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5 

ВСТУП 

Агресія Росії проти України, яка розпочалась в лютому 2014 року з анексії 

Криму та триває понині на Донбасі, набула глибинного і довгострокового 

характеру, завдала Україні безпрецедентних людських, територіальних, 

економічних втрат. 

Досвід бойових дій переконливо свідчить, що бойова діяльність 

військовослужбовців Збройних Сил України відбувається в екстремальних умовах 

зовнішнього середовища, за наявності значних фізичних і психологічних 

напружень, наростаючої втоми та інших несприятливих чинників бойової 

діяльності. В цьому випадку уміння користуватися зброєю і бойовою технікою, 

знання тактики ведення дій є далеко недостатньою умовою для успішних дій 

військовослужбовця в бою. Система продуманої фізичної підготовки в значній мірі 

сприяє підвищенню боєздатності й боєготовності військ, успішності військово-

професійного навчання, забезпечує скорочення термінів і поліпшення якості 

підготовки військовослужбовців при оволодінні різними видами бойової техніки, 

для забезпечення надійності управління нею в складних умовах. Разом з тим, 

уміння і навики долати несприятливі чинники, що супроводжують бойову 

діяльність потрібно формувати ще до початку бойових дій. Актуальним питанням 

є відповідність фізичних вправ вимогам професійної діяльності 

військовослужбовців. Але на сьогодні, через недостатню військово-прикладну 

спрямованість системи класичної фізичної підготовки неможливо якісно 

підготувати військовослужбовців до професійної діяльності в бойових умовах. 

Сучасний військовослужбовець, перш за все, повинен відповідати вимогам, 

визначеним сучасними особливостями ведення бойових дій в умовах 

швидкоплинних локальних конфліктів. Характерними та необхідними якостями, 

якими повинен бути наділений військовослужбовець є: фізична витривалість, сила, 

швидкість, точність, надійність дій в умовах дефіциту часу та інформаційних 

обмежень. Все це потребує посиленої уваги до проблем поєднання професійної й 

фізичної підготовки військовослужбовців для якісного виконання бойових завдань, 

це в першу чергу пов’язано з потребою розв’язання суперечностей між потребами 

бойової практики в добре підготовлених військовослужбовцях, спроможних 

виконувати бойові завдання, і недостатньою розробленістю комплексних 

технологій, які формують такий рівень підготовленості. На сьогодні, найбільш 

ефективний засіб вирішення цього протиріччя є застосування фізичних вправ та 

видів спорту, найбільш наближених за структурою рухів і характером фізичних 

навантажень до військово-професійної діяльності військовослужбовців. Потреби 

сучасної системи професійної й фізичної підготовки військовослужбовців 

вимагають удосконалення методів навчань для комплексного розвитку в них 

професійних і рухових здібностей. 

Бойова армійська система (далі – БАрС), яку було започатковано у Військовій 

академії (м. Одеса) вирішує поставлені завдання. Ефективність зазначеної системи 

була доведена науковими дослідженнями у 2016 – 2017 роках. Так, педагогічні 

експерименти підтвердили гіпотезу про можливість розвитку фізичних якостей у 

військовослужбовців завдяки заміщенню вправ загальної фізичної підготовки 
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вправами і прийомами спеціалізованої фізичної підготовки. При цьому 

встановлено, що поряд з покращенням показників фізичної підготовки, 

створюються умови для оволодіння прикладними руховими навичками й іншими 

важливими уміннями без витрат додаткового часу. 

У результаті проведення професійної й фізичної підготовки 

військовослужбовців за бойовою армійською системою передбачено розвиток у 

них знань, умінь і навиків, необхідних для виконання бойових завдань. 

Результативність підготовки підрозділів за БАрС значно покращується, якщо 

робота в цьому напрямку проходить комплексно, в ході проведення занять з інших 

предметів бойової підготовки, з якими вказана система безпосередньо пов’язана. 

Наразі є низка об’єктивних чинників, які перешкоджають налагодженню цієї 

взаємодії. Головним негативним фактором є необізнаність керівників занять, не 

володіння ними базовим рівнем підготовки з БАрС. Така необізнаність, наприклад, 

фахівців вогневої підготовки з підходами до стрільби, самими вправами за 

вказаною системою, призводить до відмови останніх виконувати їх під час занять, 

або відбувається спотворення технічних елементів основних видів підготовки за 

БАрС. 

