової скриньки.
З.Зворотний механізм.

       4.Замкова рама.
5.Замок.

       6.Газова трубка з регулятором.
7.Газовий поршень.
8.Штовхач з пружиною.
9.Надложе і підцівник.



       10.Розбивно-спусковий механізм.
       11.Запобіжник.
       12.Магазин.
        13.Щока приклада. 
        14.Оптичний мірник.
        15.Багнет-ніж.

Цівка (мал.  3)  призначена   для  спрямування
напрямку польоту кулі, має основу мушки, газову камеру,
надложе і підцівник, призначені для запобігання опікам і
зручності під час стрільби.

 
Мал. 3. Цівка:

1 - основа мушки; 2 - газова камера; 3 – антабка; 4 -
нерухома частина упорного кільця; 5 - пересувні частина
упорного кільця; 6 - засув упорного кільця; 7-нижнє упорне
кільце, 8 – надложе і підцівник

Механічний (відкритий)  мірник використовується у
випадку ушкодження (виходу  з  ладу)  оптичного прицілу.
Він складається з мірника і мушки.

Основа  мушки (мал.  4)  має  упору для  кріплення
багнета-ножа,  щілинний  пломенегасник  і  впуст для
запобіжника мушки.



Мал. 4. Основа мушки:
1 – пломенегасник; 2 – упора для багнета-ножа; 3 –

впуст для запобіжника мушки; 4 – запобіжник мушки

Відкритий  мірник  (мал.5)  складається  з  колодки
мірника,  пластинчастої  пружини,  планки  мірника  і
хомутика.

Колодка  мірника має:  зверху  –  два  сектори  для
надання  планці  мірника  визначеної  висоти,  вушка  для
кріплення  планки мірника і  гніздо  для  пластинчастої
пружини;  усередині  –  наскрізний  канал  для  штовхача  з
пружиною.

Пластинчаста  пружина призначена  для  утримання
планки мірника в заданому положенні.

Планка мірника має  гривку  з  прорізом  для
націлювання  і  вирізи  для  утримання  хомутика  у
встановленому положенні.  На планці  мірника є  шкала з
поділками  від  1  до  12  і  буквою  П  (цифри  шкали
позначають відстані стрільби в сотнях метрів, П – постійна
установка мірника, що відповідає мірнику 4).



Мал. 5. Механічний (відкритий) мірник:
1 – колодка мірника; 2 –планка мірника; 3 – хомутик:

4 – сектор; 5 – вушко; 6 – гривка планки мірника; 7 – 
проріз

Хомутик надітий на планку мірника й утримується в
заданому положенні  защіпкою. Защіпка має зуб, який під
дією пружини заскакує у виріз планки мірника.

Мушка загвинчена  в  запобіжник.  На  запобіжнику  й
основі мушки є риски, які визначають положення мушки.

Оптичний мірник (мал. 6), який складається з:

оптичної  частини,  що  включає  об'єктив,  обертаючу
систему, сітку, люмінесцентний екран та окуляр;

механічної частини, що включає: корпус, кронштейн,
верхній  маховичок  для  встановлення  прицілу,  боковий
маховичок для встановлення бокових поправок,  висувну
бленду,  гумовий наочник,  ковпачок об’єктива,  прапорець
люмінесцентного екрана, корпус для батарейки, ковпачок,
тумблер вмикання освітлення сітки, електричну лампочку.



а – вид з лівого боку;

б – вид з правого боку:

Мал.6. Оптичний мірник ПСО-1:
1 - корпус; 2 – кронштейн; 3 - верхній маховичок, 4 -

боковий маховичок; 5 – бленда; 6 - гумовий наочник; 7 -
гвинт для затискання; 8 -  ручка гвинта для затискання; 9
– движок; 10 - гайка для регулювання; 11 -  вказівка; 12 -
ковпачок об’єктива; 13 - торцева гайка; 14 – шкала; 15 -
з’єднувальний гвинт; 16 - стопорний гвинт; 17 - прапорець
люмінесцентного екрана; 18 - корпус для батарейки; 19 -
ковпачок  з  упором;  20  –  перемикач;  21  -  електрична
лампочка; 22 – упор.



Оптичний мірник є основним мірником снайперської
гвинтівки.  Збільшення  мірника  4-кратне,  поле  зору  6.
Оптичний  мірник  складається  з  механічної  та  оптичної
частин.

 Механічну  частину  мірника  складають  корпус,
верхній  і  боковий  маховички,  пристрій  освітлення  сітки
мірника, висувна бленда, гумовий наочник і ковпачок.

Оптичну  частину  мірника  складають  об’єктив,
система  обертання,  сітка,  люмінесцентний  екран  та
окуляр (мал.7).

Мал.7.Оптична частина мірника:
1 – об’єктив;  2  – система обертання;  3  – сітка;  4 –

окуляр; 5 – люмінісцентний екран.
Корпус служить для з’єднання всіх частин мірника на

гвинтівці.  На  його  кронштейні  є  пази,  затримувач,
зажимний  гвинт,  ручка  зажимного  гвинта,  движок  з
пружиною і  регулювальна гайка.  До корпусу прикріплені
вказівники (індекси) установки мірника і бокових поправок
та ковпачок об’єктива.  

Верхній  маховичок  служить  для  встановлення
мірника,  боковий  маховичок  –  для  введення  бокових
поправок.  За  своєю  будовою  вони  одинакові  й  мають:
корпус  маховичка,  пружинну  шайбу,  торцеву  гайку  і
з’єднувальний (центральний) гвинт. Зверху на кожному з
маховичків  зроблено  три  отвори:  середній  –  для
з’єднувального гвинта, два крайні – для стопорних гвинтів.

Пружинна шайба служить для утримання маховичка в
наданому положенні.



На  корпусі  верхнього  маховичка  є  основна  шкала
мірника з поділками від 1 до 10; цифри шкали означають
далину стріляння в сотнях метрів.

На  корпусі  бокового  маховичка  є  шкала  бокових
поправок  з  поділками  від  0  до  10  в  кожен бік;  вартість
кожної поділки відповідає одній тисячній (0 – 01).

На  верхній  частині  корпусів  маховичків  нанесена
додаткова шала, яка застосовується при вивірці мірника;
вартість поділок  шкали дорівнює 0  –  0,5.  Встановлення
основної  шкали  верхнього  маховичка  до  поділки  3
фіксуються через одну поділку. Від поділки 3 до поділки 10
встановлення цього маховичка, а також всі встановлення
шкали  бокового  маховичка  фіксуються  через  кожні
півподілки (одній поділці відповідають два клацання).

На торцевих гайках верхнього і  бокового маховичків
стрілкою  вказано  напрямок  обертання  маховичків  або
торцевих  гайок  при  внесенні  потрібної  поправки  у
встановлення мірника і бокового маховичка (“Вверх СТП”,
“Вниз  СТП  –  на  верхньому  маховичку,  “Вправо  СТП”,
“Влево СТП – на боковому маховичку).  Це означає,  що
при обертанні маховичків або торцевих гайок за напрямом
стрілки  середня  точка  влучання  (СТП)  переміщується  у
відповідному напрямі (вгору, праворуч тощо).

З’єднувальний гвинт зв’язує торцеву гайку з кареткою
і при обертанні маховичка або гайки пересуває каретку із
сіткою мірника в потрібному напрямі.

Пристрій  освітлення  сітки  служить  для  освітлення
сітки  мірника  при  стрільбі  в  сутінках  і  вночі.  Він
складається з: корпусу з контактним гвинтом, батарейки,
яка  є  джерелом  струму,  ковпачка  із  затримувачем  і
пружиною для притискання батарейки до гвинта, проводів,
які з’єднують гвинт (батарейку) з електролампочкою через
тумблер,  тумблер   для  вмикання  і  вимикання
електролампочки.

Батарейка  встановлюється  в  корпусі  так,  щоб
центральний  електрод  був  підключений  до  гвинта,  а



боковий електрод (зміщений вбік) – до корпуса; для цього
контактна  пластина  бокового  електрода  загинається  за
край корпусу, після чого одягається ковпачок.

Для освітлення сітки при температурі від +2С і нижче
необхідно  користуватися  зимовим пристроєм освітлення
освітлення  сітки  (мал.8),  який  складається  з  корпусу,
ковпачка  та  екранованого  проводу.  Для  підготовки
зимового  пристрою  освітлення  сітки  до  стріляння
необхідно батарейку вкласти в корпус зимового пристрою
так,  як  вказано  вище,  і  надягнути  на  нього  ковпачок,
знятий  з  корпусу  на  мірнику,  а  ковпачок  зимового
пристрою  надягнути  на  корпус  пристрою  на  мірнику.
Корпус зимового пристрою з батарейкою переноситься в
кишені  сорочки,  або  куртки  снайпера,  а  екранований
провід  можна  пропускати  через  лівий  рукав  верхнього
одягу.

Мал.8.Зимовий пристрій освітлення сітки мірника:
1  –  корпус  для  батарейки;  2  –  ковпачок  із

затримувачем; 3 – екранований провід.

Наочник  (гумовий)  призначений  для  правильного
поставлення ока і зручності прицілювання. Окрім того, він
запобігає забрудненню і пошкодженню лінз окуляра.

Висувна  бленда  служить  для  захисту  об’єктива  в
негоду  від  попадання  на  нього  дощу,  снігу,  а  також  від



попадання прямих сонячних променів при стрілянні проти
сонця  та  позбавлення  тим  самим  від  демаскуючих
снайпера відблисків.

Гумовий  ковпачок  захищає  лінзи  об’єктива  від
забруднення і пошкодження.

Об’єктив  служить  для  отримання  зменшеного  та
оберненого  зображення  об’єкта  спостереження.  Він
складається з трьох лінз, з яких дві склеєні.

Система  обертання  призначена  для  надання
зображенню  нормального  (прямого)  положення;  вона
складається з чотирьох лінз, склеєних попарно.

Сітка  мірника  служить  для  націлювання;  вона
зроблена на склі, закріпленому в рухомій рамці (каретці).
На  сітці  мірника  (мал.9)  позначені:  основний  (верхній)
кутник для націлювання при стрілянні на відстань до 1000
м;  шкала  бокових  поправок;  додаткові  кутники  (нижче
шкали  бокових  поправок  на  вертикальній  лінії)  для
націлювання при стрілянні на відстань 1100, 1200 і 1300
метрів;  далекомірна  шкала  (суцільна  горизонтальна  і
крива пунктирна лінії).

Для  націлювання  при  стрілянні  з  допомогою
додаткових кутників  необхідно встановити на верхньому
маховичку мірник 10.

Шкала бокових поправок  позначена знизу  (ліворуч і
праворуч від кутника) цифрою 10, що відповідає десяти
тисячним  (0  –  10).  Відстань  між  двома  вертикальними
рисочками шкали відповідає одній тисячній (0 – 01).



Мал. 9. Сітка мірника
1  –  основний  кутник  для  стрільби  до  1000  м;  2  –

шкала  бокових  поправок;  3  –  додатковий  кутник  для
стрільби на відстань 1100 м; 4 – додатковий кутник для
стрільби на відстань 1200 м; 5 – додатковий кутник для
стрільби на відстань 1300 м; 6 – далекомірна шкала

Далекомірна шкала розрахована на висоту цілі 1,7м
(середній ріст людини). Це значення висоти цілі вказане
під  горизонтальною  лінією.  Над  верхньою  пунктирною
лінією позначена шкала з поділками, відстань між якими
відповідає відстані до цілі в 100м. Цифри шкали 2, 4, 6, 8,
10 відповідають відстаням 200, 400, 600, 800, 1000м.

Окуляр  призначений  для  розглядування  об’єкта
спостереження у збільшеному і прямому зображенні. Він
складається з трьох лінз, дві з яких склеєні.

Люмінісцентний  екран  служить  для  виявлення
інфрачервоних  джерел  світла;  це  тонка  пластинка  з
спеціального  хімічного  складу,  яка  вміщена  між  двома
скельцями. Екран має вікно із світофільтром в оправі для
заряджання екрану і прапорець перемикання світофільтра
(горизонтальне  положення  прапорця)  –  для
підзаряджання екрана і  при стрілянні у звичайних умовах;
в бік об’єктива (вертикальне положення прапорця) – при
спостереженні  і  стрілянні  по  цілях,  які  виявляють  себе
інфрачервоним випромінюванням.



Приклад  із  щокою (мал.  10)  призначений  для
зручності дії гвинтівкою.

Мал. 10. Приклад із щокою:
1 – виріз,  що утворює ручку;  2 – виріз для застібки

замка  щоки  приклада;  3  –  вікно;  4  –  антабка;  5  –
металевий затильник; 6 –щока; 7 – дерев'яна основа; 8 –
м'яка набивка; 9 – петля; 10 – застібка; 11 – зачіп обойми.

Цівкова скринька (мал.11) призначена для з'єднання
частин  і  механізмів  гвинтівки,  для  забезпечення
закривання  каналу  цівки  замком і  замикання замка.  У
цівковій скриньці  розміщується замкова рама із замком і
розбивно-спусковий  механізм;  зверху  вона  зачиняється
накривкою.

Мал. 11. Цівкова скринька:
1- вирізи для зачинення замка; 2- відгини; 3 - вирізи

відгинів;  4  -  виступ  відбивача;  5  –  перемичка;  6  -  вісь
перемички; 7 - зупинювач замка; 8 - виріз для зачеплення
магазина;  9  –  отвір  для  запобіжника;  10  –  виїмки  для
фіксації  запобіжника;  11  –  замикач  накривки  цівкової



скриньки; 12  - фіксатор замикача; 13 - вікно для магазина;
14- вікно для розбивно-спускового механізму; 15- приклад.

Накривка  цівкової  скриньки (мал.  12)  призначена
для  запобігання  забрудненню  частин  та  механізмів,  що
розміщені  в  цівковій  скриньці,разом  з  нею  змонтовано
зворотний  механізм  для  повернення  замкової  рами  із
замком у крайнє переднє положення. 

Мал. 12. Накривка цівкової скриньки
1 – виступи; 2 – вирізи; 3 – вкладень; 4 – отвір для

виштовхування осі; 5 – виступ з напівкруглою виїмкою; 6 –
циліндричний виступ; 7 – пружинний фіксатор

Зворотний  механізм (мал.13)  призначений  для
повернення  затворної  рами  з  затвором  у  переднє
положення. Він складається з двох однакових зворотних
пружин, напрямної втулки, напрямного стержня і серги з
віссю,  за  допомогою яких  він  закріплюється  у  вкладиші
кришки ствольної коробки.

Мал. 13. Зворотний механізм:
1  –  зворотні  пружини;  2  –  напрямна  втулка;  3  –

напрямний стержень; 4 – серга; 5 – вісь серги



Замкова рама (мал.14) призначена для приведення в
дію замка і розбивно-спускового механізму.

Мал.14. Замкова рама:
1 – канал для зворотного механізму;  2 – канал для

замка; 3 – виступ;  4 – пази для відгинів цівкової скриньки;
5 – напрямні виступи; 6 – виступ для опускання важеля
автоспуску; 7 – ручка перезаряджання; 8 – фігурний виріз;
9 – паз для проходження голівки курка

Замок (мал.15)  призначений для досилання набою у
набійник, зачинення каналу ствола, розбивання капсуля і
вилучення  гільзи,  складається  з  остова,  ударника,
викидача з пружиною, осі і шпильки ударника.

Мал.15. Замок:
1 – корпус замка;  2 –  розбивач;  3 – викидач;  4 –

пружина  викидача;   5–  вісь  викидача;  6  –  шпилька
розбивача;  7  –  виріз  для  дна  гільзи;  8  –  виріз  для



викидача; 9 – бойові виступи; 10 – ведучий виступ; 11 –
скіс; 12 – подовжній паз для відбивного виступу; 13 – отвір
для осі викидача; 14 – бойок  розбивача; 15 – уступ для
шпильки; 16 – зачіп викидача; 17 – виріз для осі

Розбивно-спусковий  механізм (мал.16)
призначений для спуску  курка  з  бойового  зводу і  зводу
автоспуску,  забезпечення  ведення  поодинчого  вогню,
зупинення  стрільби,  запобігання  пострілу  при
незачиненому  замку  і  встановлення  гвинтівки  на
запобіжник.  Складається  з  корпусу,  курка,  бойової
пружини,  автоспуску  ,  шептала,  спускового  гачка  з
пружиною.

Мал.16.
1  -  корпус;  2  –  курок;  3  -  бойова  пружина;  4  -

автоспуск;  5  шептало;  6  -  спусковий гачок,  7  -  пружина
спускового гачка; 8 - запобіжна скоба; вікно для спускового
гачка;  10  -  отвір  осі  спускового  гачка;  11  -  отвір  осі
шептала;  12  -  отвір  осі  автоспуску;  13  -  отвір  осі
запобіжника,  14  -  отвір  осі  курка;  15  -  вирізи  осі
перемички. 16 - бойовий звід;  17 - звід автоспуску;  18 -
шептало автоспуску; 19 - важіль автоспуску; 20 - зачепи
шептала, 21 - хвіст шептала, 22 – тяга спускового гачка;
23 – осі; 24- засув магазина; 25 - зачіп пружини спускового
гачка; 26 - обмежувач щитка.



Запобіжник  (мал.17)призначений  для  зачинення
шептала,  спускового  гачка  й  обмеження  руху  замкової
рами  назад,  чим  виключається  можливість  випадкового
пострілу,  а  також  для  закріплення  розбивно-спускового
механізму.

Мал. 17. Запобіжник:
1 – вісь; 2 – потовщена частина осі; 3 – виступ осі; 4 –

щиток; 5 – виріз для хвоста шептала; 6 – виступ щитка; 7
– виріз для обмежувача щитка

Магазин (мал.18)  призначений  для  розташування
набоїв і подавання їх до цівкової скриньки. 

Мал. 18. Магазин:
1  –  корпус;  2  –накривка:  3  –  затримна планка;  4  –

пружина; 5 – подавач; 6 – загини; 7 –зачіп; 8 – опорний
виступ; 9 – виступ подавача



Багнет-ніж  (мал.19)  що  приєднується  до
снайперської  гвинтівки,  призначений  для  ураження
противника в рукопашному бою.

Мал. 19. Багнет-ніж:
а – ранніх випусків; б – останніх випусків;

1  –  лезо;  2  –  ручка;  3  –  ріжуча  грань;  4  –  пила;  5
заточена кромка; 6 – отвір; 7 – кільце; 8 – поздовжній паз;
9  –заскочка;  10  –  запобіжний  виступ:  11  –  отвір  для
ременя; 12 – металевий наконечник; 13 – з’єднувальний
гвинт

Піхви (мал.  20)  призначені  для  носіння  багнета  на
поясному  ремені;  крім  того,  вони  використовуються
спільно  з  багнетом  для  розрізання  дроту.  Піхви  мають
підвіску з двома карабинчиками і  застібкою, виступ-вісь,
упор для обмеження повороту багнета під час дій ним як
ножицями  і  гумовий  наконечник  для  електроізоляції;
усередині  піхв  є  пластинчаста  пружина  для  утримання
багнета від випадання.

На  піхвах  останніх  випусків  (мал.  20,  б)  гумовий
наконечник  замінено  пластмасовим  корпусом  і  змінено
підвіску.  Замість верхнього карабинчика зроблено петлю
для носіння багнета на поясному ремені.



а

б

Мал. 20. Піхви:
а – ранніх випусків; б – останніх випусків;

1  –  підвіска  з  карабинчиками;  2  –  виступ-вісь;  3  –
упор; 4 – гумовий наконечник; 5 – пластмасовий корпус; 6
– підвіска з петлею

До  комплекту  гвинтівки  входить  приладдя,  що
призначене  для  розбирання,  чищення  і  змащування
гвинтівки (мал.21). Складається з: шомпола, призначеного
для  чищення  та  змащування  каналу  цівки  та  інших
каналів, порожнин; протирки, що призначена для чищення
та  змащування  каналу  цівки  та  інших  каналів  та
порожнин;  йоржика для чищення каналу цівки розчином
РЧЦ;  викрутки  для  розбирання  та  складання  гвинтівки,
чищення  газової  камери  та  поршня,  регулювання
положення  мушки  за  висотою;  вибивача  для
виштовхування осей та шпильок; пеналу для збереження
протирки, йоржика, викрутки, вибивача - використовується
як  ручка  шомпола і  як  ключ для  відокремлення  газової
трубки; маснички для збереження мастила.



