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Тема уроку: Догляд і зберігання, 
поводження з автоматом 

Завдання на урок:  

1) удосконалити вміння правильно 
розбирати і складати автомат;  

2) вивчити приладдя для АК;  

3) ознайомитися з порядком 
чищення і змащення зброї. 



Чернівецька нацгвардія вшановує 
учасників АТО та Небесну сотню 

 



Дайте відповідь на питання: 

 Яка мета і завдання вогневої 
підготовки? 

 Класифікація сучасної стрілецької 
зброї. 

 Яке призначення автомату?  

 Назвати послідовність неповного 
розбирання автомату. 



До приладдя 
відноситься: 

 

1 - шомпол;  

2 - викрутка;  

3 - вибивач;  

4 - шпилька;  

5 - пенал;  

6 - мастильниця;  

7 - кришка пенала; 

8 - йоржик;  

9 - протирка  



Шомпол застосовується для чищення і 
змащення каналу ствола, каналів і 
порожнин інших частин автомата. Він має 
головку з отвором для вибивача, нарізку 
для нагвинчування протирки або йоржика.  



Протирка застосовується для чищення і 
змащення каналу ствола, а також каналів і 
порожнин інших частин автомата. 



Йоржик використовується для чищення 
каналу ствола розчином для чищення 
ствола (РЧС). 



Викрутка, вибивач і шпилька застосовуються при складанні і 
розбиранні автомата. Виріз на кінці викрутки призначений для 
вгвинчування мушки та її вигвинчування, а бічний розріз — для 
закріплення протирки на шомполі. Для зручності користування 
викруткою її вставляють у бічні отвори пенала. При чищенні каналу 
викрутка вкладається у пенал поверх головки шомпола. Шпилька 
застосовується при збиранні ударно-спускового механізму. Вона 
притримує шептало одиничного вогню й уповільнювач курка з 
пружиною на спусковому курку.  



Пенал із кришкою служить для зберігання протирки, йоржика, 
викрутки, вибивача і шпильки.  
Пенал застосовується як шомпольна муфта при чищенні і змащенні 
каналу ствола, як рукоятка для викрутки при вгвинчуванні і 
вигвинчуванні мушки, для повороту замикача газової трубки. Пенал має 
наскрізні отвори для шомпола, овальні отвори для викрутки і 
прямокутні отвори для обертання замикача газової трубки.  
Кришка  використовується як дулова накладка при чищенні каналу 
ствола. Бічні отвори на кришці пенала призначені для вибивача, яким 
кришку знімають зі ствола. 



Мастильниця служить для зберігання 
мастила; її носять у кишені сумки для 
магазинів. 



Дерев’яні палички:  
1 і 2 – для чищення пазів і щілин;  
3 і 4 – для чищення патронника, газового 
патрубка, газової трубки;  
5 і 6 – для чищення заглиблень та отворів. 



Чищення автомата 
проводиться 

Щодня, якщо автомат використовується 
(при підготовці до стрільби;  

після стрільби;  

після занять у полі; в бойовій обстановці; 
на тривалих навчаннях; під час перерв у 
бою і в навчанні) 

не менше одного разу на тиждень, 
якщо автомат не застосовується 





Приладдя автомата, 
підготовлене для чищення: 

1 – пенал,  

2 – викрутка,  

3 – головка шомпола,  

4 – шомпол,  

5 – кришка пенала,  

6 – протирка. 



Змащування автомата проводять у 
такій послідовності: 

Канал ствола, патронник і компенсатор 
змащують протиркою з покладеним на неї 
ганчір’ям, просоченим мастилом. На решту 
частин (металевих) ганчіркою наносять 
тонкий шар мастила.  
 
При цьому слід мати на увазі, що надлишок 
мастила призводить до забруднення частин 
автомата і може спричинити затримку при 
стрільбі.  
Дерев'яні частини не змащують. 



ДОМАШНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ  
ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ: 

1. Яке призначення приладдя автомата? З чого воно 
складається? 

2. Коли проводиться чищення і змащення автомата і 
в якій послідовності? 

3. Розкажіть про те, як потрібно зберігати автомат. 

4. Підготуйте приладдя до чищення автомата і 
покажіть послідовність чищення і змащення 
ствола, газової камери, затворної рами з газовим 
поршнем та ударно-спускового механізму. 

5. Для чого застосовуються дерев'яні палички під 
час чищення автомата? 



Домашнє завдання: 

Розділ ІІІ. Тема 1. (ст.116-121) 

Законспектувати правила 
поводження з автоматом 



Дякую за увагу!!! 
 

 Шановні ліцеїсти.                   

   Не забувайте готувати відповіді при 

виконанні домашніх завдань під час 
карантину при дистанційному навчанні в 
Чернівецькому військово-спортивному 
ліцеї – інтернаті 

 З повагою Ваш учитель “Захисту 
Вітчизни” Васильчук Аурел Григорович 