За результатами проведення експерименту щодо впровадження Бойової 

армійської системи в програму загальновійськової базової підготовки було 

встановлено, що при методично грамотній побудові занять з інших предметів, 

особовий склад може відпрацьовувати елементи БАрС комплексно. Для цього, як 

варіант, під час проведення занять з тактичної, вогневої, фізичної підготовки  та 

тактичної медицини організується навчальне місце для опанування прийомами та 

діями за БАрС, на яких відпрацьовується один з напрямків підготовки.  

Не змінюється кількість годин на той чи інший предмет, а лише вносяться зміни до 

тематики занять шляхом опрацювання додаткових питань. Таким чином, 

опанування навичок за БАрС набуває комплексного  характеру. 

У цьому виданні відображені основні питання щодо опанування  основними 

елементами складових (напрямків) підготовки за БАрС, що можуть 

відпрацьовуватися  безпосередньо під час занять за БАрС, а також у ході занять з 

інших предметів бойової підготовки, з якими БАрС має безпосередній 

взаємозв’язок.  

Ці Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги 

командирам підрозділів ЗС України, а також усім посадовим особам, які беруть 

участь в організації та проведенні занять за БАрС.  
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ПОСИЛАННЯ НА ВІЙСЬКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 

 

Позначка військової 

публікації 
Повне найменування військової публікації 

 

1 2 

 

а. Наказ Генерального штабу Збройних Сил України 

від 11.02.2014 № 35 “Про затвердження тимчасової 

настанови з фізичної підготовки в Збройних Силах 

України” 

ВП 7-00(01).01 

б. Методичні рекомендації “З організації та 

проведення занять з застосуванням вправ кросвіт 

(функціональне багатоборство)”, затверджені 

начальником головного управління підготовки 

Збройних Сил України – заступником начальника 

Генерального штабу Збройних Сил України 

19.06.2019 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Бойова армійська система – комплекс взаємопов’язаних компонентів 

(видів) тактичної, вогневої, спеціальної фізичної підготовки та інших складових, 

який забезпечує ефективну підготовку військовослужбовців до виконання 

завдань за призначенням в умовах ближнього бою та рукопашної сутички з 

противником.  

Домедична допомога – невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані 

на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію 

наслідків впливу такого стану на її здоров’я, які здійснюють на місці події особи, 

що не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками мають 

володіти основними практичними навичками з рятування та збереження життя 

людини, яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно до закону 

зобов’язані здійснювати такі дії та заходи. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

Скорочення та 

умовні 

позначення 

Повне словосполучення та поняття, що скорочуються 

 

1 2 

БАрС Бойова армійська система 

БПВ за БАрС Базові підготовчі вправи за Бойовою армійською системою 

КТВ за БАрС 
Контрольно-тренувальні вправи за Бойовою армійською 

системою  

ВРП за БАрС 
Вправи рукопашної підготовки за Бойовою армійською 

системою  

ВВП за БАрС 
Вправи вогневої підготовки за Бойовою армійською 

системою 

ПВВП за БАрС 
Підготовчі вправи вогневої підготовки за Бойовою 

армійською системою 

ІВВП за БАрС 
Індивідуальні вправи вогневої підготовки за Бойовою 

армійською системою 

ВТП за БАрС 
Вправи з транспортування пораненого за Бойовою 

армійською системою 

ТСП за БАрС 
Тактико-спеціальна підготовка за Бойовою армійською 

системою 

РП за БАрС Рукопашна  підготовка за Бойовою армійською системою 

ССО Сили спеціальних операцій  

UIAA Міжнародна  Федерація Альпінізму і Скелелазіння 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Мета, завдання та складові підготовки за БАрС  

 

Головна мета підготовки за БАрС у ЗС України полягає у забезпеченні 

готовності військовослужбовців до бойової діяльності, досконалого володіння 

ними зброєю та ефективним її використанням, набуття стану готовності до 

перенесення фізичних навантажень та нервово-психічних напружень в бойових 

умовах (посилання а). 