Мал. 21.Приладдя
1 - шомпол; 2 – протирка;   3 – йоржик; 4 – викрутка; 5

– вибивач; 6 – пенал; 7 – масничка.

Запасні  частини,  інструменти  та  приладдя
мірника:  запасні батарейки (2 шт.),  електричні лампочки
(3  шт.),  світлофільтр,  ключ-викрутка,  серветка,  гумовий
ковпачок на тумблер.

Мал. 22. Запасні частини, інструмент і приладдя до
оптичного мірника:

1 – запасні батарейки; 2 – запасні електролампочки; 3 –
футляр (протектор)  для запасних електролампочок;  4 –-
світлофільтр; 5 – ключ-викрутка; 6 – гумовий ковпачок на
тумблер; 7 – серветка.

Сумка (мал.23)  призначена  для  розташування  та
перенесення приладдя, мірника та магазинів.



Мал. 23. Сумки і чохол:
а  –  сумка  для  перенесення  оптичного  мірника  і

магазинів; б – чохол для оптичного  мірника; в – сумочка
для  перенесення  зимового  пристрою  освітлення  сітки,
запасних батарейок і маслянки: 1 – кишеня для оптичного
мірника;  2  –  кишені  для  магазинів;  3  –  кишеня  для
шомпола; 4 – кишеня для пенала; 5 – кишеня для ключа-
викрутки; 6 – кишеня для світлофільтра; 7 – кишеня для
серветки.

У своїй роботі снайпери використовують також  бінокль і
перископ.

Труби  бінокля  (монокуляри)  повинні  бути  розсунені
так,  щоб  відстань  між  вихідними  зіницями  дорівнювала
відстані  між зіницями очей снайпера.  Дотримання цього
правила необхідне для повного використання світлосили
бінокля.

Окуляри  слід  встановлювати  у  відповідності  з
відносною силою зору кожного ока снайпера.

Той,  хто  користується  біноклем,  повинен  знати
особливості  своїх  очей  і  встановлювати  окуляри,
застосовуючи діоптрійну шкалу.

При  спостереженні  в  бінокль  окулярна  раковина
повинна  торкатися  надбрівної  дуги.  Дотримання  цього
правила  забезпечує  для  більшості  спостерігачів
суміщення  вихідної  зіниці  бінокля  із  зіницею  ока,  що  є



необхідне  для  використання  всього  поля  зору  та
отримання в ньому рівномірної освітленості.

Наявність кутомірної сітки дає можливість визначати
відстані. Вся кутова сітка захоплює горизонтальну ділянку
в 1-00, у вертикальній площині – ділянку в 0-20 (мал.24).

Мал.24. Вигляд поля зору бінокля

Для  роботи  з  допомогою  бінокля  вибирають  на
місцевості предмет, який різко виділяється і віддалений на
300м або дальше; потім кожну зорову трубу встановлюють
за відповідним оком, для чого бінокль беруть лівою рукою
так,  щоб  пальці  закривали об'єктив лівої  труби  бінокля,
правою ж рукою плавно відвертають правий окуляр доти,
поки  зображення  розглядуваного  предмета  не  стане
різким,  після  чого  в  той  же  спосіб  встановлюють  ліву
трубу.  Потім  бінокль  беруть  обома  руками  за  труби  і
розводять  їх  до  межі,  після  чого  уважно  дивляться  на
вибраний предмет. Плавно зближують їх доти, поки поле
зору  не  буде  здаватися  одним  кругом  з  чітким
зображенням  розглядуваного  предмета.  Після  цього
записують установлення правого і лівого окулярів, а також



відстань  між  вихідними  зіницями  бінокля,  користуючись
шкалою на шарнірній осі бінокля.

Припасовування  треба  проводити,  перебуваючи  в
зручному  положенні,  краще  сидячи  або  лежачи,  маючи
опору не тільки для бінокля, але й для рук.

Для  вироблення  навичок  у  користуванні  біноклем
треба навчити снайперів встановлювати бінокль за очами;
користуватися  його  кутомірною  сіткою  при  вимірах
горизонтальних і  вертикальних кутів,  при пошуку цілей і
цілевказанні та визначенні відстаней; оберігати і зберігати
бінокль.

В процесі навчання користуванню біноклем необхідно
добитися, щоб загальний огляд всієї місцевості снайпери
робили неозброєним оком і застосовували бінокль лише у
тих  випадках,  коли  окремі  предмети  недостатньо  чітко
видимі  простим  оком  або  коли  з  яких-небудь  причин
викликають підозру.

Перископ ТР-8

Мал.25. Перископ ТР-8



Перископ  призначений для  спостереження  з-за
укриттів і вимірювання  кутів цілей у вертикальнійі
горизонтальній площинах за  допомогою поділок  сітки
(мал.25).

Основні технічні характеристики
Збільшення, крат 8
Поле зору, град 8
Діаметр вихідної зіниці, мм 3,65
Віддалення вихідної зіниці, мм 13
Межа розділення, сек, не більше 7
Перископічність, мм 405
Вартість поділки сітки: º
велика поділка, мин 36 (0-10 под. кут.)
мала поділка, мин 18 (0-05 под. кут.)

Розходження окуляра, дптр, не менше ±5
Вага, кг: 0.980

7,62-мм бойові набої до гвинтівки

Бойовий набій до гвинтівки (мал. 26) складається з
кулі, гільзи, заряду пороху і капсуля.

Для  розрізнення  набоїв  головні  частини  куль
пофарбовані  в  різні  кольори:  звичайна  зі  сталевим
осереддям  –  у  сріблястий  колір;  важка  зр.  1930  р.  –
жовтий;  трасерна  –  зелений;  бронебійно-запальна  –
чорний колір з червоною опаскою; легка куля зр.1908р. і
куля  снайперського  набою  для  гвинтівки  відмітного
фарбування не мають.

Трасерна куля під час польоту в повітрі на відстанях
стрільби до 1000 м залишає світловий слід, який дозволяє
робити корегування і цілевказання.



Мал. 26. Бойовий набій до гвинтівки:
1 – куля; 2 – гільза; 3 –заряд пороху; 4 – капсуль

Бронебійно-запальна куля призначена для запалення
рідини,  яка  знаходяться за  легкими  броньовими
укриттями, на відстанях до 500 м.

Набої  до  снайперської  гвинтівки  мають  таку  саму
будову, як і  набої до гвинтівки зі сталевим осердям. Під
час стрільби вони забезпечують більш високу купчастість
бою.

Набої  запаковують  в  дерев'яні  ящики.  У  ящики
вкладаються дві герметично закриті металеві скриньки по
440 набоїв у кожній; набої в скриньках запаковані в пачки
по  20  патронів.  На  пачках  із  набоями  до  снайперської
гвинтівки  –  напис  «Снайперські».  Усього  в  ящику  є  880
набоїв.

На  бічних  стінках  ящиків,  у  які  закупорені  набої  зі
сталевим  осердям,  важкими,  трасерними  і  бронебійно-
запальними кулями,  позначено такі самі кольорові смуги,
які й на головних частин куль. Якщо в ящику  запаковані
набої з  легкою  кулею  або  набої  до  снайперських
гвинтівок,  на  бічних  стінках  ящика  кольорові  смуги  не
позначено.



Розбір та складання гвинтівки
Розбір  гвинтівки  може  бути  неповним  і  повним:

неповний - для чищення, змащування й огляду гвинтівки;
повний -  для чищення при сильному забрудненні,  після
перебування під дощем чи у снігу і під час ремонту.

Розбір  і  складання  проводиться  на  столі  або чистій
підстилці,  частини і  механізми розкладаються в порядку
розбирання,  обходяться  з  ними  обережно:  не  кладуть
одну  частину  на  іншу  і  не  роблять  надмірних  зусиль  і
різких ударів. Під час складання перевіряють відповідність
номерів  на  її  частинах  (включаючи  номер  на  мірнику)
номеру на цівковій скриньці.

Навчання розбіру та складанню на бойових гвинтівках
дозволяється лише у виняткових випадках з додержанням
особливої  обережності  в  поводженні  з  частинами  та
механізмами. Зайвий частий розбір шкідливий.
Порядок неповного розбіру гвинтівки:

 1.Відокремити  магазин,  перевірити  гвинтівку  на
незарядженість. 

Мал.27 . Відокремлення магазина



2.Відокремити оптичний мірник.

Мал.28. Відокремлення оптичного мірника

3.Відокремити щоку приклада.

Мал.29. Відокремлення щоки приклада



4.Відокремити  накривку  цівкової  скриньки  із
зворотним механізмом.

Мал. 30. Відокремлення накривки цівкової скриньки із
зворотним механізмом

5.Відокремити замкову раму із замком.

Мал. 31. Відокремлення замкової рами із замком
6.Відокремити замок від замкової рами.

Мал.32. Відокремлення замка від замкової рами



7.Відокремити розбивно-спусковий механізм.

Мал.33. Відокремлення розбивно-спускового механізму

8.Відокремити надложе і підцівник.

Мал.34. Відокремлення надложа і підцівника

9.Відокремити  газовий  поршень  і  штовхач  з
пружиною.

 
Мал.35. Відокремлення  газового  поршня  і  штовхача  з
пружиною



Порядок  складання  гвинтівки  після  неповного
розбіру:
1. Приєднати  газовий  поршень  і  штовхач  з
пружиною.
2. Приєднати надложе й підцівник.
3. Приєднати розбивно-спусковий механізм.
4. Приєднати замок до замкової рами.
5. Приєднати  замкову  раму  із  замком  до  цівкової
скриньки.
6. Приєднати  накривку  цівкової  скриньки  із
зворотним механізмом.
7. Приєднати щоку приклада.
8. Приєднати оптичний мірник.
9. Приєднати магазин.

Робота частин та механізмів гвинтівки

Снайперська  гвинтівка  є  самозарядною  зброєю.
Перезаряджання  гвинтівки  основане  на  використанні
енергії порохових газів, які відводяться із каналу цівки до
газового поршня.

Під  час  пострілу  частина  порохових  газів
спрямовується через газовідвідний отвір у стінці цівки до
газової  комори,  натискає  на  передню  стінку  газового
поршня  і  відкидає  його  із  штовхачем,  а  разом  з  ними-
затворну  раму  в  заднє  положення.  Під  час  відходу
затворної  рами  назад  затвор  відкриває  канал  цівки,
витягує із набійника гільзу і викидає її назовні, а замкова
рама стискає зворотню пружину і зводить курок (ставить
його на звід автоспуску).

В переднє положення замкова рама повертається під
дією  зворотного  механізму,  замок  досилає  набій  до
набійника  і  закриває  канал  цівки,  а  замкова  рама
виводить шептало автоспуску із  зводу автоспуску курка.
Курок встановлюється на бойовий звід. Зачинення замка



здійснюється  його  повертанням  ліворуч  і  зачепленням
бойових виступів замка і вирізів цівкової скриньки.

Для  здійснення  чергового  пострілу  необхідно
відпустити  спусковий  гачок  і  натиснути  на  нього  знову.
Після звільнення тяги спускового гачка вона просувається
вперед і її зачіп заскакує за шептало, а при натисненні на
спусковий гачок зачіп тяги повертає шептало і роз’єднує
його з бойовим зводом курка.

Під час пострілу останнім набоєм, коли затвор відійде
назад,  подавач магазина підіймає вгору зупинник замка,
замок впирається в нього і  замкова рама зупиняється в
задньому  положенні.  Це  сигнал  про  те,  що  потрібно
зарядити гвинтівку.

Положення  частин  і  механізмів  до  заряджання.
Замкова  рама  із  замком  під  дією  зворотного  механізму
знаходиться  в  передньому  положенні;  канал  цівки
зачинений  замком.  Замок  повернуто  навколо  своєї  осі
ліворуч,  його  бойові  виступи  знаходяться  у  виступах
замкової скриньки – замок  зачинений.

Газовий  поршень  і  штовхач  під  дією  пружини
штовхача  знаходяться  попереду.  Важіль  автоспуску  під
дією  виступу  затворної  рами  повернуто  донизу  й
автоспуск вимкнутий.

Курок спущений і впирається до затвора. Розбивач під
дією курка  поданий  вперед.  Бойова  пружина  найменше
стиснута, вона притискає курок до замка, хвіст шептала -
до обмежувача, хвіст автоспуску - донизу.

Спусковий  гачок  відведено  вперед.  Пружина
спускового  гачка  натискає  на  задній  кінець  тяги,  і  тяга
своєю поверхнею із  зачепами впирається до перемички
шептала.

Запобіжник знаходиться зверху, зачиняє виріз цівкової
скриньки  й  обмежує  рух  замкової  рами  назад,
перешкоджає  обертанню  шептала  (зачиняє  спусковий
гачок і шептало).



Робота  частин  та  механізмів  під  час  заряджання.
Для  заряджання  гвинтівки  потрібно  приєднати
споряджений  магазин,  опустити  запобіжник  донизу  (у
положенні  "Вогонь",  видно літеру  "О"),  відвести замкову
раму назад і відпустити.

Під  час  встановлення  запобіжника  в  положення
"Вогонь"  відчиняється  виріз  для  руху  ручки
перезаряджання замкової рами, а вирізи осі запобіжника
звільняють хвіст шептала і спусковий гачок.

Під  час  встановлення  запобіжника  в  положення
"Вогонь"  відчиняється  виріз  для  руху  ручки
перезаряджання замкової рами, а вирізи осі запобіжника
звільняють хвіст шептала і спусковий гачок.

 Під  час  відведення  замкової  рами  назад  вона
повертає замок праворуч, бойові виступи замка виходять
з  вирізів  цівкової  скриньки  -  здійснюється  відчинення
замка; виступ замкової рами звільняє важіль автоспуску, і
шептало автоспуску притискається до площини курка.

Під час подальшого відведення замкової рами назад
разом  з  нею  відходить  замок  і  відчиняє  канал  цівки;
зворотні  пружини  стискаються;  курок  під  дією  виступу
замкової  рами  повертається  назад,  бойова  пружина
стискається;  бойовий  звід  курка  проходить  за  зачепи
шептала  і  шептало  заскакує  за  звід  автоспуску.  Після
проходження замкової рами вікна магазина набій під дією
пружини магазина піднімається вгору.

Під  час  відпускання  замкової  рами  вона  разом  із
замком під дією зворотного механізму рухається вперед;
замок  виштовхує  набій  із  магазина  і  досилає  його  до
набійника  і  зачиняє  канал  цівки.  Зачіп  його  викидача
заскакує за закраїну гільзи; замкова рама своїм виступом
повертає  важіль  автоспуску  донизу  і  виводить  його  із
зачеплення  з  бойовим  зводом  курка;  курок  під  дією
бойової пружини повертається і стає на бойовий звід.



Робота частин та механізмів під час стрільби. Для
здійснення  пострілу  необхідно  зняти  гвинтівку  з
запобіжника і натиснути на спусковий гачок.

Під  час  натиснення  на  хвіст  спускового  гачка  він
разом з тягою пересувається назад; зачіп тяги повертає
шептало і розчіплює його з бойовим зводом курка. Курок
під дією бойової пружини повертається і б’є по розбивачу,
який бойком розбиває капсуль - здійснюється постріл.

Після  проходження  кулею  газовідвідного  отвору
частина  газів  потрапляє  в  газову  комору  і  натискає  на
газовий поршень, а останній - на штовхач.

Штовхач  стискає  свою  пружину  і  відкидає  замкову
раму назад.  Під час руху назад замкова рама повертає
замок праворуч, бойові виступи замка виходять із вирізів
цівкової скриньки - здійснюється відчинення замка; замок
зачепом витягача витягує гільзу з каналу цівки і рухається
назад  разом  із  замковою  рамою  і  гільзою;  гільза
наштовхується  на  зуб  відбивача  цівкової  скриньки  і
відбивається назовні; штовхач разом з поршнем під дією
своєї пружини повертається вперед.

Курок,  що  повертається  під  дією  виступу  замкової
рами,  б’є  по  передній  частині  тяги  спускового  гачка,
опускає  її  донизу,  роз’єднує  з  шепталом  і  стає  на  звід
автоспуску.  Шептало  під  дією  довгого  кінця  бойової
пружини  стає  в  попереднє  положення  -  перед  бойовим
зводом курка.

Для  здійснення  наступного  пострілу  необхідно
відпустити  спусковий  гачок  і  знову  натиснути  на  нього.
Коли  спусковий  гачок  буде  відпущено,  він  під  дією
пружини  спускового  гачка  разом  із  тягою  просунеться
вперед і зачіп тяги заскочить за перемичку шептала, а під
час натиснення шептало вийде із зачеплення з бойовим
зводом курка  і  звільнить  курок  -  здійснюється  черговий
постріл.

Після здійснення  пострілу  останнім  набоєм подавач
магазину  піднімається  вгору,  діє  своїм  виступом  на



зупинювач замка і  просуває його вгору із  гнізда.  Під час
руху замкової рами вперед замок впирається в зупинювач і
зупиняється  сам,  зупиняючи  замкову  раму.  Для
повернення  замкової  рами  вперед  потрібно  від’єднати
порожній  магазин,  відвести  замкову  раму  назад  і
відпустити;  для  перезаряджання  гвинтівки  потрібно
замінити  порожній  магазин  на  споряджений,  відвести
замкову раму назад і відпустити.

Затримки,  які  виникають  під  час  стрільби  і
способи їх усунення

Затримку,  яка  виникла  під  час  стрільби,  потрібно
спробувати  усунути  перезаряджанням,  для  чого  швидко
відвести  затворну  раму  назад  до  упору,  відпустити  її  і
продовжувати  стрільбу.  Якщо затримка  таким способом
не  була  усунена,  то  необхідно  з’ясувати  причину  її
виникнення й усунути (табл.3).

Таблиця 2.

Затримка та її
характеристика

Причина затримки Спосіб усунення

Неподання набою.
Затвор у передньому

положенні, але
пострілу не трапилось
- у патроннику немає

набою.

1.Забруднення або
несправність магазина.
2.Несправність засува

магазина.

Перезарядити гвинтівку.
Замінити магазин.

Відправити гвинтівку до
майстерні.

Утикання набою. 1.Вигин бокових стінок
магазина.

Видалити набій,
перезарядити гвинтівку.

Затинка.

1.Несправність набою.
2.Несправність ударника
або розбивно-спускового
механізму; забруднення

Перезарядити гвинтівку.
Оглянути, прочистити, у разі

несправності відправити в
майстерню.



Невилучення гільзи.

1.Брудний набій або
забруднення набійника.

2.Забруднення або
несправність викидача

або його пружини.

Видалити набій, що вткнувся,
видалити   гільзу,

перезарядити гвинтівку.
Оглянути, прочистити, у разі

несправності відправити в
майстерню.

Прихоплення або
невідбиття гільзи.

1.Забруднення частин, що
труться, газових шляхів

або патронника.
2. Забруднення або

несправність викидача.

Викинути гільзу,
перезарядити гвинтівку.

Оглянути, прочистити,  у разі
несправності відправити в

майстерню.

Догляд за гвинтівкою та її збереження

Гвинтівка повинна бути завжди справною і готовою до
дії.  Це  досягається  своєчасним  і  правильним
обслуговуванням та правильним збереженням гвинтівки.

Обслуговування  гвинтівки,  яка  зберігається в
підрозділі, проводиться:

під час підготовки до стрільби;
після  стрільби  бойовими  та  сліпими набоями  -

безпосередньо  після  закінчення  стрільби  на  стрілищі  (в
полі); при цьому чистяться і змащуються цівкова скринька,
канал  цівки,  газова  комора,  газовий  поршень,  замкова
рама і замок; остаточне чищення проводиться протягом 3-
4 днів щоденно;

після  наряду  і  занять  в  полі  без  стрільби  -  з
поверненням з наряду або заняття;

у бойових обставинах і в період проведення навчань -
щоденно в періоди перерв;

у разі, коли гвинтівкою не користувалися, - один раз
на тиждень.