 

1.1.1. Основними завданнями підготовки за БАрС є: 

оволодіння військовослужбовцями військово-прикладними навичками 

спеціалізованої фізичної підготовки відповідного рівня для забезпечення 

фізичної і психологічної готовності особового складу підрозділу до виконання 

бойових завдань; 

формування знань, практичних навичок та методичних умінь інструкторів 

БАрС з планування та проведення навчально-тренувальних занять за видами 

підготовки. 

Предметом БАрС виступають два основні види спеціалізованої фізичної 

підготовки: тактико-спеціальна і рукопашна (див. рис. 1.1).  

 

Структура Бойової армійської системи

Блоки Зміст

П
 с

 и
 х

 о
 ф

 і 
з 

и
 ч

 н
 а

   
   

   
   

г 
о

 т
 о

 в
 н

 і 
с 

т 
ь 

 

Блоки Зміст

Пересування

Техніка перекидів, перекатів, скручування (низька,

висока стійки,стрибки)

Стійки, ударна 

техніка, 

самострахування

Стійки та пересування

Прийоми самострахування

Пересування зі зброєю (пістолет, автомат, ніж) та

без зброїчерез перешкоди

Техніка ударів руками, ногами

Тех ніка се рій уд арів та

комбінованих ударів
Комбіноване пересування зі зброєю та 

спорядженням

Подолання 

перешкод

Без спеціальн.  

спорядження

Техніка пересування по вузькій опорі на висоті без

та зі зброєю

Спеціальні 

прийоми, дії

Ки дки, зах опл ен ня, б ол ьов і

прийоми та контрдії

Техніка пересування по рухомій опорі на висоті без

та зі зброєю

Зв’язування та конвоювання

Подолання штучних перешкод (смуг) Метання ножів, гранат

Зі спеціальним 

спорядженням 

Наведення переправ

Дії на спорудах (фасадах будинків)  без та зі зброєю Прийоми зі 

зброєю

Відбір з бр ої (авт омат , ніж ,

пістолет, та ін.)

Спуски та підйоми

Стрільба
Способи перезарядження, зміна магазину, зброї  

* – супутні 

дисципліни: 

військово -медична 

підготовка;

психологічна підготовка;

методична підготовка

Стрільба на коротких відстанях зі штатної зброї

Стрільба під час пересування та після фізичних 

навантажень із різних положень зі штатної зброї

БАрС

Спеціалізована фізична підготовка

Тактико-спеціальна підготовка Рукопашна підготовка

 

Рисунок 1.1 – зміст підготовки за БАрС.   
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1.1.2. Тактико-спеціальна  підготовка за БАрС передбачає опанування: 

різноманітними видами пересувань (без зброї, зі зброєю, комбінованих 

пересувань зі зброєю та спорядженням, перекиди, перекати, скрутки, тощо);  

доланню перешкод без спеціального спорядження (пересування по вузької 

опорі на висоті, подолання штучних перешкод (спеціальних смуг));  

доланню перешкод зі спеціальним спорядженням (дії на спорудах (фасадах 

будинків) без зброї та зі зброєю, спуски та підйоми, наведення переправ); 

стрільбою (способи перезаряджання та зміни магазину, стрільба на 

коротких відстанях, стрільба під час пересування після фізичних навантажень із 

різних положень).  

 

1.1.3. Рукопашна підготовка за БАрС передбачає опанування: 

компонентами ударної техніки та самострахування (стійки та пересування, 

прийоми самострахування, техніка ударів руками та ногами, техніка серій ударів 

та комбінованих ударів); 

спеціальними прийомами та діями (кидки, захоплення, больові прийоми та 

контр дії, зв’язування та конвоювання, метання ножів та гранат); 

прийомами зі зброєю (відбір автомату, пістолету та інших засобів нападу). 

 

1.1.4. Додатковими складовими компонентами підготовки за БАрС є: 

опанування спеціальними навичками тактичної медицини (оволодіння 

прийомами наближення до пораненого (із застосуванням техніки пересування), 

транспортування пораненого у сектор укриття різними способами); 

виховання психологічної готовності до дій в умовах бойових обставинах; 

формування методичних навичок і умінь з організації й проведення 

навчально-тренувальних занять за БАрС з особовим складом.  