Для чищення і змащування застосовуються:
рідке рушничне мастило - для чищення і змащування

частин  і механізмів  при  температурі  від+5°С  до-50ºС;
рушничне мастило - для змащування каналу цівки, частин



та механізмів після їх чищення; мастило використовують
при температурі вище +5°С ;

розчин  РЧЦ-для  чищення  каналу  цівки та  інших
частин, на які діють порохові гази. Розчин готується так: в
1 л  води розчинити 200 г  вуглекислого амонію та  3-5  г
двохромовокислого калію. Розчин готують в кількості, що
необхідна для чищення зброї протягом доби. У металевих
маслянках розчин зберігати заборонено;

ганчірки чи папір  КВ-22 -для протирання,  чищення і
змащування зброї;

клоччя -тільки для чищення каналу цівки.
Категорично  забороняється  використовувати  для

чищення зброї абразивні матеріали.
Чищення  і  змащування  гвинтівки  проводиться  під

безпосереднім  керівництвом  командира  відділення.
Командир відділення повинен:

визначити ступінь необхідного розбирання, чищення і
змащування;

перевірити справність приладдя і якість матеріалів;
перевірити правильність і якість чищення і дати дозвіл

на змащування;
перевірити правильність змащування і збирання.

Мал. 36. Приладдя,  підготовлене для чищення:
1 – шомпол; 2 – протирка; 3 – дульна накладка (накривка
пеналу); 4 – пенал.



Чищення проводиться в такій послідовності:
1. Підготувати матеріали для чищення і змащування.
2. Розібрати гвинтівку.
3. Оглянути  приладдя,  підготувати  його  до
використання.
4. Прочистити канал цівки.
5. Прочистити газову камеру.
6. Цівкову скриньку, замкову раму, замок, газову трубку,
газовий  поршень  чистять  ганчір’ям,  просоченим
мастилом, після чого протирають досуха.
7. Інші металеві частини протирають ганчір’ям досуха.
8. Дерев’яні частини протирають сухим ганчір’ям.

Відповідальність  за  збереження  гвинтівки  і  набоїв
несе  командир  підрозділу.  Снайпер  повинен  тримати
гвинтівку чистою, у повній справності,  поводитися з нею
дбайливо.

Гвинтівка  зберігається  завжди  розрядженою,  при
цьому  замкова  рама  в  передньому  положенні;  курок
спушений  з  бойового  зводу;  оптичний  мірник,  магазин  і
багнет-ніж  відокремлені;  гвинтівку  встановлено  на
запобіжник.

Заряджена  гвинтівка  завжди  повинна  бути  на
запобіжнику;  гвинтівка  знімається  із  запобіжника  тільки
для ведення вогню.

Мал. 37. Снайперська гвинтівка з чохлом, надітим на
оптичний мірник



Контрольний  огляд  гвинтівки  і  підготовка  її  до
стрільби

Для  перевірки  справності  гвинтівки,  її  чистоти,
змащення і підготовки до стрільби проводяться контрольні
огляди гвинтівки. Одночасно оглядають оптичний мірник і
справність приладдя, магазинів, чохлів, ременів.

Солдати  і  сержанти  оглядають  гвинтівки:  щоденно;
перед  виходом  на  заняття,  в  бойових  обставинах  -
періодично  протягом  дня  і  перед  виконанням  бойового
завдання;  під  час  обслуговування  (чищення  і
змащування).

Офіцери  оглядають  гвинтівки  періодично  в  строки,
встановлені Статутом внутрішньої служби, а також перед
стрільбою, нарядом і виконанням бойового завдання.

Несправності гвинтівки, приладдя, мірника, магазинів
повинні усуватися негайно.

Характерні  несправності,  які  порушують нормальний
бій гвинтівки, можуть бути такі:

вигин або зсув мушки;
вигин або перекіс прицільної планки;
вигин цівки;
розтертя каналу цівки, зношення і закруглення полів

нарізів,  раковини,  хитання  прицільної  планки,  мушки,
приклада;

несправність оптичного мірника: зсув сітки мірника в
момент пострілу; хитання маховиків; хитання мірника на
гвинтівці;  бруд  на  оптиці  усередині,  який  заважає
спостереженню; тріщини, відколи і розшарування лінз.

Щоденний огляд гвинтівки. Під час щоденного огляду
потрібно впевнитися в наявності всіх частин та механізмів
і  перевірити  наявність  іржі,  бруду,  подряпин,  вм’ятин,
забоїн,  відколів та інших пошкоджень,  що впливають на
нормальну  роботу  гвинтівки  та  мірника;  крім  того  -
перевірити стан змащування, наявність магазинів, багнет-



ножа,  приладдя,  чохла  оптичного  мірника,  сумки  для
оптичного  мірника  та  магазинів,  сумки  із  зимовим
пристроєм освітлення сітки і маслянки.

 
Порядок  огляду  гвинтівки  офіцерами. Офіцери

оглядають  гвинтівку  в  зібраному  й  розібраному  вигляді.
Огляд гвинтівки в зібраному вигляді проводится так:

1.  Перевірити  подання  набоїв  до  набійника  і
вилучення гільз.

2. Перевірити справність надложа й підцівника.
3. Перевірити справність приклада.
4. Перевірити справність магазинів.
Для огляду гвинтівки в розібраному вигляді провести

неповне або повне розбирання і протерти частини насухо.
Під час огляду гвинтівки в розібраному вигляді звірити

номери на її частинах і ретельно оглянути кожну частину і
механізм,  щоб  впевнитися,  що  на  металевих  частинах
немає  сколів,  забоїн,  вм’ятин,  вигинів,  зірваної  різьби,
слідів  іржі  й  бруду,  на  дерев’яних  частинах-тріщин  та
вибиття або сколів.

Оглянути цівку. У цівці можуть бути такі недоліки: сітка
розпалу;  раковини;  стертя полів нарізів  або закруглення
полів  нарізів;  роздуття  цівки.  Оглянути  цівку  ззовні.
Перевірити  відсутність  забоїн  на  зрізі  трубки  газової
комори;  перевірити дію засува газової  трубки,  замикача
верхнього упорного кільця.

Оглянути цівкову скриньку. Перевірити зуб відбивача,
відсутність вигинів і забоїн на відгинах, перевірити люфт
приклада  і  пістолетної  ручки;  працездатність  пружини
зачепу магазина,  справність пружини зупинювача замка,
надійність  утримування  замикача  кришки  цівкової
скриньки.

Оглянути  замкову  раму.  Звернути  увагу  на  забої  у
фігурному вирізі та на спрямовуючих виступах.

Оглянути замок. Під час огляду замка звернути увагу
на справність ударника і викидача.



Оглянути зворотний і розбивно-спусковий механізми.
Перевірити відсутність поломок,  вигинів пружин,  тріщин,
надійність фіксації осей.

Під  час  огляду  оптичного  мірника  перевірити,  як
встановлюються  поділки  мірника  і  шкали  бокових
поправок.

Огляд  бойових  набоїв.  Набої  оглядають  перед
стрільбою,  під  час  заступання  до  наряду  і  за
розпорядженням командирів.

Під час огляду набоїв перевіряють:
наявність іржі, вигинів, люфт кулі у дульці гільзи;
чи є на капсулі зелений наліт та перевищення капсуля

поверхні дна гільзи;
відсутність серед бойових набоїв навчальних.
Всі несправні набої здаються на склад.
У разі забруднення набої протирають сухим ганчір’ям.

Протирати набої ганчір’ям із мастилом та споряджати їх в
сильно змащені магазини заборонено.

Підготовка гвинтівки до стрільби

Підготовка гвинтівки до стрільби проводиться з метою
забезпечення безвідмовної роботи її під час стрільби.

Гвинтівка  готується  до  стрільби  під  керівництвом
командира рою.

Для підготови гвинтівки до стрільби необхідно:
провести чищення;
оглянути гвинтівку в розібраному вигляді та змастити

її;
оглянути гвинтівку у зібраному вигляді;
оглянути оптичний мірник і зарядити люмінесцентний

екран.
Безпосередньо  перед  стрільбою  прочистити  досуха

канал цівки (нарізну частину і набійник), оглянути набої і
спорядити ними магазини.



У разі  знаходження гвинтівки протягом довгого часу
на  морозі  перед  заряджанням  потрібно  декілька  разів
енергійно відвести змкову раму назад.

Для  заряджання  люмінесцентного  екрана  необхідно
повернути прапорець екрана в горизонтальне положення,
покласти  мірник  вікном  світлофільтра  до  сонця  або
джерела  світла,  що  має  ультрафіолетові  промені.  Час
заряджання  при  денному  світлі  15  хв,  під  час
користування  електричною  лампою  потужністю  100-200
Вт-7- 10 хв (лампа за 20 см від екрана).

Заряджений  екран  зберігає  здатність  поглинати
інфрачервоні промені протягом 6-7 діб.

 Перевірка  бою  гвинтівки  і  приведення  її  до
нормального бою

Гвинтівка,  яка  зберігається  в  підрозділі,  повинна
завжди бути приведеною до нормального бою.

Перевірка бою проводиться :
після прибуття гвинтівки до підрозділу;
після ремонту, заміни частин, які могли змінити її бій;
при  визначенні  під  час  стрільби  ненормальних

відхилень  куль  або  розсіювання,  яке  не  задовольняє
вимоги нормального бою гвинтівки.

Перед  перевіркою  бою  усуваються  всі  недоліки  і
несправності гвинтівки.

Перевірка  бою  гвинтівки  проводиться  під
керівництвом  командира  чоти  на  стрілищі  в  безвітряну
погоду, у закритому тирі чи на захищеній від вітру ділянці
стрілища при нормальному освітленні.

Стрільба  під  час  перевірки  бою  і  приведенні  до
нормального  бою  проводиться  під  керівництвом
командира чоти. Прямі начальники до командира частини
включно повинні стежити за точним дотриманням правил
перевірки гвинтівок.



Під  час  перевірки  бою  повинен  бути  присутній
майстер або технік з необхідним інструментом.

Снайперська  гвинтівка  перевіряється  і  приводиться
до  нормального  бою  з  відкритим  механічним  мірником,
після чого вивіряють оптичний мірник.

Перевірка  бою проводиться  стрілянням  набоями  із
звичайною кулею. Відстань стрільби 100 м, приціл 3, цілик
0. Положення для стрільби - лежачи з упори.

Стріляють по перевірній меті, розташованій на білому
щиті висотою 1 м і завширшки 0,5 м (мал. 38).

Мал.38. Визначення середньої точки влучання:
а-послідовним поділом відрізків;  б-при симетричному

розміщенні дірок

Купчастість бою вважається доброю, коли всі чотири
дірки  чи  три  (одна  явно  відірвана)  вміщаються  в  коло
діаметром 8 см. ПДірка вважається явно відірваною, коли
знаходиться  на  відстані,  більшій  за  2,5  Я,  в  якому
розташовані інші дірки.

Якщо  купчастість  буде  визначена  доброю,  то
визначають  середню  точку  влучання  та  її  положення
відносно  контрольної  точки.  При  нормальному  бою



середня точка влучання, повинна збігатися з контрольною
точкою або відхилятися від неї у будь-якому напрямку не
більше, ніж на 3 см.

Гвинтівка,  бій  якої  під  час  перевірки  поодинчими
пострілами буде недобрим, приводиться до нормального
бою.

Приведення  до  нормального  бою. У  разі,  коли
середня  точка  влучання  відхилилася  від  контрольної
більше, ніж на 3 см, то відповідно до цього проводиться
пересування мушки: якщо СТВ нижче контрольної мушки,
треба

 вкрутити,  якщо  вище -  викрутити;  лівіше  -  полозок
мушки пересунути ліворуч, правіше  - праворуч.

Під  час  пересування  мушки  вбік  на  1  мм  середня
точка  влучання  при  стрільбі  на  100  м  із  гвинтівки
зсувається на 16 см. Один повний оберт мушки пересуває
середню точку влучення по висоті при стрільбі на 100 м із
гвинтівки  на  16  см.  Правильність  пересування  мушки
перевіряється повторною стрільбою.

Вивірення мірника ПСО-1.
 Для вивірення оптичного мірника необхідно:
приєднати  до  гвинтівки  оптичний  мірник  і  шоку

приклада; встановити приціл 3, шкалу бокових поправок
0;

закріпити гвинтівку на націльному станку і навести її
по  відкритому  прицілу  (встановленому  на  3)  всередину
нижнього краю мішені; наклеїти на нижній край мети смугу
білого кольору завширшки 2 см;

перевірити, щоб основний косинець був спрямований
в  середину  нижнього  краю  мети  (якщо  так,  то  мірник
вивірений);

у  разі  розбіжності  косинця  і  точки  націлювання
необхідно звільнити стопорні гвинти маховичків установки
мірника і бокових поправок, і обертанням торцевих гайок
сполучити  косинець  з  точкою націлювання  та  обережно
загвинтити стопорні гвинти; перевірити наведення.



Після  вивірення  оптичного  мірника  провести
контрольну  стрільбу  з  перевищенням  контрольної  точки
над  лінією  прицілювання  у  !4  см.  При  проведенні
коректування бою гвинтівки потрібно враховувати, що при
пересуванні торцевої гайки на одну поділку середня точка
влучення пересувається на 5 см.



ЧАСТИНА ДРУГА

ПРИЙОМИ І ПРАВИЛА СТРІЛЬБИ ЗІ
СНАЙПЕРСЬКОЇ ГВИНТІВКИ

Розділ 
ПРИЙОМИ СТРІЛЬБИ ЗІ СНАЙПЕРСЬКОЇ

ГВИНТІВКИ
Загальні положення

Залежно  від  умов  місцевості  і  вогню  противника
стрільба  зі  снайперської  гвинтівки  може  вестися  з
положення лежачи, сидячи, з коліна і стоячи.

90. У  бойових  умовах  місце  для  стрільби  снайпер
займає  і  обладнує  за  командою  командира  або
самостійно.

Для  стрільби  зі  снайперської  гвинтівки  необхідно
вибирати таке  місце,  яке забезпечує  найкращий огляд і
обстріл,  дає  можливість  снайперові  сховатися від
спостереження та вогню противника, забезпечує зручність
виконання  прийомів  стрільби  і  можливість  ураження
противника з першого пострілу.

Залежно  від  обстановки  місце  для  стрільби
вибирається в траншеї, окопі, воронці від снаряда, канаві,
за каменем,  пнем тощо.  У населеному пункті  місце для
стрільби  може  бути  обране  в  глибині кімнати  навпроти
вікна, на горищі, у фундаменті будівлі тощо.

Недоцільно  вибирати  місце  для  стрільби  поблизу
окремих місцевих предметів, які вирізняються, а також на
гребенях висот.

91. При  завчасній  підготовці  місця  для  стрільби
необхідно  перевірити  можливість  ведення  вогню  в
заданому  секторі  або  напрямку,  для  чого  гвинтівка
послідовно  наводиться  на  різні  місцеві  предмети.  Для
зручності ведення вогню необхідно підготувати упору під
гвинтівку.  Якщо  веденню  стрільби  заважають  які-небудь
предмети,  треба  вибрати  нове,  більш зручне  місце  для



стрільби.  Місце  для  стрільби  снайпера  повинно  бути
ретельно замасковано.

92. Для  зайняття  місця  для  стрільби  подається
команда, наприклад: «Такому-то (снайперові такому-то),
місце для стрільби там-то – до бою». За цією командою
снайпер,  пристосовуючись  до  місцевості,  займає
визначене місце і готується до стрільби.

Якщо  передбачається  негайне  відкриття  вогню,
гвинтівка переноситься з приєднаним оптичним прицілом.

93. Для зміни місця для стрільби подається команда,
наприклад: «Такому-то (снайперові такому-то), перебігти
туди-то – уперед».

За цією командою снайпер намічає шлях висування
на нове місце для стрільби, приховані ділянки шляху для
зупинок  та  спосіб  пересування  (якщо  він  не  був
визначений  у  команді).  Перед  початком  пересування
гвинтівка ставиться на запобіжник.

Залежно  від  характеру  місцевості  та  наявності
укриттів  снайпер пересувається  бігом,  прискореним
кроком,  перебіганням  або  переповзанням.  Під  час  руху
бігом,  прискореним  кроком  і  перебіганням  гвинтівку
тримати однією рукою або обома руками, як зручніше. Під
час переповзання гвинтівка утримується правою рукою за
ремінь біля верхньої антабки або за надложе й підцівник
(мал.39).

Мал. 39. Утримання гвинтівки під час переповзання



94. Для успішного виконання вогневих завдань у бою
снайпер  повинен   досконало  володіти  прийомами
стрільби  з  гвинтівки,  виконувати  їх  чітко  і  якісно,  не
припиняючи спостереження за полем бою.

Кожен  снайпер,  керуючись  загальними  правилами
виконання  прийомів  стрільби,  повинен  з  урахуванням
своїх  індивідуальних  особливостей  визначити  і
застосовувати  найбільш  вигідні,  стійкі  й  одноманітні
положення  голови,  тулуба,  рук  і  ніг,  які  забезпечують
найкращі результати стрільби.

95. Стрільба зі снайперської гвинтівки складається з
підготови до стрільби,  здійснення пострілу  і  припинення
стрільби.

Підготовка до стрільби

96. Снайпер готується до стрільби за командою або
самостійно.  На  навчальних  заняттях  команда  для
підготови  до  стрільби  може  подаватися  роздільно,
наприклад: «На вогневий рубіж, кроком – руш» і потім
«Заряджай».  Якщо  потрібно,  перед  командою
«Заряджай» вказується положення для стрільби.

97. Підготова до  стрільби  включає  прийняття
положення (постави) для стрільби і заряджання гвинтівки.
Крім  того,  під  час  прийняття  положення  для  стрільби
снайпер знімає чохол з оптичного мірника й укладає його
в сумку для оптичного мірника й магазинів, а також знімає
гумовий ковпачок з об'єктива і надіває його на корпус для
батарейки;  у  негоду  і  коли  сонячні  промені  падають
попереду, висуває вперед бленду.

98. Для  прийняття  положення  для  стрільби
лежачи посунути праву  руку  по  ремені  трохи  догори і,
знімаючи гвинтівку з  плеча,  підхопити її  лівою рукою за
надложе й підцівник, потім узяти гвинтівку правою рукою



за  надложе  й  підцівник дульною  частиною  вперед;
одночасно  з  цим  зробити  повний  крок  правою  ногою
вперед  і  трохи  праворуч.  Нахиляючись  вперед,
опуститися на ліве коліно і поставити ліву руку на землю
поперед  себе,  пальцями  праворуч  (мал.  40,  а);  потім,
опираючись послідовно на стегно лівої ноги і передпліччя
лівої руки, лягти на лівий бік і швидко перевернутися на
живіт, злегка розкинувши ноги носками назовні; покласти
гвинтівку  надложе  й  підцівник на  долоню  лівої  руки  
(мал.40 ,б).

а

б
Мал. 40. Стрільба лежачи:

а – снайпер опирається на ліве коліно і ліву руку;
б – гвинтівка утримується лівою рукою за  підцівник і

надложе



99. Для  прийняття  положення  для  стрільби  з
коліна взяти  гвинтівку  в  праву  руку  (ст.  )  за  підцівник  і
надложе дульною  частиною  вперед,  одночасно  з  цим
відставити праву ногу назад, опуститися на праве коліно і
присісти на каблук; гомілка лівої ноги при цьому повинна
залишатися  у  вертикальному  положенні,  а  стегна  –
скласти  кут,  близький  до  прямого.  Перекласти  гвинтівку
підцівником і надложем в ліву руку, скерувавши її в бік цілі
(мал. 41).

Мал. 41. Постава для стрільби з коліна

100. Для прийняття постави для стрільби сидячи
взяти гвинтівку в праву руку за ствольні накладки дульною
частиною вперед і одночасно,  опираючись на ліву руку,
сісти  на  землю в  півоберта  відносно  напрямку  на  ціль,
міцно  упершись  каблуками  в  землю  (мал.42,  а)  або
схрестивши ноги  і  підгорнувши їх  під  себе,  щоб  ступня
однієї ноги була між стегном і гомілкою іншої (мал.42 ,б);
покласти  ліву  руку  на  стегно  лівої  ноги,  як  зручніше,  і
взяти цією рукою гвинтівку за підцівник і надложе.



а б
Мал. 42. Постава для стрільби сидячи:

а – впираючись підборами в землю; б – з підібраними
під себе ногами

101. Для прийняття постави для стрільби стоячи
повернутися на півоберта праворуч відносно напрямку на
ціль і,  не приставляючи лівої  ноги,  відставити її  ліворуч
приблизно  на  ширину  плечей,  як  зручніше  снайперові,
розподіливши при цьому вагу тіла рівномірно на обидві
ноги. Одночасно, посуваючи праву руку по ремені трохи
вверх, зняти гвинтівку з плеча і, підхопивши її лівою рукою
знизу  за  надложе  й  підцівник,  енергійно  штовхнути
дульною частиною вперед, у бік цілі (мал.43).

Мал. 43. Постава для стрільби стоячи



102. Для заряджання гвинтівки потрібно:
приєднати до гвинтівки споряджений магазин (див. ст.

7, п. 9), якщо він не був раніше приєднаний;
зняти гвинтівку із запобіжника;
відвести  замкову раму  за  ручку  перезаряджання

назад до кінця і відпустити її;
поставити  гвинтівку  на  запобіжник,  якщо  не

передбачається  негайно  стріляти або  не  надійшло
команди „Вогонь”.

Здійснення пострілу
103. Вогонь із  гвинтівки ведеться за командами або

самостійно   залежно  від  поставленого  завдання  і
обстановки.

У  команді  на  відкриття  вогню  вказується:  кому
стріляти, ціль, мірник, бічна поправка і точка націлювання,
наприклад: «Снайперові Гриневичу, по кулемету, п'ять,
ліворуч один, під ціль – вогонь».

Мірник,  бічна  поправка  і  точка  націлювання
снайперові  можуть  не  вказуватися,  наприклад:
«Снайперові  Вахненку,  по  амбразурі  –  вогонь»,  У
цьому  випадку  снайпер  веде  вогонь  з  установками,
визначеними самостійно.

104. Здійснення пострілу включає установку мірника
і  введення бічної  поправки,  прикладання,  націлювання  і
спуск курка з бойового взводу.



а б
Мал. 44. Установка мірника і введення бічної поправки:

а – установка мірника; б – введення бічної поправки
105. Для  установки  мірника і  введення  бічної

поправки  оптичного  мірника наблизити  до  себе
гвинтівку,  щоб  краще  бачити  поділки  шкал  маховичків:
обертаючи верхній маховичок, поставити проти покажчика
потрібну  поділку  мірника (мал.44,а);  обертаючи  бічний
маховичок, поставити проти покажчика необхідну поділку
шкали бічних поправок (мал.44,б).

Під час введення бічних поправок користуватися: для
переміщення  середньої  точки  влучення  праворуч  –
шкалою з чорними цифрами, для переміщення її ліворуч –
шкалою з червоними цифрами.

Для  установки  відкритого  мірника,  наблизивши
гвинтівку до себе, великим і вказівним пальцями стиснути
засувку  хомутика  і  пересунути  його  по  планці  мірника
вперед  до  суміщення  передньої  грані  хомутика  з
потрібною поділкою планки мірника.

106. Для прикладування гвинтівки зняти гвинтівку із
запобіжника (якщо вона була поставлена на запобіжник);
утримуючи гвинтівку лівою рукою за  надложе й підцівник
(мал.45,а)  або  за  магазин  (мал.45,б),  а  правою  –  за
приклад  і  не  гублячи  цілі  з  очей,  вперти  гвинтівку



прикладом у плече так, щоб відчувати щільне прилягання
до плеча всього затильника приклада; нахиливши голову
трохи вперед і не напружуючи шиї, праву щоку прикласти
до щоки приклада; вказівний палець правої руки (першим
суглобом) покласти на спусковий гачок.

Лікті повинні бути:
під  час  стрільби  лежачи,  а  також  із  окопу  з

положення лежачи, з коліна і стоячи лікті поставити на
землю  в  найбільш  зручне  положення,  приблизно  на
ширину плечей;

під час стрільби поза окопом з постави з коліна
лікоть лівої руки поставити на м'яз лівої ноги біля коліна
або трохи спустити з нього, а лікоть правої руки підняти
приблизно на висоту плеча (мал.46,а);

під  час  стрільби  поза  окопом  з  постави стоячи
лікоть  правої  руки  підняти  приблизно  на  висоту  плеча
(мал.46, б);

під час стрільби сидячи лікті обох рук поставити на
коліна  або,  якщо  зручніше  снайперові,  опустити  їх  за
коліна (мал.46, в).

а

б
Мал. 45. Утримання гвинтівки під час стрільби

лежачи: а – за підцівник й надложе;  б – за магазин



а б

в
Мал. 46. Утримання гвинтівки під час стрільби з

коліна, стоячи і сидячи:

а – з коліна; б – стоячи поза окопом; в – сидячи

Якщо для більш міцного утримання гвинтівки під час
стрільби  використовується  ремінь,  то  його  потрібно
розмістити під кистю лівої руки так, щоб він притискав її
до підцівника й надложа (мал.47 ).



Мал. 47. Утримання гвинтівки з використанням
ременя

107. Для  націлювання  за  допомогою  оптичного
мірника правим оком дивитися в наочник на продовження
оптичної  осі  мірника,  а  ліве  око  можна  заплющити;
переміщенням  ліктів,  а  якщо  потрібно,  тулуба й ніг
підвести  вістря  косинця  сітки  під  точку  націлювання
(мал.48),  одночасно  натискуючи  на  спусковий  гачок
першим суглобом вказівного пальця правої  руки.  Шкала
бічних  поправок  при  цьому  має бути  розташована
горизонтально,  і  снайпер  мусить бачити  усе  поле  зору
мірника.



Мал. 48. Націлювання з використанням оптичного мірника



Мал. 49. Помилки націлювання:
1 – око віддалене від окуляра на 68 мм – нормально;
2 – око розташоване близько до окуляра, у полі зору

мірника видно тінь;
3 – око розташоване далеко від окуляра, у полі зору

мірника видно тінь;
4 – око знаходиться на продовженні оптичної осі  мірника

на  віддаленні  68  мм,  тіні  немає  –  пробоїни  будуть
розташовуватися в центрі цілі;

5 – око знаходиться вище (нижче) оптичної  осі  мірника,
місячноподібна півтінь зверху (знизу) – пробоїни будуть
розташовуватися нижче (вище) цілі;

6  –  око  знаходиться  ліворуч  (праворуч)  оптичної  осі
мірника,  місячноподібна  півтінь  ліворуч  (праворуч)  –
пробоїни  будуть  розташовуватися  праворуч  (ліворуч)
від цілі

Якщо  око  снайпера  буде  зміщене  вбік,  уверх  або
вниз  від  оптичної  осі,  у  полі  зору  мірника там,  куди
зміщене око, з'явиться місячноподібна тінь. За наявності
місячноподібних  тіней  кулі  відхиляються  вбік,
протилежний тіні (мал. ).

Під час націлювання за допомогою відкритого мірника
заплющити  ліве  око,  а  правим  дивитися  через  проріз
планки  мірника  на  вершину  мушки  так,  щоб  мушка
знаходилася  посередині  прорізу  планки мірника,  а
вершина її була нарівні з верхніми краями гривки планки
мірника, тобто взяти рівну мушку; підвести рівну мушку до
точки  націлювання,  одночасно натискаючи на спусковий
гачок.

Під час  націлювання потрібно стежити за тим, щоб
планка мірника займала горизонтальне положення.

108. Для спуска курка потрібно, затамувавши подих,
продовжувати плавно натискати на спусковий гачок доти,
поки  курок  непомітно  для  снайпера  не  спуститься  з
бойового взводу, тобто поки не відбудеться постріл.



Якщо  під  час  націлювання  косинець  сітки  (рівна
мушка) значно відхилиться від точки  націлювання або в
полі  зору  з'явиться  місячноподібна  тінь,  потрібно,  не
послабляючи  тиску  на  спусковий  гачок,  уточнити
націлювання  і  збільшити  тиск  на  спусковий  гачок  доти,
поки не відбудеться постріл.

Під  час  спуску  курка  не  слід  реагувати  на легкі
коливання  косинця  сітки  (рівної  мушки)  біля  точки
націлювання.  Прагнення  натиснути  спусковий  гачок  у
момент  найкращого  суміщення  косинця  сітки  (рівної
мушки) із точкою націлювання, як правило, призводить до
смикання за спусковий гачок і  неточного пострілу.  Якщо
снайпер,  натискаючи  на  спусковий  гачок,  відчує,  що  не
може більше не дихати, то він повинен, не підсилюючи і
не  послабляючи  натиску  на  спусковий  гачок,  відновити
дихання,  потім,  знову  затримавши  його  на  видиху,
уточнити націлювання і продовжити тиснути на спусковий
гачок.

Припинення стрільби

109. Припинення  стрільби  може  бути  тимчасовим  і
повним.

Для тимчасового припинення стрільби подається
команда  «Стій»  або  «Припинити  вогонь».  За  цією
командою  снайпер  повинен  припинити  натискати на
спусковий гачок, поставити гвинтівку на запобіжник і, якщо
потрібно, змінити магазин.

Для  зміни  магазина  треба  від’єднати  магазин  від
гвинтівки  і  приєднати  споряджений  магазин.  Якщо  в
магазині були витрачені всі патрони, то після приєднання
спорядженого  магазина  до  гвинтівки  треба  відвести



замкову раму за ручку перезаряджання назад, відпустити
її і поставити гвинтівку на запобіжник.

Для повного  припинення стрільби після  команди
„Стій” або  „Припинити  вогонь” подається  команда
„Розряджай”.  За  цією  командою  снайпер  повинен
установити  верхній  і  нижній  маховички  на  0  (хомутик
мірника відтягнути назад до  кінця і встановити  мірник на
“П”),  розрядити  гвинтівку  і  далі  діяти  відповідно  до
обстановки.

Під  час  стрільби  з  положення  лежачи,  утримуючи
гвинтівку правою рукою за надложе й підцівник, опустити
приклад  на  землю,  а  дульну  частину  покласти  на
передпліччя лівої руки.

Під час стрільби з окопу гвинтівка після розряджання
може  бути  покладена  на  бруствер  окопу  ручкою
перезаряджання вниз (оптичним мірником догори).

Якщо  не  передбачається  негайне  відкриття  вогню,
поставити бленду на місце, надіти ковпачок на об'єктив і
чохол  на  мірник або  від’єднати  оптичний  мірник від
гвинтівки і покласти в сумку.

110. Для розряджання гвинтівки потрібно:

від’єднати магазин;

зняти гвинтівку із запобіжника;

повільно  відвести  замкову раму  за  ручку
перезаряджання  назад,  вийняти  набій  із  набійника та
відпустити замкову раму



натиснути  на  спусковий  гачок  (спустити  курок  з
бойового взводу);

поставити гвинтівку на запобіжник, узяти гвинтівку на
ремінь,  якщо  стрільба  велася  з  постави стоячи,  або
покласти  на  землю,  якщо  стрільба  велася  з  постави
лежачи або з коліна;

вийняти  набої з  магазина  і  приєднати  його  до
гвинтівки;

підібрати набій, вийнятий з набійника.
Для  того  щоб  вийняти  набої з  магазина,  потрібно

взяти  магазин  у  ліву  руку  набоями догори  і  кулями  від
себе,  правою  рукою  за  допомогою  гільзи  (набою),
зсовуючи  набої по  одному  від  себе,  виштовхнути  їх  з
магазина (мал.50).

Мал. 50. Виштовхування набоїв з магазина

111. Для  того  щоб  встати  після  стрільби  з  постави
лежачи,  потрібно  підтягти  руки  на  рівень  грудей,
утримуючи  гвинтівку  правою  рукою  за  надложе  й
підцівник,  одночасно звести ноги разом (мал.51,а),  різко
випрямляючи руки, підняти груди від землі і винести праву



(ліву)  ногу  вперед  (мал.51,б),  швидко  встати  і,  якщо
потрібно, почати рух.

Мал. 51. Виконання команди „Встати”
а – положення снайпера перед вставанням;
б – постава снайпера під час вставання.

112. Після  розряджання,  якщо  потрібно,  командир
подає команду, «Зброю – до огляду».

За цією командою потрібно:
у положенні лежачи: від’єднати магазин і  покласти

його біля гвинтівки подавачем до себе, зняти гвинтівку із
запобіжника,  відвести  замкову раму  назад  і  повернути
гвинтівку трохи вліво; після огляду командиром набійника
і  магазина,  відпустити  замкову раму  вперед,  спустити
курок з бойового взводу (натиснути на спусковий гачок),
поставити гвинтівку на запобіжник, приєднати магазин до
гвинтівки і прийняти положення, зазначене в ст. ;

у  поставі стоячи  з  гвинтівкою  «на  ремінь»:
прийняти  поставу для  стрільби  стоячи,  утримуючи
гвинтівку  лівою  рукою  знизу  за  надложе  й  підцівник,



правою рукою від’єднати магазин і перекласти його в ліву
руку  подавачем  догори  (випуклою  частиною  від  себе),
пальцями  лівої  руки  притиснути  магазин  до  підцівника;
зняти  гвинтівку  із  запобіжника  і  відвести  замкову раму
назад (мал.52).

Мал.52. Снайперська гвинтівка, підготовлена до
огляду

 в поставі стоячи

Після  огляду  командиром  набійникаа  і  магазина
відпустити  замкову раму  вперед,  спустити  курок  з
бойового  взводу  (натиснути  на  спусковий  гачок),
поставити гвинтівку на запобіжник, приєднати магазин і
взяти гвинтівку в положення «на ремінь».

Прийоми стрільби з упори та з-за укриттів

113. Упора використовується  для  підвищення
влучності  стрільби.  Снайпер,  готуючись  до  стрільби,
повинен пристосувати упору так, щоб вона забезпечувала
найзручніше положення  і  прикладання для  здійснення
пострілу.  Чим  зручніша упора,  тим  кращими  будуть
результати стрільби.

Укриття  використовується  для  ускладнення
спостереження противникові і для захисту від його вогню.
З  метою  прийняття  стійкого  положення  і  підвищення
влучності стрільби снайпер використовує укриття як опору



для  тіла,  а  в  окремих  випадках  (за  наявності  збоку
виступів і виїмок) – як упору для зброї.

Залежно  від  висоти  упори або  укриття  снайпер
приймає  положення  для  стрільби:  лежачи,  поставу  з
коліна або стоячи.

114. Для  стрільби  з  упори покласти  гвинтівку
надложем  й  підцівником на  долоню  лівої  руки,  яка
спирається  на  упору,  а  правою  рукою  утримувати
гвинтівку за передню частину приклада (мал. 53, а) або
покласти гвинтівку  підцівником й надложем на упору та
утримувати її лівою рукою за магазин (мал. 53,б) або за
нижню частину приклада (мал. 53, в). Тверду упору для
пом'якшення  перекрити  дерном,  згорнутим  плащ-
наметом, скаткою шинелі і т.п.

115. Для стрільби з-за дерева, рогу будинку й інших
укриттів  прийняти положення для стрільби,  притулитися
до укриття так,  щоб воно захищало снайпера від вогню
противника;  гвинтівку  утримувати  так  само,  як  під  час
стрільби без укриття (мал. 54). Щоб уникнути відхилення
куль  убік,  гвинтівка  та  кисть  руки,  яка  її  підтримує,  не
повинні торкатися укриття 

а

б



в

Мал.  53.  Положення  під  час  стрільби  з  упори,
утримуючи гвинтівку лівою рукою:

а – за  надложе й підцівник;  б – за магазин;  в – за
приклад

116. Для стрільби з окопу або траншеї притулитися
тулубом до стінки окопу, лікті обох рук уперти в землю, а
приклад щільно притиснути до плеча; при цьому стрільбу
можна вести як з упори, так і з руки (мал. 55).

    
а б

Мал. 54. Стрільба з-за укриття:
а – лежачи; б – стоячи



Мал. 55. Положення під час стрільби з окопу

Прийоми стрільби під час пересування

117. Стрільба  по  ходу зі  снайперської  гвинтівки
ведеться зхвату з короткої зупинки. Для стрільби з хвату, з
короткої зупинки треба зупинитися і в момент постановки
лівої  ноги  на  землю уперти  приклад у  плече (підкинути
гвинтівку):  не  приставляючи  правої  ноги,  націлитися,
здійснити  один-два  постріли,  опустити  гвинтівку  і
продовжити  рух.  Перезаряджання  гвинтівки  здійснювати
не припиняючи руху.

118. Стрільба  з  бронетранспортера ведеться  з
місця  або  з  короткої  зупинки  бронетранспортера;  при
цьому  для  стрільби  застосовується  будь-яке  зручне
положення,  що  забезпечує  стійкість  гвинтівки  і  безпеку
сусідів.  Як  опору  для  рук,  передпліччя,  боку  і  ніг
використовують  спинки  сидінь,  сидіння,  стійки  й  інші
пристрої всередині бронетранспортера.  Під час стрільби
поверх  борту  необхідно  під  підцівник підкласти  ремінь
гвинтівки  або  який-небудь  м'який  предмет,  лівою  рукою
взятися за борт і притримувати гвинтівку.

119. Під  час  пересування  на  лижах  стрільба  з
гвинтівки ведеться з місця лежачи, з коліна і стоячи.



Для стрільби лежачи взяти гвинтівку в праву руку, а
палиці у ліву; зробити широкий крок правою ногою вперед
і праворуч, одночасно нахилити тулуб до правого коліна і
покласти  гвинтівку  праворуч  від  себе  (якщо  сніг  дуже
глибокий  і  пухкий,  то  поставити  її  прикладом  у  сніг);
з'єднати палиці,   вставивши кінець однієї  з них у кільце
іншої;  покласти  їх  перед  собою  і  лягти  так,  щоб  лікті
упиралися  в  складені  палиці;  узяти  гвинтівку  і  зайняти
положення,  як  під  час  стрільби  лежачи  без  лиж  (мал.
56,а).

Для  стрільби  з  коліна поставити  палиці  з  лівої
сторони, розвернути праву лижу носком вправо так, щоб
вантажна площадка знаходилася на задньому кінці лівої
лижі, опуститися правим коліном на праву лижу і зайняти
положення, як під час стрільби з коліна без лиж  (мал. 56,
б).

Для  стрільби  стоячи поставити  палиці  з  лівої
сторони, розвернути праву лижу носком управо і  зайняти
положення, як для стрільби стоячи без лиж (мал. 56, в).

Для  рівноваги  можна  використовувати  палиці,  для
чого поставити  їх  перед собою і  опертися кистю лівої
руки на петлі.

а



б в
Мал. 56. Постава під час стрільби з лиж:

а – лежачи; б – з коліна; в – стоячи

Прийоми стрільби по повітряних цілях

120. На відкритій місцевості стрільба зі снайперської
гвинтівки  по  повітряних  цілях  здійснюється  лежачи,  з
коліна або стоячи (мал. 57).

Для  стрільби  з-за  місцевих  предметів,  якщо
можливо використовувати місцевий предмет як опору.

121. Стріляти з окопу (траншеї)  по повітряних цілях
слід  опираючись передпліччям лівої  руки  і  магазина  в
передній схил окопу (мал. 58, а) або опираючись спиною в
задній схил окопу та лівої  ноги  в  передній схил окопу
(мал. 58, б).



а б в
Мал. 57. Стрільба по повітряній цілі:
а – лежачи; б – з коліна; в – стоячи

а б

Мал. 58. Стрільба по повітряній цілі з траншеї:
а  –  впираючись магазином в  передній
схил;
б – без використання упори



ПРАВИЛА СТРІЛЬБИ ЗІ СНАЙПЕРСЬКОЇ
ГВИНТІВКИ.

Для успішного виконання завдань в бою необхідно;
безперервно, терпляче і наполегливо спостерігати за

полем бою і знаходити цілі, не виявляючи себе;
своєчасно і правильно визначати ціль для враження;
швидко  і  правильно  готувати  дані  для  стрільби  і,

вибравши зручний момент,  вразити  ціль  в  найкоротший
термін, по можливості - першим пострілом;

уміло  вести  вогонь  по  різноманітних  цілях  в
різноманітних умовах бойової обстановки вдень і вночі;

спостерігати  за  результатами  вогню  й  уміло  його
коректувати;

спостерігати за витратою боєприпасів в бою і вживати
заходів щодо їх своєчасного поповнення.

Вибір  цілі. Для  снайперської  гвинтівки
найхарактернішими  є  живі  цілі  -офіцери,  спостерігачі,
кулеметники, снайпери, зв'язківці, обслуги гармат, екіпажі
танків,  оператори  реактивних  протитанкових  керованих
снарядів,  радіолокаційних  станцій  та  інші  цілі,  найбільш
загрозливі для свого підрозділу. Крім того, зі снайперської
гвинтівки вогонь ведеться по амбразурах довгострокових
споруджень противника, а також по повітряних цілях. Цілі
на полі бою можуть бути нерухомими, що з'являються на
короткий час, і рухомими.