 

1.1.5. Рівень підготовленості військовослужбовцями у володінні 

навичками за БАрС передбачає отримання кваліфікації на 2-х рівнях 

індивідуальної підготовленості військовослужбовців (перший та другий) та 3-х 

рівнях підготовленості інструкторського складу (базовий, підвищений, 

академічний).  

Присвоєння відповідної кваліфікації за БАрС здійснюється за окремим 

положенням, що передбачає виконання комплексу тестових вправ (стандартів) 

підготовки за БАрС. 

Прийняття рішення щодо набуття посадовими особами кваліфікації за 

БАрС в рамках навчального процесу, приймають керівники органу військового 

управління, якому вони підпорядковані. При цьому, враховується специфіка 

військових спеціальностей, завдання, що покладені на підрозділи, а також 

наявність і можливості інструкторського складу.   
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1.1.6. Оволодіння навичками БАрС здійснюється в рамках окремої 
навчальної дисципліни – “Спеціалізована фізична підготовка”, а також 
комплексно під час занять з предметів бойової підготовки, з якими БАрС має 
безпосередній зв’язок – тактичної, фізичної, вогневої, військово-медичної 
підготовки (тактичної медицини). Під час проведення занять із зазначених 
дисципліни пропонується відпрацьовувати нижченаведені питання (напрямки 
підготовки за БАрС): 

1.1.6.1. Під час занять з тактичної підготовки – оволодіння руховими діями та 
способами пересування, що включає:  

відпрацювання, основних способів пересування та долання перешкод, 
переповзання; 

відпрацювання тактичних дій у складі групи (переміщення у складі “двійок”, 
“трійок”, групові відходи та обходи). 

1.1.6.2. Під час занять з вогневої підготовки:  
оволодіння навичками зайняття вигідних положень для стрільби; 
навчання прийомам стрільби лежачи, з коліна (присяду, з колін); 
навчання прийомам стрільби стоячи, в русі, із-за укриття; 
навчання способам тактичної заміни магазину та зброї, усуненню затримок в 

бойових умовах, стрільбі з перенесенням на слабший бік; 
навчання поводженню зі зброєю в екстремальних умовах; 
виконання підготовчих та контрольних вправ вогневої підготовки за БАрС  
1.1.6.3. Під час занять з фізичної підготовки – оволодіння вправами за БАрС, 

зокрема: 
базовими підготовчими вправами з елементами пересувань та технічних дій; 
контрольно-тренувальними вправами;  
вправами рукопашної підготовки. 
1.1.6.4. Під час занять з тактичної медицини – набуття знань, формування 

основного фонду вмінь та навичок із засвоєння дій, завдяки яким здійснюються 
заходи домедичної допомоги під час різних видів поранень (ушкоджень), що 
включають: 

оволодіння прийомами наближення до пораненого (із застосуванням техніки 
пересування);  

накладання тих чи інших засобів тимчасового зупинення кровотечі; 
переміщення пораненого в сектор укриття, переведення пораненого в безпечне 
положення; 

виконання вправ з транспортування пораненого. 
 
1.1.7. Питання щодо обсягу, змісту та строків опанування складовими за 

БАрС відображаються у відповідних програмах та плануючих документах. 
Під час занять зі спеціалізованої фізичної підготовки, а також занять з 

інших предметів бойової підготовки, що мають безпосередній зв'язок з цією 
системою навчання здійснюється за наступними вправами: 

базові підготовчі вправи (далі – БПВ за БАрС);  
контрольно-тренувальні вправи за БАрС (далі – КТВ за БАрС);  
вправи рукопашної підготовки за БАрС (далі – ВРП за БАрС); 
вправи вогневої підготовки за БАрС (підготовчі вправи вогневої 

підготовки за БАрС (далі – ППВП за БАрС) та індивідуальні вправи вогневої 
підготовки за БАрС (далі – ІВВП за БАрС); 
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вправи з транспортування пораненого за БАрС (далі – ВТП за БАрС). 
Зміст та опис вправ за БАрС наведені у додатку 1 до цих Методичних 

рекомендацій. 
 
1.2. Порядок оцінювання військовослужбовців за БАрС 
 
1.2.1. Оцінювання військовослужбовців за БАрС здійснюється протягом 

навчального року (періоду навчання, навчального семестру) та під час 
проходження ними курсів підготовки інструкторів. Строки контролю  виконання 
вправ за БАрС для відповідної військової спеціальності, категорії, вікової групи 
передбачається навчальними програмами.  