Ціль вибирається і вказується снайперу, як правило,
командиром.  Зазначену  командиром  ціль  снайпер
повинен  швидко  знайти  і  доповісти:  "Бачу".  Якщо  ціль
снайпером  не  знайдена,  він  доповідає:  "Не  бачу"  і
продовжує спостереження.

Якщо  снайперу  в  бою  ціль  для  ураження  не
зазначена, то він вибирає її сам. У першу чергу необхідно
вражати найбільш небезпечні і важливі цілі. З двох рівних
за важливістю цілей вибирати для знищення найближчу і



найбільш вразливу. З появою під час стрільби нової, більш
важливої цілі негайно перенести вогонь на неї.

Вибір  установок  мірника,  точки  націлювання  і
визначення  поправок. Для  вибору  установок  мірника,
точки  націлювання  і  визначення  бічних  поправок
необхідно виміряти відстань до цілі і  врахувати зовнішні
умови, що можуть вплинути на відстань і напрямок лету
кулі.  При  стрільбі  по  рухомій  цілі,  крім  того,  необхідно
врахувати напрямок і швидкість її руху.

Мірник,  бічні  поправки  і  точка  націлювання
вибираються  з  таким  розрахунком,  щоб  при  стрільбі
траєкторія проходила посередині цілі.

За  табличні  умови  стрільби  (табл.3)  беруться:
температура повітря +15°С; відсутність вітру;  відсутність
перевищення місцевості над рівнем моря; кут місця цілі,
що не перевищує 15°. Значне відхилення зовнішніх умов
стрільби  від  табличних  (нормальних)  змінює  відстань
польоту кулі, відхиляє її убік від площини стрільби.

Таблиця 3.

Відстань, м

Кут
націлювання Кут падіння

Висота траєкто-
рії, м

Горизонтальна
відстань до

верш
ини

траєкторії, м

Повний час
лету кулі, с

Кінцева
ш

видкість кулі,
м/сград.хв.

 тис.

град.хв.

 тис.

100 0 05 1,4 0 03 0,8 0,02 51 0,13 735
200 007 1,9 0 06 1,7 0,09 103 0,27 685
300 0 10 2,8 0 10 2,8 0,22 157 0,42 618
400 0 14 3,9 0 16 4,4 0,43 213 0,59 554
500 0 18 5,0 0 24 6,7 0,75 271 0,78 495
600 0 23 6,4 0 35 9,7 1,2 331 0,99 441
700 0 29 8,1 0 48 13    1,9 394 1,23 39
800 0 36 10 1 05 18 2,8 459 1,50 350
900 0 45 12 1 26 24 4,0 525 1,80 320
1000 0 55 15 1 05 31 5,7 591 2,12 302
1100 1 07 19 2 17 38 7,8 656 2,46 286
1200 1 21 23 2 47 46 10,5 719 2,82 272
1300 1 36 27 3 20 56 13,5 779 3,20 259



У напружені моменти бою, коли умови обстановки не
дозволяють  змінювати  установки  мірника  залежно  від
відстані до цілей, вогонь можна вести на відстанях до 400
м з мірником "4" (при використанні механічного мірника з
мірником "4" або "П"),  націлюючись в нижній край або у
середину цілі, якщо ціль висока (що біжить, поясна і т.ін.).
Вплив температури повітря на відстань польоту кулі при
стрільбі  по  цілях  на  відстані  до  500  м  можна  не
враховувати,  тому  що  на  цих  відстанях  її  вплив
незначний.

Внесення  поправок  на  температуру  повітря. При
стрільбі  на  відстанях  500м і  більше вплив  температури
повітря  на  відстань  польоту  потрібно  враховувати,
збільшуючи мірник у холодну погоду і зменшуючи його в
жарку погоду, керуючись правилами стрільби.

Внесення  поправок  на  вітер. Бічні  поправки  при
стрільбі по нерухомих цілях. що з’являються, залежать від
швидкості,  напрямку бічного вітру і  відстані  до цілі.  Чим
сильніший бічний вітер, якнайближче до 90° кут, під яким
віє вітер, і щодалі ціль, тим більше відхилиться куля в бік
від  напрямку  стрільби.  У  зв'язку  з  цим  необхідно
заздалегідь  вносити  поправки  в  установку  бічного
маховичка,  обертаючи його в  напрямку,  зазначеному на
торцевій гайці написами і стрілками. При цьому поправка
береться в той бік, звідкіля віє вітер. Так, при вітрі ліворуч
точку  націлювання  виносити  вліво,  при  вітрі  праворуч  -
вправо. Якщо обстановка не дозволяє вносити поправки в
установку бічного маховичка, то при стрільбі поправки на
бічний  вітер  можна  враховувати  виносом  точки
націлювання  у  фігурах  цілі  (метрах)  чи  шкалою  бічних
виправлень сітки мірника,  прицілюючись не косинцем,  а
поділкою шкали, що відповідає величині бічної поправки.
При  вітрі  праворуч  беруться  поділки  сітки  ліворуч  від
косинця, а при вітрі ліворуч - поділки сітки праворуч від
нього.



При визначенні  поправки на бічний вітер  керуються
правилами стрільби (табл.4).

 Таблиця 4.

Відстань
стрільби,

м

Боковий помірний вітер (4м/с під кутом 90°)
Поправки (округлено)

в метрах у фігурах людини у поділках шкали бічного
маховичка (сітки мірника)

200 0,1 0,5
300 0,26 0,5 1
400 0,48 1 1
500 0,72 1,5 1,5
600 1,1 2 2
700 1,6 3 2,5
800 2,2 4,5 3
900 2,9 6 3
1000 3,7 7,5 4
1100 4.6 9 4
1200 5,5 11 4,5
1300 6,6 13 5

Табличні  поправки  при  сильному  вітрі  (швидкість  8
м/с),  що  віє  під  прямим  кутом  до  напрямку  стрільби,
необхідно збільшувати в два рази,  а при слабкому вітрі
(швидкість 2 м/с) - зменшувати в два рази; при слабкому,
помірному і сильному вітрі, який віє під гострим кутом до
напрямку стрільби, поправки, визначені для вітру, що віє
під кутом 90°, зменшувати в два рази.

Винесення  точки  націлювання  здійснюється  від
середини цілі. При внесенні поправки в установку бічного
маховичка націлюватися потрібно в середину цілі.

Крім  табличних  поправок,  існують  мнемонічні
(польові)  правила  визначення  величини  поправок  (табл.
5).



Таблиця 5.
Відстань стрільби,

вимір  поправки
Вираз словами

      Математичне
вираження

 правилНа 300 - 700 м, в
фігурах людини

На 300 - 1000м, в
тисячних

Приціл без двох,
поділений на 2

Мірник, поділений
на 3

(Пр-2)/2 

Пр/3

Внесення  поправок  при  стрільбі  по  цілях,  що
рухаються.  При фронтальному русі  цілі  (на стріляючого
чи від нього) вогонь ведеться з установкою мірника,  що
відповідає  тій  відстані,  на  якій  ціль  може  виявитися  в
момент  відкриття  вогню  і  з  урахуванням  поправки  на
температуру  повітря  і  бічний  вітер.  На  відстані,  що  не
перевищує відстані прямого пострілу, вогонь можна вести
з  установкою  мірника,  що  відповідає  відстані  прямого
пострілу.

При фланговому і косому русі цілі вогонь ведеться з
установкою мірника і з установкою бічного маховичка на
величину, що відповідає випередженню і виправленню на
бічний вітер. Відстань, на яку пересувається ціль за час
польоту кулі до неї, називається випередженням.

Випередження береться в бік руху цілі. Так, при русі
цілі ліворуч-праворуч точку націлювання виносити вправо,
а при русі цілі праворуч-ліворуч - виносити вліво. Якщо ж
умови  стрільби  не  дозволяють  узяти  випередження  за
допомогою  бічного  маховичка  (установити  бічний
маховичок  на  потрібний  розподіл),  то  випередження
береться  за  допомогою шкали бічних поправок  сітки  чи
мірника винесенням точки націлювання у фігурах цілі. При
користуванні  шкалою  бічних  поправок  сітки  мірника
націлювання  варто  робити  поділкою,  що  знаходиться  зі
сторони руху цілі.



Для визначення випередження при стрільбі по цілях,
що мають фланговий рух (під прямим кутом до напрямку
стрільби),  рекомендується  керуватися  правилами
стрільби (табл. 6).

 Таблиця 6.

Відстань
стрільби,

м

Ціль, що рухається зі
швидкістю 3м/с

(приблизно 10 км/год.)

Мотоцикліст, що рухається зі
швидкістю 20 км/год.
(приблизно 6 м/с)

Випередження (округлено)

у
метрах

у
фігурах
людини

поділках
бічного

маховичк
а (сітки

мірника ) 

у метрах

у поділках
бічного

маховичка (сітки
мірника)

100 0,4 1 4 0,7 7
200 0,8 1,5 4 1,4 7
300 1

1,3
2,5 4,5 2,3 8

400 1.8 3,5 4,5 3,2 8
500 2,3 4,5 4,5 4,3 8,5
600 3,0 6 5 5,5 9
700   ,    '" 7,5 5;5 6,8 10
800 4,5 9 5,5 8,3 10
900 5,4 II 6 10,0 11

1000 6,3 12,5 6,5 11,5 12
1100 7,3 14,5 6,5 13,5 12
1200 8,4 17 7 15,5 13
1300 9,5 19 7,5 17.5 13

При  русі  цілі  зі  швидкістю,  яка  відрізняється  від
зазначеної  в  табл.  6,  випередження  варто  збільшувати
(зменшувати) пропорційно зміні швидкості руху цілі.

При скісному русі  цілі випередження, визначене для
флангового руху цілі, зменшується в два рази.



Точка націлювання виноситься від середини цілі. При
внесенні  виправлень  в  установку  бічного  маховичка
націлюватися потрібно в середину цілі.  Для полегшення
запам’ятовування попереджень у поділках шкали бічного
маховичка  (сітки  мірника)  на  фланговий  рух  цілі  зі
швидкістю 3 м/с (10 км/год.) величини попереджень можна
округляти і вважати, що при стрільбі на відстані до 600 м
випередження дорівнює 4,5- тисячним (поділкам шкали), а
на великих відстанях - 6-тисячним (поділкам шкали).

Вогонь  по  цілі,  що  має  фланговий  чи  скісний  рух,
рекомендується  вести  способом  супроводу  цілі  або
способом очікування цілі (вогневого нападу).

При веденні вогню способом супроводу цілі снайпер
повинен безупинно пересувати гвинтівку в бік руху цілі й у
момент найбільш правильного наведення робити постріл.

При  веденні  вогню  способом  очікування  цілі
(вогневого нападу) снайпер повинен націлюватися в точку
(місцевий предмет), обрану попереду цілі, і з підходом цілі
до  цієї  точки  робити  постріл  (за  умови  установки
випередження бічним маховичком). Якщо ціль виявиться
неураженою,  то  снайперу  варто  вибрані  нову  точку  на
шляху руху цілі, націлитися на неї і при підході цілі до неї
зробити  наступний  постріл.  Стрільба  даним  способом
продовжується доти, доки ціль не буде уражена.

Якщо  випередження  береться  винесенням  точки
націлювання,  постріл  треба робити в  момент,  коли ціль
наблизиться  до  наміченої  точки  на  величину
розрахованого випередження.

Застосування  набоїв  з  трасерними  кулями  при
стрільбі  по  рухомих  цілях  забезпечує  краще
спостереження  за  результатами  стрільби  і  можливість
уточнення величини випередження.

Стрільбу  по  живій  силі  противника  на
бронетранспортерах,  автомобілях  і  мотоциклах
рекомендується  вести  набоями  зі  звичайними  і
бронебійно-запальними кулями.



У горах при стрільбі на відстанях понад 700 м, якщо
висота  місцевості  над  рівнем  моря  перевищує  2000  м,
мірник,  що  відповідає  відстані  до  цілі,  у  зв'язку  зі
зниженням  щільності  повітря  варто  зменшити  на  одну
поділку.

Якщо при стрільбі  ціль  знаходиться вище чи нижче
снайпера, а кут місця цілі при цьому становить 30-40°, то
мірник, що відповідає відстані до цілі, необхідно зменшити
на одну поділку на відстанях понад 700 м і на половину
поділки - на відстанях від 400 до 700 м.

При  куті  місця  цілі  45-60°  мірник  необхідно
зменшувати на дві поділки на відстанях понад 700 м і на
одну поділку - на відстанях від 400 до 700 м.

РОЗДІЛ ІІ
ВИБІР ВОГНЕВОЇ ПОЗИЦІЇ СНАЙПЕРА ТА ЇЇ

ОБЛАДНАННЯ

В бойових умовах місце для стрільби снайпер займає
й обладнує  за командою командира чи самостійно.  Для
стрільби зі  снайперської  гвинтівки  необхідно  вибирати
таке  місце,  що забезпечує  найкращий огляд  та обстріл,
дає можливість снайперу  сховатися від спостереження  і
вогню  супротивника,  забезпечує  зручність  виконання
прийомів стрільби і можливість  вражання  супротивника з
першого пострілу. 

Вибір вогневої позиції снайпера в наступі
При переході в наступ з положення безпосереднього

зіткнення  із  супротивником  снайпер  використовує  свої
раніше  підготовлені  й  обладнані  позиції  у  взводному
опорному  пункті  чи  в  нейтральній  смузі,  з  яких  веде
розвідку  переднього  краю  супротивника,  виявляє  його
вогневі засоби й у період вогневої підготовки атаки (при
перенесенні  вогню  нашої  артилерії  з  переднього  краю



супротивника в глибину) знищує спостерігачів, розрахунки
чергових вогневих засобів і інші цілі. 

Особливістю дій снайпера в наступі  як з положення
безпосереднього зіткнення із супротивником, так і з ходу є
те, що він діє, часто змінюючи вогневу позицію. 

З переходом в атаку снайпер,  рухаючись в бойових
порядках  підрозділу чи залишаючись на раніше зайнятій
вогневій  позиції,  повинний  негайно  знищувати  вогневі
засоби  супротивника,  що  з'являються.  Пересування
снайпер  здійснює  стрибками,  від  одного  укриття  до
іншого.  Перш  ніж  залишити  вогневу  позицію,  треба
вибрати перед собою нову і визначити найбільш вигідні,
зручні й приховані шляхи висування до неї. Правильний
вибір  вогневої  позиції  має  дуже  важливе  значення:  по-
перше,  у  ході  наступу  снайперу  ніколи  займатися  її
обладнанням,  отже,  треба уміло  використовувати умови
місцевості  і  наявні  укриття  (ями,  окопи,  траншеї,  руїни
будинків,  різні  місцеві  предмети);  по-друге,  снайпер
повинний якнайретельніше переглядати поле бою. Треба
вміло  використовувати  місця,  що  забезпечують  гарний
огляд: висоти, дерева, підбиту техніку, вежі, дзвіниці і т.д.
У  той  же  час  не  слід  розташовуватися  на  відкритих
гребенях чи висотах, на поверхні місцевих предметів, щоб
не  проектуватися  на  тлі  неба,  на  світлих  чи  яскраво
освітлених ділянках місцевості  потрібно займати місце в
тіні  чи  на  тлі  місцевості,  яка  відповідає  кольору  форми
одягу  снайпера.  Снайперу  треба  мистецьки
пристосовуватися  до  місцевості  і  суворо  дотримувати
правила маскування. 

Завжди  треба  старатися  мати  поблизу  укриття,  яке
можна використовувати в якості запасної вогневої позиції. 

Нову вогневу позицію потрібно займати потай. 
При  дії  в  складі  снайперської  пари  старший  з

помічником  ретельно  вивчають  місцевість  у  напрямку
майбутніх  дій  свого  підрозділу,  вибирають  і  обладнують
вогневу позицію (при наступі з безпосереднього зіткнення)



або використовують  місцеві  чи  предмети, складки
місцевості  для  стрільби (при  наступі зходу),
спостереження  й  укриття  від  вогню  супротивника.  Крім
того, старший у парі повинний намітити місця наступних
вогневих позицій, маршрути висування до них, способи н
порядок пересування від укриття до укриття. 

З метою досягнення безперервності в спостереженні
за  полем  бою  й  у  вогневому  впливі  на  супротивника
снайпери  в  парі  пересуваються  по  черзі  від  одного
укриття до іншого. 

При  подоланні  водяної  перешкоди  в  ході  наступу
вогневу позицію снайпер,  як  правило,  вибирає в  місцях
вигину ріки, зверненого в бік наступаючих, звідки можна
вести  фланговий  вогонь  по  об'єктах  супротивника,  які
найбільше  перешкоджають  форсуванню  водної
перешкоди 

Під час бою в населеному пункті снайперу недоцільно
займати  вогневу  позицію  безпосередньо  в  бойових
порядках своїх підрозділів, тому що близька відстань до
супротивника ускладнює маскування снайпера, а головне
-  не  дозволяє  снайперу  бачити  поле  бою  і  глибину
оборони  супротивника.  Якщо  дозволяє  обстановка,
снайпер  повинний  вибирати  вогневу  позицію  у  високих
будинках,  розташованих в  напрямку  наступу підрозділу,
чи на флангах свого підрозділу. 

При  веденні  вогню  з  будинку  не  слід  підходити
близько до вікна чи проламу, а вогонь необхідно вести з
глибини  приміщення.  Це  зменшує видимість  спалаху
вогню супротивником і дещо поглинає звук пострілу. 

У  вуличних  боях  снайпер  може  вибрати  вогневу
позицію в підбитій бойовій техніці,  у купі цегли, заліза, у
напівпідвальних приміщеннях, за  коминами на дахах, за
огорожею і т.п. 

Особливо ефективні дії снайперів, як показав досвід
війни,  в  умовах  важкодоступної  місцевості  (лісисто-
болотяної,  гірської),  де  бойові  дії  ведуться,  як  правило,



уздовж  доріг  і  доступних  напрямків,  при  відсутності
суцільного  фронту,  що  створює  сприятливі  умови  для
просочування в тил супротивника підрозділів та окремих
груп.  Снайпери,  діючи  в  складі  підрозділів  і  груп  чи  у
складі повітряного десанту і вибираючи вогневі позиції на
важкодоступних  скелястих  вершинах,  карнизах,
перевалах,  серпантинах  і  т.п.,  здатні  завдати  великих
втрат супротивнику і надійно перекрити шляхи постачання
і відходу його військ. 

Вибір вогневої позиції снайпера в обороні
Вибір  позиції  в  оборонному  бою значною  мірою

залежить від умов переходу до оборони: при відсутності
безпосереднього зіткнення з супротивником чи в умовах
зіткнення  з  ним.  В  обох  випадках  позиції  для снайпера
можуть  вибиратися  (призначатися)  у  взводних  опорних
пунктах  на  передньому  краї,  на  позиції  в  нейтральній
смузі. Сприятливі  умови  для  вибору  й  обладнання
вогневих позицій снайперів створюються при відсутності
безпосереднього  зіткнення  із  супротивником,  тому  що є
можливість більш ретельно вивчити місцевість, найбільш
ймовірні шляхи висування, рубежі розгортання і напрямки
дій супротивника, обладнати в інженерному відношенні не
тільки вогневі позиції снайперів, але і шляхи прихованого
підходу до них, а також можливі шляхи маневру. 

В  обороні  снайпери  обладнують  основні,  запасні  і
фальшиві вогневі позиції, а в деяких випадках і передові
снайперські  позиції.  Основні  позиції  використовуються
снайперами як основне місце, з якого вони ведуть бій чи
"полювання" на нейтральній смузі. 

Запасні вогневі позиції займаються снайперами, коли
неможливо  залишатися  на  основних  вогневих  позиціях:
при  артилерійському  і  мінометному  обстрілі,  при
вклинюванні супротивника в нашу оборону,  а також при
виявленні  супротивником  основної  вогневої  позиції
снайпера в період "полювання" на нейтральній смузі. 



Фальшиві вогневі позиції обладнують з метою ввести
супротивника в оману, викликати його вогонь на ці позиції
і виявити місця розташування вогневих засобів. 

Передову позицію снайпера  обладнують  перед
переднім  краєм для  спостереження  і ведення  вогню по
цілях,  які  недосяжні з основної позиції.  Позиція повинна
мати приовані шляхи відходу до своїх траншей. 

Успішність дій снайперів у значній мірі  залежить від
вдало  обраної,  обладнаної  і  замаскованої  вогневої
позиції. 

Де вигідніше вибрати вогневу позицію снайперу - на
передньому  краї  своєї  чи  оборони  висунутися  вперед,
ближче  до  супротивника,  залежить  від  конкретної
обстановки.  При  віддаленні  супротивника  від  нашого
переднього  краю  не  далі  400-500  м  забезпечується
успішне ведення вогню з переднього краю оборони, якщо
ж  це  віддалення  більше,  то для  вирішення  окремих
завдань виникне необхідність вогневу позицію снайпера
висувати  вперед.  Як  показав  досвід  війни,  снайпер
змушений для  вражання важливих малорозмірних  цілей,
що  проглядаються  не  з  переднього  краю,  періодично
робити  вилазки  в  нейтральну  смугу,  де  влаштовувати
засідки, вистежувати і знищувати супротивника. 

Вибір вогневої позиції в траншеї на передньому краї
чи  на  позиції  бойової  охорони  має  для  снайпера  ряд
переваг. 

По-перше,  полегшується  її  обладнання,  оскільки
траншея уже викопана і потрібно лише обладнати кілька
вогневих позицій та замаскувати їх. 

По-друге,  серед  великої  кількості  обладнаних  і
зайнятих різними вогневими засобами позицій та опорних
пунктів підрозділів на  передньому  краї  нашої  оборони
супротивнику важче знайти позицію снайпера. 

По-третє, забезпечується найбільш тісна взаємодія з
іншими вогневими засобами і кулеметниками підрозділу. 



По-четверте, наявність траншей та окопів забезпечує
снайперу  можливість  швидко  і  потайки  змінювати  своє
місце для стрільби. 

У  той  же  час  варто  враховувати,  що  за  першою
траншеєю супротивник стежить найуважніше і здійснює по
ній частіший та інтенсивніший вогневий вплив, особливо
перед переходом його в наступ. У ряді  випадків вигідно
вибирати  вогневу  позицію  в  глибині  взводних  опорних
пунктів,  у  проміжках між ними чи на флангах,  особливо
якщо місцевість забезпечує гарний огляд і обстріл. 

Місцевість  у  районі  вогневої  позиції  повинна
забезпечувати  свободу  прихованого  маневру  для
снайпера як по фронті, так і в глибину і приховані підступи
до вогневої позиції. 

Обладнати  вогневу  позицію  снайперу  доцільно  в
руїнах невеликих населених пунктів,  на деревах лісових
масивів, що підступають до переднього краю, під підбитою
технікою, серед могил і  пам'ятників цвинтаря,  під пнями
на  ділянках  вирубок,  в  очеретах  і  за  купинами  на
болотистій  місцевості,  на  узліссях  заростей  густого
чагарнику і т.п. 

Як  показав  воєнний  досвід,  в  умовах  тривалої
оборони сторін ніколи не слід вибирати вогневі позиції в
окремих  напівзруйнованих  будинках,  що  стоять  в
нейтральній чи зоні поблизу від нашого переднього краю,
а  також  біля  окремих  місцевих  предметів,  що  є
орієнтирами: поблизу групи дерев, окремих кущів, зрубу
колодязя,  тому  що  за  цими  предметами  супротивник
завжди буде вести спостереження і рано, чи пізно знайде
снайпера і знищить його. 

Інстинкт  самозбереження часто  породжує думку,  що
фортифікаційні  споруди  є  прекрасними  місцями  для
вогневих  позицій  снайперів.  Але  варто  знати,  що
амбразури, як правило, пристріляні снайперами й іншими
вогневими засобами супротивника. 



Висування  снайперів  у  нейтральну  смугу  й
обладнання  вогневої  позиції  поблизу  супротивника
повинні  бути  добре  продумані  і  підготовлені.  Треба
враховувати  розташування  супротивника,  тобто
висуватися  вперед  до  такої  ділянки  оборони
супротивника,  де  є можливість  заподіяти  йому
максимальні збитки.  Висування  за  свій  передній  край
варто  робити  в  тому напрямку,  де  з'явився  снайпер  чи
спостерігач, важливий вогневий засіб супротивника, якого
важко  знищити  зі  свого  переднього  краю,  або  там,  де
супротивник  робить  оборонні  роботи,  робить  які-небудь
пересування  і  виявляє  себе.  Для  цього  необхідно
ретельно  вивчити  місцевість  за  допомогою  оптичних
приладів  і  за картою (особливо  ті  ділянки,  що  важко
проглядаються) й намітити  кілька  вогневих  позицій.
Найчастіше  такими  місцями  для  позиції  в  нейтральній
смузі можуть бути густа трава і чагарник, ями від снарядів,
закинуті  окопи,  острівці  й  очерети  на  болоті  і  т.п.
Необхідно  вивчити  режим  дня  супротивника  на  даній
ділянці  місцевості,  розташування  його  вогневих  точок,
траншей,  окопів  і  ходів  сполучення,  виявити  найбільш
обстрілювані супротивником  ділянки.  При  вивченні
місцевості звернути увагу на її колір і продумати, як і чим
обладнати  й замаскувати  місце  для  стрільби,  як
замаскуватися самому. 

В  зимових  умовах  при  виборі  місця  для  вогневої
позиції можна використовувати снігові замети і карнизи на
обривах кар'єрів, берегів рік, струмків і озер, снігові замети
в районах чагарників, руїн та інших природних і штучних
перешкод.  При  цьому  варто  враховувати  значну
складність маскування  не  тільки  вогневі  позиції,  але  й
маршрутів висування до них. Вихід на вогневу позицію в
зимових умовах найкраще здійснювати в умовах снігопаду
чи завірюхи, які будуть ховати сліди. 

При  боях в  лісі  снайпери,  як  правило,  займають
вогневі позиції на деревах. Позиції можуть вибиратися в



густому  ялиннику,  чагарнику,  а  також  під  вивернутими
деревами,  пнями  і  повинні  пекривати дороги,  просіки  і
дефіле між озерами і болотами. 

При  обороні  у  великому  населеному  пункті
можливості для вибору вогневої позиції снайпером більш
сприятливі, але в той же час це зробити складніше, тому
що  умови  спостереження  і  ведення  вогню  значно
обмежені.  В першу чергу доцільно використовувати для
вогневих  позицій  наріжні  будинки,  що  забезпечують
можливість  обстрілу  площ  і  вулиць  на  максимальну
дальність,  окремі  будинки  чи  групу  будинків  у  районах
руйнувань,  окремі  високі  будинки,  заводські  димарі,
водонапірні  башти,  дзвінниці  й  інші  споруди,  що
піднімаються  над  загальним  масивом  будівель  і
дозволяють вести вогонь, не тільки по супротивнику, що
намагається просуватися вперед, але і по його резервах,
що висуваються під прикриттям більш низьких будівель із
глибини розташування і накопичуються за ними для атаки,
а також по розрахунках вогневих засобів, що підтримують
дії передових підрозділів. 

В  окремих  випадках,  використовуючи  підземні
споруди  і  колектори,  снайпери  можуть  виходити  в  тил
супротивника  і,  займаючи  вогневі  позиції  в  будинках,
напівпідвальних  приміщеннях  зруйнованих  будівель,  у
підбитій  бойовій  техніці,  завдавати  значних  втрат
супротивнику. 

В боях на окраїнах населених пунктів, у районі парків і
садів позиції вибираються в ямах, канавах, за парканами
й  різноманітними  огорожами.  Можуть використовуватися
насипи доріг,  дамби  й  інші  споруди,  що  панують  над
місцевістю. 

У горах вогонь снайперів особливо надійно повинний
прикривати  дороги,  виходи  з  ущелин,  тіснин,  зручні
переходи  через  ріки  і  каньйони.  Місця  для  вогневих
позицій вибираються на схилах панівних висот, звернених
до  супротивника,  а  при  обороні  у  вузькій  ущелині -  на



прилягаючих схилах гір, що забезпечують обстріл долини
перехресним вогнем на граничну далину. 

Обладнання вогневої позиції
Вогневі  позиції  снайпера  в  опорних  пунктах  на

передньому  краї  і  на  позиціях  бойової  охорони
обладнаються в звичайному порядку, як для автоматників
і кулеметників, і нічим не повинні відрізнятися від них. 

Інша справа, якщо ці позиції обладнаються в глибині
опорного  пункту,  у  проміжках,  на  чи  флангах  винесені
перед  переднім  краєм,  у  нейтральній  смузі,  у
безпосередній близькості від супротивника. 

Обладнання  вогневої  позиції  снайпера  в  умовах
безпосереднього зіткнення із супротивником треба робити
вночі, намагаючись виконати всі роботи безшумно.  Місце
для стрільби спочатку обладнується як окоп для стрільби
лежачи. Для стрільби з постави сидячи і стоячи відповідно
обладнуються  й  глибші окопи.  Їх  дообладнання включає
спорудження амбразур, перекриття і маскування. 

Маскувати  вогневі  позиції  найкраще  дерном.  Щоб
дерн  краще  "прижився",  його  потрібно  заготовляти  на
місці,  подібному  по  вологості  до ділянки,  яку  маскують.
Землю  перед  покриттям  дерном треба  розпушити  і
полити;  шматки  дерну  класти,  ретельно  і  щільно
підганяючи один до іншого. Протягом декількох діб дерн
варто  поливати вночі водою.  Дерн  заготовлюють
окремими прямокутниками розміром приблизно 20х40  см
при  товщині  не  менш  10  см. Для  перенесення  дерну
шматки його треба класти травою до трави, щоб зелень
не забруднювалася ґрунтом. 

На  обладнання  вогневої  позиції  снайпера  по
можливості треба виділяти достатнє число людей з таким
розрахунком,  щоб  закінчити  всі  роботи  за  1-1,5  год до
світанку.  Якщо  станеться  так,  що  роботи  доведеться
перервати,  то  необхідно вчасно  і  ретельно  замаскувати
місце  роботи,  щоб  супротивник  не  міг  побачити ніяких



ознак  зроблених  робіт.  Якщо  виявиться  неможливим
вчасно  замаскувати  роботи,  продовжувати  обладнання
вогневої позиції не варто - краще вибрати інше місце. 

Вогнева позиція снайпера обладнується, як правило,
для спостереження і стрільби лежачи, сидячи, а в окремих
випадках  і  стоячи.  У  розташуванні  своїх  військ  -  в
основному для стрільби з положення стоячи. Як би добре
вогнева  позиція  снайпера  ні  була  обладнана  і
замаскована,  займати її  зараз же після закінчення робіт
не рекомендується; необхідно виждати, щоб вона набула
вигляду, цілком однакового з навколишньою місцевістю. 

Парні  та  поодинчі  вогневі  позиції  снайперів  для
стрільби лежачи і сидячи потрібно влаштовувати так, щоб
вісь позиції була під кутом 20-30° до напрямку стрільби чи
спостереження,  а  не  суміщалися  з  ним.  На  роботи  зі
спорудження вогневої  позиції  для стрільби сидячи (мал.
59),  на  влаштування  амбразури  і  маскування  снайперу
необхідно 4-6 люд.-годин. 

Мал.  59.  Вогнева  позиція  снайпера  для
стрільби лежачи

Снайпер  завжди  повинний  пам'ятати,  що  живучість
вогневої позиції залежить не стільки від її міцності, скільки
від  умілого  маскування,  дотримання  снайпером



відповідних  правил,  а  також  наскільки  приховано  від
супротивника він її займе.

Рухома накривка  амбразури  закріплюється  на
ремінних  завісах.  Вона  відкривається  за  допомогою
тонкого  дроту,  який проходить  зверху  амбразури,  а
закривається під дією власної ваги. У  накривку  вбивають
цвяхи, на які, якщо бруствер покритий дерном, надівають
шматок  дерну  (який  щоночі  треба  змінювати).  Якщо  ж
бруствер не  покритий дерном, то  накривка покривається
смолистим  закріплювачем  і  присипається  однорідним
ґрунтом.  Кришка  встановлюється  під  прямим  кутом  до
напрямку стрільби так, щоб було видно ціль. 

Вогнева  позиція  снайпера  може  обладнуватися
способом  підкопу  під  місцеві  предмети  і  споруди (пень,
коріння дерева,  камінь,  пам'ятник),  що  пристосовуються
для спостереження і  ведення вогню.  Вхідний отвір такої
позиції облаштовується з боку наших військ так, щоб його
не  бачив супротивник.  Вийнятий  ґрунт  у  мішках
виноситься  в  найближче  закрите  від  спостереження
супротивника місце. 

Підготовлені  вогневі  позиції  можуть  маскуватися
характерними  для  даної  ділянки  місцевості  макетами
місцевих  предметів,  що  виготовляються  в  тилу  наших
військ  і  доставляються  на  вогневі  позиції  снайпера
безпосередньо перед встановленням. 

Під  час  воєнних  дій  різноманітні  макети  місцевих
предметів широко застосовуються з метою маскування як
снайперів,  так  і  спостерігачів.  Вони  виготовляються  з
місцевих матеріалів  й  імітують різні  предмети  (стіг  сіна,
пеньок, зламане дерево, камінь, купа щебеню, покажчик
доріг,  труп солдата,  коня і  т.п.),  що були на тій чи іншій
ділянці місцевості. Вночі макети встановлювалися замість



справжніх  предметів.  Нерідко  до  таких  помилкових
макетів  (скульптмакетів)  робилися  закриті  зверху  і
ретельно замасковані ходи сполучення якими можна було
підійти до них без ризику бути поміченим супротивником,
ті ж з макетів, до яких не були підведені ходи сполучення,
займали під прикриттям темряви (перед світанком). 

Спостереження  і  стрільба з  макетів  ведуться  через
спеціально  зроблені  невеликі  отвори,  що  ретельно
маскуються пофарбованою під загальне тло марлю. 

Фальшиве зламане  дерево  роблять  на  дротяному
каркасі з використанням жердин чи без них у залежності
від  висоти  макета.  На  виготовлений  каркас  зверху
накладається і закріплюється верхня частина справжнього
дерева.  З  боків  каркас  обтягається  матерією  чи
брезентом,  а  поверх  нього  надівається  кора,  що
скріплюється  дротом.  Бажано  перед  надяганням  кори
обтягнутий каркас покрити деревною смолою, кора буде
утримуватися краще, а в дощову погоду такий макет не
буде промокати. Його  виготовлення  займає  3-4 год  і
потребує:  дроту  -  350  м,  жердин  -  2-3  шт.,  тканини,
брезенту - 1,5-2 м² і смоли - 0,3 л. 

Фальшивий пень  влаштовується  так  само, як  і
зламане дерево. Каркас може бути зроблений з вербових
лозин за 1,5-2 год, використовується до 200 м дроту, 1-1,5
м²  тканини чи брезенту і 0,15-0,2 л смоли. 

Фальшива купина, фальшивий камінь, фальшива купа
щебеню  влаштовуються  за тим  же  принципом,  що  й
фальшивий пень. Фальшивий предмет розташовують над
викопаною  в  землі  ямою для  спостереження  і  стрільби
сидячи.  Взимку в такому окопі  під лікті, ноги і на сидіння
варто підкладати солом'яні мати чи хвойні гілки. 

При  влаштуванні вогневої позиції для стрільби через
бійницю лежачи дно роблять під кутом 10-12° (мал.60 ). 



Мал. 60.  Вогнева  позиція  снайпер  для  стрільби
лежачи

Після  зняття  ґрунту  це  місце  застеляють матами  -
спочатку  з  хмизу,  а  потім  з  очерету,  соломи чи  гілками
хвойних  дерев. Таке  незначне  вдосконалення  помітно
поліпшить  умови  спостереження  і  ведення  вогню
снайпером. 

Варто  звернути  увагу  на  облаштування верхнього
перекриття й упори для стрільби і спостереження. Верхнє
перекриття  не  рекомендується  робити  плоским,  щоб
снайпер не впирався в нього головою. Якщо ж перекриття
зробити  під  деяким  кутом,  те  це  забезпечить  снайперу
свободу рухів. 

Упору для стрільби треба влаштовувати так, щоб у неї
впиралося  передпліччя  руки,  яка  утримує  гвинтівку  (як
правило,  лівої),  чи  кисть  (кисть  повинна  займати  те  ж
положення, що і при нормальному утриманні зброї, тобто
при стрільбі з руки). 

Амбразура  з  рухомою накривкою  застосовується
тільки  в  земляних  брустверах.  Виготовляється  вона  з
фанери  чи  дощок,  фарбується захисною  фарбою.
Довжина її  повинна бути 50-70  см залежно від товщини
бруствера в місці встановлення. 



Фальшиві кущі  і  невеликі  дерева іноді  застосування
там,  де  не  можна  через якісь причини  використовувати
природну  рослинність.  Вони  складаються  з  дротяного
каркаса,  до  якого  прикріплені  стружки  (металеві  чи
дерев'яні),  пофарбовані  відповідної  фарбою, або гілки з
поліхлорвініловими  листками,  або  маскувальний  килим,
або  справжні гілки.  Дротяний  каркас  можна  замінити
сухими гілками чи хмизом. 

Але  значно  краще  користатися  кущами,
пересаджуючи  їх  у  потрібне  місце  і  зберігаючи  їхній
природний вигляд. Легко переносять пересадження бузок,
жасмин,  глід,  смородина,  біла  акація,  верба.  Для
скорочення  часу  на  пересадження  кущі  попередньо
ставлять у шухляди висотою і  шириною 40-60  см. У дні
шухляди  роблять  2-3  отвори діаметром  1,5-2  см.  Дно
покривають  шаром  битих  черепків  чи  битої  будівельної
цегли,  які  засинають шаром піску в 2 см і шаром садової
землі чи чорнозему. 

Приклади  обладнання і маскування вогневих позицій
снайперів під місцеві предмети дані на мал. 61. 

Мал. 61.  Снайперська  позиція  під  пнем  (  1  –  лаз;  2  -
амбразура)



Мал.62. Снайперська позиція під купою каміння (1 –
лаз; 2 – амбразура)

Як би добре не була обладнана і замаскована вогнева
позиція снайпера, необхідно дотримуватися найсуворіших
заходів  маскування  при  занятті  і  покиданні  позиції  і
визначити способи по введенню супротивника в оману. 

Для того щоб дезорієнтувати супротивника, доцільно
на відстані  75-100 м  збоку від вогневої позиції снайпера
обладнати  фальшиву позицію,  яка змогла б привернути
увагу спостерігачів і снайперів супротивника. 

Для  обладнання  фальшивої  позиції  немає  потреби
копати  справжні  окопи,  робити  накати  і  т.д.  Досить
обмежитися зовнішнім оформленням позиції,  встановити
1-2 макети голів солдата і звуковий імітатор стрільби. 

Макети  треба встановлювати  так,  щоб  можна  було
піднімати  їх і показувати.  Для  цього  можна  встановити
підйомник  з  акумулятором  і вивести керування  ним  на
основну  позицію  снайпера  чи  використовувати  просту
механічну установку. 

Пристрій для показу макетів робиться у вигляді букви
П довільного розміру, але з таким розрахунком, щоб вона
залишалася схованою за бруствером фальшивої позиції. 

До макета голови зверху прив'язується шпагат,  який
протягається в  скобу,  вбиту  у  верхню  поперечину
пристрою.  Шпагат  треба  протягнути через  2-3  простих



блоки до основної снайперської позиції. Для того щоб при
натягуванні шпагату макет не міг піднятися більше, ніж на
необхідну  висоту,  до  шпагату  прикріплюють  обмежувач.
При ослабленні натягу шпагату макет голови опускається
вниз під дією власної ваги (мал.63). 

Мал.63.  Пристрій  для  показу  макету  голови  в
амбразурі фальшивої снайперської позиції

Задіюючи  пристрій,  але  не  зловживаючи  ним,
снайпери  провокують вогонь супротивника проти мнимих
снайперів і в такий спосіб виявляють снайперів чи вогневі
точки супротивника і знищують їх. 

Обладнання снайперської позиції в особливих
умовах

Взимку  при  неглибокому снігу  і  невеликому
промерзанні  ґрунту  вогнева  позиція  снайпера
влаштовується  за допомогою вибухівки,  або  ж
використовуються  ями,  канави тощо.  Бруствери  позиції
влаштовуються  з  грудок  мерзлого  ґрунту  і  маскуються
снігом . 



Якщо ґрунту промерз більше ніж на 50 см і глибина
снігу  більша  ніж  40  см,   позиції  влаштовуються
напівзаглибленими.  При  глибині  снігу  80  см й більше
позиції  обладнуються  на  поверхні  землі  зі  сніговим
бруствером,  захисна товщина якого  має бути не менше
400 см. 

В лісі  при  обладнанні вогневої  позиції  на  дереві
використовується  конфігурація  гілок,  робляться  помости
чи застосовуються переносні пристосування. 

При обладнанні вогневої позиції снайпера в будинку
населеного пункту віконний отвір, пролам у стіні чи вікно
горища,  які  будуть  використовуватися  снайпером  для
ведення вогню, не закладаються, але трохи далі від них, в
глибині  приміщення  зі  звичайних  сірих  чи  захисних
(змоченою  водою)  мішків,  наповнених  кам'яним  чи
бетонним  щебенем,  обладнується  упора  для
спостереження і стрільби . 

В  окремих випадках  у  стіні  будинку  роблять  щілину
для спостереження й амбразуру для стрільби. Амбразуру
краще робити розтрубом до себе.  Це   забезпечує краще
маскування  і  зменшує  ймовірність  прямих  влучань  і
попадань. 

У  гірській  місцевості  на  скельному  ґрунті  вогнева
позиція снайпера влаштовується для стрільби лежачи і з
коліна,  найчастіше  за  рахунок  обладнання  укриття  з
каменів. 

На  гірських  схилах  з  м'яким  і  середньої  твердості
ґрунтом облаштовуються позиції, як і в звичайних умовах. 

Доцільно  використовувати  для  вогневої  позиції
снайпера  ущелини,  вимоїни  і  печери,  обладнуючи
безпосереднє  укриття  з  каменів  трохи  в  глибині  цих
природніх  заглибин;  пристосовувати  для  обладнання
позиції  великі  валуни,  нагромадження  уламків  каменів,
трохи їх розчистивши. 

Використовувати  кам'яні  споруди баштового  типу
(руїни)  недоцільно,  тому  що  вони,  як  правило,



споруджувалися в місцях, вигідних для спостереження, і є
гарними орієнтирами. 

У пустелях і степах для  маскування вогневої позиції
снайпера  використовуються  очерет,  саксаул,  та  іншу
чагарникову рослинність,  а  також  вироби з  них  (мати,
тини, фашини, фашинні рами). 

Якщо є глина й вода, можна використовувати ґрунтові
саманні блоки і цеглу-сирець. 

У  пустелях  для  влаштування  вогневої  позиції
снайпера  застосовуються  мішки  для  землі,  які  при
зміцненні  схилів  позиції  укладаються  зав'язаною
стороною до ґрунту. 

Для запобігання  заметенню позиції  снайпера  піском
треба  влаштовувати  козирки,  покриття,  а  перед  за
спорудою чи з навітряної сторони встановлювати проникні
чи непроникні екрани. 

В літніх  умовах  необхідно  для  захисту  від  палючих
променів  сонця  робити  вогневу  позицію  перекритою й
обладнати отвір для протягу. 

У  літній  період  окопи  викладаються  з  дерну  чи
каменів.

ПРАВИЛА МАСКУВАННЯ СНАЙПЕРА

Маскування  в  бойовій  діяльності  снайпера  має
особливо  важливе  значення.  Митецьке,  різноманітне  і
постійне маскування повинне супроводжувати кожну дію
снайпера на поле бою. 

Таке  велике  значення  маскування  для  снайпера
випливає  із  самої  природи  снайперського  мистецтва.
Снайпер на полі бою має найціннішу перевагу: він може
активно  діяти  в  безпосередній  близькості  від
супротивника,  залишаючись  невидимим  для  нього;
оскільки ж супротивник снайпера не бачить, він не в змозі
його знищити. Ця невидимість снайпера для супротивника
досягається митецьким маскуванням. 



Маскування  має  на  меті  не тільки  пасивні  цілі  -
сховатися від спостереження супротивника, але й активні
-  сховати  справжнє,  показати  фальшиве,  для  того  щоб
завести супротивника в оману і тим самим розбити його
плани і поставити його в невигідне положення. 

Ознаками,  за якими супротивник  може  знайти
снайпера на полі бою, є так називані демаскуючі ознаки.
До  них  відносяться:  колір,  форма  одягу,  рухи,  звуки.  Їх
демаскуюча дія може підсилюватися чи послаблюватися в
залежності від особливостей природних умов, у яких діє
снайпер  (характер  навколишньої  місцевості,  умови
погоди,  освітлення  й  ін.),  а  також  від  загальної  бойової
обстанови (розпал бою чи затишок і т.п.). 

Предмети розфарбовані по різному, що в значній мірі
впливає на їхню видимість:

однаково  пофарбовані  предмети  як  би  зливаються
один  з  одним,  по-різному  пофарбовані,  навпаки,  різко
розрізняються.  Велике  значення  має  характер  поверхні
предмета: той  самий колір  буде по-різному виглядати в
залежності  від  того,  матова  (шорсткувата)  поверхня  чи
глянцева  (гладка).  Гладкі,  глянцеві  поверхні  дають
демаскуючі  відблиски.  Фарбування  одягу  снайпера
повинне відповідати  кольору  навколишньої  місцевості,
зливатися  з  нею.  Маскувальні  плями на  масккостюмі,  а
також  усякого  роду  штучні  укриття  повинні  за своїми
обрисами скидатися на ті  місцеві  предмети, серед який
ховається снайпер. 

Рух  є  демаскуючою  ознакою.  Поки  замаскованийя
снайпер нерухомий, його дуже важко, майже неможливо
знайти, але, як тільки він почне рухатися, розглянути його
стає значно легше. Один необережний рух (особливо при
перебуванні в безпосередній близькості від супротивника)
може розкрити ворогові місцезнаходження снайпера. 

Демаскують снайпера звуки, такі, як постріл, шум при
русі, кашель, розмова, брязкіт замка, дзенькіт металевих



частин зброї і спорядження.  Демаскуюче значення звуків
зростає вночі й в періоди затишку між боями. 

Характер  місцевості,  час  року,  умови  погоди  й
освітлення  впливають  на  маскування,  підсилюючи  чи
послаблюючи демаскуючі  ознаки.  Так,  наприклад,  важко
замаскуватися  на  рівному,  відкритому майданчику і
набагато легше, якщо є хоча б незначні нерівності ґрунту і
рослинний покрив (трава, очерет, чагарник і тп.). На снігу,
піску  чи  заболоченій  місцевості  при  русі  снайпера
залишаються  сліди,  за якими супротивник  може  знайти
його. 

У непогожу й похмуру погоду маскуватися легше, тому
що місцевість набуває одноманітного, тьмяного вигляду, в
той  час  як  у  сонячну  погоду  усе видно  ясно  і  чітко.  У
сонячні  дні  демаскує  тінь,  а  металеві  частини  зброї,
спорядження і скло оптичних приладів блищать на сонці. 

Основним завданням маскування снайпера в бою є
усунення  демаскуючих  ознак, щоб  забезпечити  собі
можливість  вести  боротьбу  із  супротивником,  не
виявляючи  себе.  У  розпорядженні  снайпера  багато
способів і засобів для маскування. Усі їх можна розділити
на основні  групи:  природні  і  штучні  (чи  технічні)  засоби
маскування,

Основою  природного  маскування  є  вміле
пристосування  до  місцевості,  тобто  використання  її
властивостей,  що  маскують.  Пересічена  місцевість,
рослинний покрив, місцеві предмети, нерівності рельєфу
(яри,  балки,  канави,  ями),  чи  будівлі  руїни  будівель  не
тільки  дозволяють  сховатися  від  спостереження
супротивника, але і забезпечують захист від його вогню. 

Рослинний  покрив  -  ліс,  чагарник,  очерет,  висока
трава,  посіви  сільськогосподарських  культур  -  володіє
прекрасними властивостями,  що маскують.  Крім  того,  зі
зрізаної  рослинності  (гілок,  трави)  можна  виготовити
всякого роду маскувальні споруди - сітки, маски-плетянки,
щити. 



Прикріплюючи до одягу й спорядження гілки,  жмутки
трави й соломи,  можна робити маскувальні костюми. 

Природним  маскуванням  є  час  доби  й  атмосферні
умови  (ніч,  сутінки,  туман,  заметіль,  снігопад,
використання тіні і т.д.). 

Із засобів  штучного  маскування  снайпери
використовують  табельне  маскувальне  майно,  димові
засоби, звуко- і світломаскування. 

Мал.64.Використання  снайпером  маскувального
комбінезона (костюма) влітку і взимку 

В якості  табельного  маскувального  засобу
використовується маскувальний комбінезон (костюм), що
надівається поверх спорядження. Комбінезони (костюми)
бувають декількох  кольорів,  пристосованих до  кольору
місцевості в різні пори року: 

для зими -  білий,  для осені  -  жовтувато-коричневих
тонів,  для літа  -з перевагою зеленого тону.  Комбінезони



(костюми),  призначені  для  літа  й  осені,  мають  нашивки
для  кріплення  місцевих  маскувальних  матеріалів,  що
забезпечує  краще  маскування  на  місцевості  з
різноманітним рослинним покривом. 

Зимовий  маскувальний  комбінезон  (костюм)
виготовляється  з  білої  тканини.  Щоб  уникнути
забруднення землею комбінезон (костюм) зберігається  й
переноситься в спеціальному мішечку. 

Коли  немає  маскувального  комбінезона  (костюма)
можна застосовувати  сітку розміром  1,5х1м.  Її  можна
використовувати для прикриття голови, спини, грудей. По
ріжках  сітки  прив’язують  вірьовочки,  якими  сітку
прикріпляють до поясного ременя. В неї вплітають жмутки
трави  й гілки. Цим  досягається  гарне  маскування
снайпера в положенні лежачи. 

Універсального маскувального засобу, придатного на
всі випадки життя, не існує. Маскувальний костюм ховає
снайпера  від  спостереження  супротивника  тільки  у
визначених умовах і при дотриманні визначених правил.
Якщо  правил  маскувальної  дисципліни  не  виконувати,
ніякий маскувальний костюм не допоможе. 

Наявність  найкращих маскувальних  засобів  -  це
тільки  половина  справи,  треба  навчитися  вміло
користуватися  ними  і  строго  дотримуватиcz правил
маскування. Основні з них наступні: 

Будь-яким маскувальним заходам повинні передувати
ретельна розвідка місцевості та оцінка її в маскувальному
відношенні.

Треба оцінити місцевість, на якій доведеться діяти, на
предмет її розфарбування і, виходячи з цього, визначити



характер  свого  індивідуального  маскування  (тип  і  колір
маскувального костюма й ін.).

Оценку  місцевості  варто  проводити  по  рубежах,
помічаючи собі, де є зручні сховані підступи, а де укриттів
немає  і  доведеться  долати  ділянки  зовсім  відкритої
місцевості. Слід продумати, як потай  подолати ці ділянки
місцевості, що добре прострілюються супротивником.

2.Вибравши  маскувальне  спорядження,  необхідно
його  ретельно  пприпасувати,  не  минаючи  найменших
дрібниць,  попросити  товаришів  перевірити,  чи  немає
демаскуючих  плям.  Зброю і  спорядження  треба
припасовувати так, щоб вони під час руху не брязкали.

Для  усунення  демаскуючого  блиску  оптичних
приладів треба виготовити (якщо вони відсутні) з картону
чи з щільного паперу захисні козирки, сонячні бленди. Це
трубки  довжиною  8  -  12  см,  що  при  спостереженні
надіваються  на  об'єктиви бінокля чи  оптичного мірника.
Зсередини їх треба пофарбувати в чорний колір,з зовні -
під колір місцевості.

Маскування  продумувати  до  найдрібніших  деталей.
При темному масккостюмі демаскує біле обличчя і  кисті
рук. На обличчя влітку  одягається темна марлева маска
чи  накладається  грим,  взимку  надягають білу марлеву
маску, на руки - рукавички відповідного кольору.

Маскують і зброю, надіваючи на гвинтівку спеціально
виготовлені  маскувальні  чохли,  або  обмотуючи  зброю
відповідного кольору тканиною (марлею). 

Розташовуючись поблизу  якого-небудь  місцевого
предмета,  слід  використовувати його як  укриття,  ведучи
спостереження  збоку,  а  не  зверху  (мал.  65).  Можна
розташовуватися  біля коренів  дерев,  біля  купин,  пнів,
кущів,  але не  тих,  що  стоять  окремо. Не  слід  вибирати
місця  для  ведення  вогню  біля  помітних  орієнтирів  і
місцевих предметів.



Правильно                          Неправильно
Мал. 65. Основні правила маскування 

За  будь-якої обстанови треба  розташовуватися  так,
щоб  позаду  було  маскувальне  тло. Не  можна



розташовуватися  на  відкритих  гребенях  пагорбів,  гір та
інших узвиш, щоб не проектуватися на тлі неба.

Необхідно  використовувати  тінь  від  місцевих
предметів,  пам'ятаючи при цьому,  що протягом дня тінь
змінює  своє  положення.  Не  можна  розташовуватися  на
яскраво освітлених місцях і світлих плямах місцевості.

Треба  використовувати  для  маскування  рослинність
(гілки, траву). Не  можна  забувати, що вона зберігає своє
первісне  забарвлення усього  кілька  днів  (гілки  хвойних
дерев до 10 днів).  Тому гілки і  траву,  вплетені  в  маски,
треба  систематично  змінювати  (у  темний  час  доби).
Необхідно зберігати природне положення гілок в масках.

Не  можна  залишати  слідів  до  вогневих  позицій  і
спостережних пунктів.

Слід  вживати  заходів  з усунення демаскуючої дії
пострілів.

Займаючи місце для стрільби в населеному пункті чи
якій-небудь  будівлі,  треба  розташовуватися не у  вікні,  а
трохи в глибині кімнати чи горища (мал.66 ).

Мал.66.  Вогнева  позиція  снайпера  при  стрільбі  з
глибини приміщення 



Перебуваючи на  вогневій  позиції  поблизу
супротивника в морозну погоду, не  можна  виявляти себе
порою від  дихання.  Для  цього  рекомендується  дихати
через шарф, маску, рукавицю чи в рукав.

Пересуваючись по  місцевості,  треба  максимально
використовувати  всякого  роду  укриття  і  рослинність.
Строго дотримувати світло- і звукомаскування.

Пересуваючись в  густій  рослинності  (очерет,  кущі,
висока трава чи пшениця), не можна вявляти себе рухом
рослинного покриву. Треба обережно розсовувати кущі чи
очерет руками.

Залежно від висоти рослинності можна пересуватися
в  повний  ріст,  пригнувшись чи  повзти.  Переповзання
забезпечує  найкраще  маскування,  цим  способом
пересування снайпер повинний володіти в досконалості.

Уникай руху вздовж фронту. Якщо ж таке пересування
необхідне, краще відповзти назад і пересуватися  вздовж
фронту  за  яким-небудь  укриттям,  а  потім  висунутися
вперед у намічене місце.

Намітивши  нову  вогневу  позицію  для  стрільби,  не
займати  її  відразу,  а  підповзти,  зупинитися  неподалік,
ретельно озирнутися по боках і вже потім, дотримуючись
підвищеної обережності, зайняти намічене місце. 

Всяке маскування лише тоді не викликає підозрінь у
супротивника,  коли  воно природне.  Штучні  маскувальні
споруди за своїм  розміщенням,  формою,  розмірами і
кольором повинні  бути  схожі на  природні.  Маскування
повинне  бути  різноманітне і  постійне.  Треба  весь  час
урізноманітнювати  й  удосконалювати  прийоми
маскування. 

Маскування повинне бути активне, його завдання - не
тільки  сховати  дійсне  розташування,  але  й  показати
фальшиве і тим дезорієнтувати супротивника, збити його
з  пантелику,  обдурити,  змусити  відкрити  вогонь  і  тим
самим  виявити  себе.  Усяка фальшива споруда і
фальшивий маневр  повинні  бути  схожі на  дійсні.  Якщо



обрана фальшива вогнева  позиція,  її  треба  періодично
оживляти,  вести  з  неї  вогонь,  розміщувати  там  макет
снайпера, імітувати  фальшивий рух в цьому районі, щоб
змусити  супротивника  повірити  в  об'єктивність
обстановки.  Не забувати,  що супротивник  з  дня  в  день
веде  спостереження  за  місцевістю,  і  якщо  на  місці,  де
раніше  нічого  не  було,  буде  створене  штучне  укриття,
яким снайпер  захоче  скористатися,  те  це  укриття  може
стати для нього пасткою. Влаштовуючи всілякі фальшиві
укриття  і  споруди, не  можна  порушувати  первісного
вигляду місцевості. 

Маскування  -  не  самоціль,  а  засіб,  щоб  обдурити
ворога,  непомітно  наблизитися  до  нього,  сховатися від
його спостереження і вогню. Постріл неминуче демаскує,
але,  коли  ціль  вражена,  вогневе завдання вважається
виконаним. Потім необхідно відповзти на запасну вогневу
позицію.

ПРИЙОМИ І СПОСОБИ ДІЙ СНАЙПЕРА В БОЮ

В  бою снайпери діють поодинці  чи  парами.  Іноді, в
окремі  моменти  бою, доцільно  застосовувати  снайперів
централізовано в масштабі роти чи навіть батальйону, що
дозволить  посилити вогневу  дію  на супротивника на
головній ділянці у вирішальний момент бою. 

При  діях  у  складі  снайперської  пари  один  снайпер
займаєься  спостереженням (спостерігач), інший -  стріляє
(винищувач).  Снайпер-спостерігач  займається розвідкою,
цілевказуванням і  коректуванням вогню  снайпера-
винищувача,  який влучним вогнем  вражає виявлені  цілі.
Діючи в парі, снайпери можуть через 20 - 30 хв мінятися
ролями,  тому  що  тривале  спостерігання  притуплює
гостроту сприйняття змін,  що відбуваються на полі бою.
При відбитті атаки супротивника й за інших умов, коли на
полі бою є велика кількість цілей, а також при раптовому



зіткненні  із  супротивником,  вогонь  можуть  вести
одночасно обидва снайпери. 

Снайперські  групи (4 -  6 снайперів  і  розрахунок КК)
можуть  створюватися  для  виходу  у  фланг  і  тил
супротивника  і  завдавання  йому  раптового  вогневого
враження. 

Завдання  снайперів  у  бою  полягає  у  пошуку  і
знищенні  вогнем  найважливіших  цілей  (офіцерів
супротивника,  снайперів,  спостерігачів,  зв'язкових;
кулеметних,  мінометних  і  гарматних  розрахунків;
розрахунків ПТКР і т.д.), забезпечуючи тим самим ведення
успішних бойових дій своїми підрозділами. 

У наступальному бою під час атаки переднього краю
оборони супротивника снайпери розташовуються в центрі
чи  на  флангах  своїх  підрозділів  і  ведуть  вогонь  по
відновлених і  нововиявлених  вогневих  точках
супротивника,  пересуваючи  стрибками  від  одного
наміченого рубежу до іншого. Вогонь ведеться в проміжки
між  підрозділами  і  через  фланги  в  першу  чергу  по
розрахунках  протитанкових  і  інших  вогневих  засобів,
вогонь  яких  спрямований  проти  танків,  БМП  (БТР)  і
особового складу підрозділу, що атакує. 

Під  час  бою  підрозділу  в  глибині  оборони
супротивника  дії  снайпера  повинні  бути  ініціативними  і
спрямовані  на  швидке  знищення  найбільш  важливих
цілей,  які  заважають просуванню підрозділу,  і  прикриття
його флангів. Займаючи позиції в місцях, що забезпечують
гарний огляд та обстріл, снайпери знищують важливі цілі,
що раптово з'являються. Вогонь ведеться по фланкуючих
вогневих  точках,  протитанкових  засобах,  амбразурах
вогневих споруд. При відступі супротивника в першу чергу
треба  знищувати розрахунки  вогневих  засобів,  які
прикривають його відхід. 

В  окремих  випадках  у  ході  наступу командири
підрозділів можуть залишати біля себе снайпера (частину



снайперів) для  вирішення  завдань,  які  можуть раптово
виникнути. 

В  оборонному  бою  снайпери,  займаючи  місце  в
бойових порядках свого підрозділу, використовуються для
забезпечення  флангів  і  проміжків  між  підрозділами  й
опорними  пунктами;  вони  можуть  також  діяти  разом  з
бойовою  охороною  для  винищування  розвідників,
офіцерів і спостерігачів супротивника. Широко поширений
і такий спосіб дій снайперів, як вилазки пар снайперів для
проведення засідок і вільного "полювання" у нейтральній
смузі за дротовими загородженнями і мінними полями. 

Коли снайпери діють перед нашим переднім краєм чи
на  передньому  краї, вони  до  початку  наступу
супротивника виконують наступні завдання:

знищують  особливо  важливі  цілі,  цілі,  які  не
проглядаються чи недосяжні для зброї, розташованої на
нашому передньому краї; 

займаються спостереженням за  поведінкою
супротивника  з  метою  виявлення  підготовки  до  атаки,
зміни,  відходу  і  т.д.  При  цьому  особливо  ретельно слід
спостерігати за загородженнями,  оскільки спроба саперів
супротивника зруйнувати загородження чи  зробити в них
проходи може бути ознакою атаки, що готується; 

вивчають  розташування  супротивника  і  місця  його
вогневих  засобів,  спостережних  і  командних  пунктів  та
інших важливих об'єктів.

Під час артилерійської підготовки атаки супротивника
частину снайперів доцільно мати на передових позиціях,
звідки вони  з  успіхом  можуть  знищувати передових
артилерійських спостерігачів, розрахунки вогневих засобів
супротивника і т.д., а також спостерігати за супротивником
з метою встановлення  точного  моменту його переходу в
атаку. 

Відхід  снайпера  з  передових  позицій  здійснюється
заздалегідь  обраним  шляхом  з  використанням  складок
місцевості  від  рубежу  до  рубежу,  що  можуть  бути



використані  і  як  вогневі  рубежі  для  ведення  вогню  по
супротивнику. Для прикриття відходу снайперів командир
виділяє частину вогневих засобів. 

З початком атаки снайпери з позицій у розташуванні
своїх військ знищують живу силу супротивника, і в першу
чергу офіцерів й солдатів, що вирвалися вперед, а також
розрахунки  вогневих  засобів,  що  підтримують  атаку
супротивника. 

При вклинюванні  супротивника в оборону снайпери,
діючи  в  складі  своїх  підрозділів,  зосереджують  вогонь
проти  найбільшого  вклинювання  чи  висуваються  на
фланги  угруповання  супротивника,  що  вклинилося  і
вражають  його  фланкуючим  вогнем  та  "вибивають"
розрахунки  вогневих  засобів,  які  підтримують  наступ
супротивника. 

Залежно  від  обстановки  й  характеру  місцевості
снайпери,  залишаючись  у  тилу  супротивника,  можуть
завдати йому значних втрат в живій силі вогнем у фланг і
тил,  а  часом  виводячи  з  ладу  важливі  об'єкти
(радіостанції, вертольоти на майданчиках підскоку тощо). 



ЗМІСТ

РОЗДІЛ І

СНАЙПЕРСЬКА ГВИНТІВКА СГД

1.Призначення,  основні  характеристики снайперської
гвинтівки СГД.
2.Основні частини і механізми снайперської гвинтівки.
3.Робота частин та механізмів гвинтівки.
4.Затримки, які  виникають під час стрільби  і способи їх
усунення.
5.Догляд за гвинтівкою та її збереження.
6.Контрольний огляд гвинтівки і підготова її до стрільби.
7.Підготовка гвинтівки до стрільби.
8.Перевірка бою гвинтівки і приведення її до нормального
бою.
9.Правила стрільби з гвинтівки.

РОЗДІЛ ІІ

ВИБІР ВОГНЕВОЇ ПОЗИЦІЇ СНАЙПЕРА ТА ЇЇ
ОБЛАДНАННЯ

10. Вибір вогневої позиції снайпера в наступі.
11. Вибір вогневої позиції снайпера в обороні.
12. Обладнання вогневої позиції.
13. Обладнання снайперської позиції в особливих умовах.
14. Правила маскування снайпера.
15. Прийоми і способи дій снайпера у бою.
Додатки. 



Додатки
   
Додаток 1

НОРМАТИВ №7

НЕПОВНИЙ РОЗБІР ЗБРОЇ

Умови  виконання  нормативу:  зброя  напоготові,
військовослужбовець  знаходиться  біля  зброї,  норматив
виконується одним військовослужбовцем. 

Оцінка за часом :
„відмінно” - 23 с;
„добре” -25 с;
„задовільно” - 30 с.

НОРМАТИВ №8

СКЛАДАННЯ  ЗБРОЇ  ПІСЛЯ  НЕПОВНОГО
РОЗБІРУ

Умови  виконання  нормативу:  зброя  розібрана,
частини  та  механізми  охайно  розкладені  на  підстилці,
інструмент напоготові, особа, яка навчається, знаходиться
біля  зброї,   норматив  виконується  одним
військовослужбовцем.

 Оцінка за часом :
„відмінно” -45 с;
„добре” - 50 с;
„задовільно” - 1 хв.



Додаток 2.

Снайперська гвинтівка зразка 1891/30 рр. з оптичним
мірником ПУ.

Мисливський  кріс  КО-44  (пластмасова  морозостійка  й
ударостійка  ложа  виробництва  США  з  щокою  та
уніфікованим кріпленням).

Модернізована  7,62-мм  магазинна  гвинтівка  зразка
1891/30 рр. продовжує служити в якості мисливської зброї
(КО-38 і КО-44).

Мисливський  кріс  КО-44  –  кріс  мисливський
магазинний  для  промислового  та  любительского
полювання  під  набій  7,62х53  з  оболонковою  кулею
воєнного зразка і з напівоболонковою мисливською кулею
вагою 13 г. Розроблений на базі крісів зразка 1938 і 1944
років та гвинтівок зразка 1891/30 років. Магазин постійний
серединний  на  4  набої  (4+1).  Система  перезаряджання
ручна,  поздовжньо-ковзаючим  повертним  замком.
Передбачене встановлення оптичного мірника.
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На базі  7,62-мм магазинної гвинтівки зразка 1891/30
рр. створено сучасну снайперську гвинтівку ОЦ-48 та інші
зразки.

ОЦ-48 

Набій - 7,62x54мм (7H1) 
Мірникова далина - 1000м 
Довжина цівки - 730мм 
Загальні розміри гвинтівки: 
Довжина з компенсатором - 995мм 
Ширина - 68мм 
Висота - 218мм 
Ємність магазину – 5 набоїв 
Мірник - ПКС-07У (варіант) 
Вага гвинтівки з оптичним мірником - 5,4кг
Може  комплектуватися  спеціально  розробленим

глушником 

ОЦ-48К

Довжина - 850 мм



Додаток 3.

ТСВ-1 - тренувальна снайперська гвинтівка під набій
5,6мм  кільцевого  запалення.  Вона призначена  для
початкової підготовки снайперів.

ТСВ-1

У  ТСВ-1  рамковий  приклад,  підцівник  і  надложе з
шістьма вентиляційними отворами з кожного боку. Цівкова
скринька коротша, ніж у СГД. Цівка теж коротша. Принцип
работи механізмів базується на вільному відкоті.  Магазин
штампозварний  на 10  дрібнокалібрових  набоїв.  Замок,
деталі розбивно-спускового  механізму  і зворотнього
механізму вбудовані в накривку цівкової скриньки. 



Додаток 4.

Магазинний  промисловий  кріс  дрібнокалібровий
ТОЗ-18 з оптичним мірником 

Калібр - 5,6. Довжина кріса - 1020 мм. Довжина цівки –
536  мм.  Довжина  націльної  лінії-480.  Число  нарізів-  4.
Вага - 3,0 кг. Замок поздовжньо-ковзаючий, з повертом при
закриванні.  Подтискання  бойової  пружини  здійснюється
під  час  руху замка  вперед.  Гільзи  виймаються
екстрактором  при  переміщенні  замка  назад.  Розбивний
механізм змонтований в замку, спусковий механізм — на
цівковій  скриньці.  Спусковий  механізм  має
"попередження"; зусилля спуску ударника — 8-20 Н. Кріси
мають  запобіжник.  Набій  кільцевого  запалення зі
свинцевою кулею вагою 2,6 г.

Кріс  призначався  для  підготови  снайперів,  а  також
для  полювання  на  дрібних хутрових звірів.  Також
випускалися майже ідентичні ТОЗ-18 моделі ТОЗ-18-01 і
ТОЗ-18-02 теж з оптичним мірником. 



Додаток 5.

П Л А Н
ЗАНЯТЬ З ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВИ СНАЙПЕРІВ

 З ДРІБНОКАЛІБРОВОГО КРІСА ТОЗ-18.

 Заняття №1. 

Навчання стрільбі з ТОЗ-18 по нерухомих цілях вдень
і вночі. 

Відстань - 50 метрів. 
Ціль - спортивна мета №6.
Кількість набоїв - 10 шт. 
Положення для стрільби - лежачи з руки.

Оцінка: 
відмінно - 97 очок
добре - 93 очка
задов. - 89 очок. 

Заняття №2.

Навчання стрільбі з ТОЗ-18 по цілях, що з'являються з
метою придушення опору; виконується вдень і вночі.

Відстань - 10 метрів. 
Ціль - редукована (2х) головна фігура (мета №5а). 
Час - ціль з'являється у віконному отворі по 10 разів

по 5 сек з перервою між 5 і 6 показом по 10 сек. 
Кількість набоїв - 10 шт. 
Положення для стрільби - лежачи з руки. 

Оцінка: 
відмінно - 8 попадань
добре - 6 попадань
задов. - 4 попадання. 



Заняття №3.

Навчання стрільбі з ТОЗ-18 по цілях, що з'являються,
в населеному пункті, лісі.

Відстань - 50 метрів. 
Ціль - силует руки з пістолетом. 
Час  -  силует  руки,  що  з'являється  із-за  дерева

(будівлі) 5 разів по 5 сек з перервою по 10 сек. 
Кількість набоїв - 5 шт. 
Положення для стрільби - лежачи з руки. 

Оцінка:
 відмінно - 5 попадань
добре - 4 попадань
задов. - 3 попадання. 

Заняття №4.

Навчання стрільбі з ТОЗ-18 по цілях, що з'являються у
віконних отворах будівель.

Відстань - 100 метрів. 
Ціль - головна фігура (мета №5а). 
Час - мета №5а на 2/3 з'являється у віконному отворі

10 разів по 5 сек з інтервалом 10 сек між показами.
Кількість набоїв - 10 шт. 
Постава для стрільби -з коліна через вікно. 

Оцінка:
відмінно - 8 попадань
добре - 6 попадань
задов. - 4 попадань. 



Додаток 6.

Снайперська гвинтівка СВ-99

Дрібнокаліброва снайперська гвинтівка СВ-99

Снайперська гвинтівка СВ-99 – це зброя, орієнтована
лише проти  живої сили ворога  переважно  в  міських
умовах.  Ліквідувати  вартового,  сторожову  собаку,
нападника,  який  намагається  сховатися  в  юрбі  людей -
приблизно такі  специфічні  бойові  завдання виконує нею
снайпер. 

Суттєве пониження  звукової хвилі гвинтівки
досягається за допомогою тактичного глушника, а також
особливого  типу прямого  замка,  який  застосовується  в
гвинтівках серії „Біатлон”. Відведення замка здійснюється
звичайним прямим рухом. Перезаряджання дуже швидке,
завдяки  чому  легко  зробити  у  досить  швидкому  темпі
серію з кількох пострілів. 

Підцівник  має пристосування  для  прикріплення
підпори. Зверху на цівковій накривці розміщене кріплення
для оптичного мірника типу "ластів’ячий хвіст". Відкритого
мірника немає. Приклад легко відокремлюється від решти
системи  натисканням  на кнопку.  Замість штатного
приклада  з регульованими затильником  і щокою, можна
встановити пістолетну  ручку.  Відповідно  гвинтівка  дуже
компактна.  В  зібраному вигляді її загальна довжина
складає 1000  мм.  Зі знятим  прикладом і глушником
габаритна довжина (цівка, скринька з цівкою) складає 520



мм. В такому вигляді зброя легко вписується в звичайний
дипломат. 

Набої  розміщені  в  5-зарядному пластмасовому
магазині.  Можливий варіант  і 10-зарядного магазина.
Запасні магазини кріпляться до приклада. 

Цівка гвинтівки холоднокована,  з 6 правосторонніми
нарізами. Канал цівки і набійник не хромовані. Це вимагає
регулярного чищення.

Вага 3,35 кг без оптичного мірника.

Основні ТТХ СВ-99

Калібр, мм: 5,6 мм (.22 LR) 
Цівка:  холоднокована,  канал  хонінгований;  6

правосторонніх нарізів; крок нарізів 420 мм. 
Довжина цівки, мм: 350 
Загальна довжина з прикладом, мм: 1.000 
Вага, неспорядженої, кг: 3,75 
Дистанція ефективного вогню, м: 100 
Бойова швидкострільність, постр./хв. 10
Регульована довжина приклада, мм: 20 
Регулювання зусилля спуску, кгс від 0,5 до 1,0



Додаток 7.

Як самому виготовити дзеркальний перископ
Куля, потрапляючи в перископ, не повинна зустрічати

сильного опору, тому його потрібно виготовляти з легких і
не  дуже  міцних  матеріалів,  наприклад  з  тонкої  фанери
або ДВП. Бажано використовувати дзеркала розміром не
більші за листок із зошита і закривати окуляр склом або
пластиком,  щоб не  вибило ока  в  разі  попадання  кулі  у
верхнє  дзеркало,  або  вести  спостереження  в  захисних
окулярах.  Такі  перископи  застосовують  тільки  на
стаціонарних об'єктах.

Переносний перископ легко виготовити з полімерних
трубок,  які  продаються в будь-якому магазині сантехніки
(фото 1). 

Процес виготовлення показано на малюнках.



Верхню  частину  трубки  обрізають  під  кутом  45°  по
лінії  А.  Потім  обрізають  по  лінії  Б  (малюнок  М  1),  На
отриманому  обрізку  робиться  пропил  по  лінії  В,  щоб
обрізок  щільно  входив  в  трубку,  від  якої  був  відрізаний
(малюнок № 2).  Поверхня обрізка по лінії А (на малюнку
№  2)  використовується  як  шаблон  для  виготовлення
дзеркала.  Якщо  останнє  не  вдалося  замовити  в
майстерні,  його  можна  вирізати  звичайними
канцелярськими  ножицями,  використовуючи  посуд  з
водою. Краї вирізаного дзеркала шліфуються на мокрому
точильному камені.

Потім  в  трубці  вирізають  круглий  отвір  по  лінії  Г
(малюнок № 2). 



Виготовляють другий обрізок,  потім обидва обрізки і
дзеркало вставляються в трубку (малюнок № 3).

Обрізки  закріплюються  гвинтами  (фото  2).  Об'єктив
готовий.

Аналогічно виготовляється окуляр на окремій трубці.
Перископ повинен складатися з двох або більше частини,
щоб займати небагато місце при перенесенні. Його розбір
і  збирання  займають  декілька  секунд.  Крім  того,
повертаючи верхню частину перископа, можна оглядати
місцевість  на  всі  360°,  при  цьому  голова  залишається
нерухомою.



Виготовлення оптичного перископа

На  відміну  від  описаної  конструкції  ТР-4  і  ТР-8
збільшують  зображення  і  мають  далекомірну  шкалу.
Виготовити такий перископ можна самостійно з оптичного
мірника (фото 3).

На  окуляр  і  об'єктив  мірника  насаджують  трубки  з
дзеркалами,  виготовленими  так,  як  і  описано  вище.
Насадка на об'єктив може бути будь-якої довжини. Щоб
вона щільно сиділа і вільно оберталася на бленді мірника
ПСО-1 і його аналогах, її потрібно виготовляти з трубки із
зовнішнім  діаметром  40  мм.  На  верхньому  її  кінці
встановлюють дзеркало, а на нижньому — обрізок того ж
діаметру з пропилом (малюнок № 4).

Насадку  на  окуляр  виготовляють  так:  верхній  край
дзеркала повинен розташовуватися на відстані 10 мм від
краю окуляра(малюнок № 5). Краще насадку виготовити з
металу  і  приварити(припаяти)  до  отвору  напроти
дзеркала  кріплення  для  гумового  наочника,  який
виключає  появу  демаскуючої  плями  на  дзеркалі
об'єктива.  Закріпити  дзеркало  в  металевій  насадці



простіше  епоксидним  клеєм.  На  відміну  від  ТР-4  цей
перископ  легший,  в  розібраному  вигляді  поміщається  в
сумці  від  протигаза.  Об'єктив  не  потребує  захисної
бленди, оскільки дзеркало, розташоване під кутом вниз,
не  дає  відблисків,  але  для  захисту  від  атмосферних
опадів  вона  бажана.  Вимірювати  відстані  за
далекомірною  шкалою  армійського  перископа,  одна
поділка  якої  складає  5  тисячних,  складніше,  ніж  за
допомогою шкали мірника.

Деякі нові армійські мірники, такі, як 1П21, при знятій
бленді мають діаметр корпусу біля об'єктива 46 мм. Той
же діаметр - у багатьох мисливських мірників, зокрема що
мають  змінну  кратність.  Для  дзеркальної  насадки  на
об'єктив  таких  приладів  підходить  трубка  із  зовнішнім
діаметром 50 мм.; Її внутрішній діаметр складає саме 46
мм.

Виготовивши  перископ  з  мірника  із  змінною
кратністю,  снайпер  (розвідник,  коректувальник  і  т.  д.)
отримає  прилад,  який  значно  перевершує  ТР-8.  З  його
допомогою можна вести спостереження при невеликому
збільшенні,  яке  менше  стомлює  зір  і  дозволяє  бачити
велику  ділянку  місцевості.  При  виявленні  підозрілого
об'єкта  можна  збільшити  кратність  до  9  або  більше
(дивлячись який мірник використовується).

Найголовніше,  що  перед  приведенням  гвинтівки  до
нормального  бою  снайпер  може  зняти  з  неї  штатний
оптичний  мірник,  пристріляти  її  з  іншим,  який
використовується для перископа, потім знову поміняти їх
місцями  і  привести  гвинтівку  до  нормального  бою  з
штатною оптикою.

Мати два мірники дуже вигідно. У бойовій обстановці
не  виключено,  що  снайпер  випадково  розіб'є  штатний
прилад,  встановлений  на  гвинтівці  або  просто  сильно
ударить  його,  після  чого  не  попаде  в  ціль.  При  цьому
часто  буває  так,  що на  вивіряння  оптики  просто  немає
часу  в  той  же  час  можливості  механічного  мірника  не



задовольняють  (він  відсотків  на  30  менш  ефективний).
Таким  чином,  маючи  другий  вивірений  мірник  (на
перископі)  можна,  швидко  знявши  насадки,  поставити
його замість штатного на гвинтівку.

Звичайно, якщо вивірений мірник зняти з гвинтівки, а
потім  знову  встановити  на  ній,  то  можливі  деякі
відхилення  СТВ (середньої  точки  влучання).  Проте  для
СГД з її низькою купчастістю це великого значення не має.

Якщо  ж  брати  з  собою  другий  мірник  немає
можливості, можна узяти тільки насадки і використовувати
їх як звичайний дзеркальний перископ, який не збільшує

зображення (фото 4).
У разі, коли в нього не вдається розглянути потрібний

об'єкт,  ці  насадки  можна  поставити  на  мірник,
встановлений  на  гвинтівці.  При  цьому  вести
спостереження  потрібно  так,  щоб  сама  гвинтівка  була
недосяжна для вогню супротивника, адже попадання кулі
в  неї  може  не  тільки  позбавити  снайпера  зброї,  але  і
зламати йому руку або шию.



Для виготовлення насадки більше підходять дзеркала
завтовшки  2  мм.  Вони  практично  не  дають  спотворень.
Можна також використовувати замість дзеркал призми від
бінокля  або  зроблені  за  замовленням.  Потрібно
врахувати,  що  тоді  їх  доведеться  герметично  закривати
шліфованими  склами,  оскільки  у  разі  зволоження  або
запилення призму протирати не можна.



Порадник зі стрілецької справи
“7,62мм снайперська гвинтівка СГД”

Видано за сприяння та коштом полковника 
Сергія Рудюка

Львів 2014
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