До змісту перевірки військовослужбовців за БАрС обов’язково 
включаються вправи (прийоми) тактико-спеціальної підготовки  
(що характеризують прикладні навички різної спрямованості), рукопашної 
підготовки (за результатом вибіркового контрольного виконання 5 прийомів, що 
підлягали опануванню у ході навчального року (періоду підготовки, навчального 
семестру)), вправ вогневої підготовки, а також одна з вправ з транспортування 
пораненого.  

Якщо перевірка здійснюється протягом одного дня вправи за БАрС  
виконуються в такій послідовності: вправи вогневої підготовки, вправи на 
переважний розвиток спритності та координації рухів (КТВ за БАрС № 6 та № 9), 
вправи рукопашної підготовки, вправи з долання перешкод (КТВ за БАрС № 2, 
№ 4, № 5, № 7, № 8), вправи на переважний розвиток сили та силової 
витривалості (КТВ за БАрС №1, №3), наприкінці – вправи на переважний 
розвиток силової та загальної витривалості (ВТП за БАрС №№ 1 – 4).  

Вправи (прийоми) підлягають оцінюванню відповідно до критеріїв та 
показників що наведені у відповідному описі вправ. При цьому вправи КТВ за 
БАрС та ВВП за БАрС оцінюються за 5-и бальною шкалою, а вправи ВРП за 
БАрС та ВТП за БАрС оцінюються як “виконано” або “не виконано”.   

1.1.2.1. Загальна оцінка за рукопашну підготовку за БАрС визначається: 
“відмінно” – якщо виконано 5 прийомів, що призначені для перевірки; 
“добре” – якщо виконано 4 прийоми; 
“задовільно” – якщо виконано 3 прийоми; 
“незадовільно” – як що виконано менше 3 прийомів. 
При здійсненні перевірки перелік контрольних прийомів рукопашної 

підготовки, а також контрольну вправу з транспортування пораненого визначає 
особа, яка здійснює перевірку.  

1.1.2.2. Загальна оцінка військовослужбовця за БАрС складається з оцінок, 
отриманих ним за виконання всіх призначених для перевірки вправ, а також  
загальної оцінки за рукопашну підготовку та визначається:  

“відмінно” – якщо половина і більше оцінок “відмінно”, решта – “добре”, 
виконана вправа з транспортування пораненого; 

“добре” – якщо половина і більше оцінок не нижче “добре”,  
решта – “задовільно”, виконана вправа з транспортування пораненого;  

“задовільно”– якщо більше половини оцінок “задовільно” за відсутності 
оцінок “незадовільно” , виконана вправа з транспортування пораненого; 

“незадовільно” – якщо хоч одна вправа оцінена “незадовільно”, або не 
виконана вправа з транспортування пораненого.  



14 

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ІНДИВІДУАЛЬНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ЗА БАрС  ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ВОГНЕВОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

2.1. Загальні положення щодо застосування елементів БАрС 

під час проведення занять з вогневої підготовки 

 
2.1.1. Внаслідок тривалого застосування застарілої у вогневій підготовці 

методики навчання, стало актуальним питання щодо необхідності навчати бійця 

не просто стрільбі, але і готовності його до дій в ході активного вогневого 

контакту в різних умовах. Дійсно, це не призвело одразу до змін в керівних 

документах, але в підрозділах, які зіштовхнулися з поняттям бойового контакту, 

почався інтенсивний пошук сучасних систем бою та покращення підготовки 

підрозділів для ефективного та швидкого виконання бойового завдання. 

Вогнева підготовка має забезпечувати планову підготовку досить великої 

кількості військовослужбовців до ведення активних бойових дій в конкретні 

терміни, як індивідуально, так і у складі підрозділу. 

 

2.1.2. Першим кроком до удосконалення методів вогневої підготовки стало 

повноцінне впровадження практичної стрільби у військову підготовку, але при 

суцільному переході на практичну стрільбу не враховано зміни технологій 

ведення бойових дій, як в технічному аспекті (оптика та ПНБ, тепловізори і 

локації, засоби позиціонування, комунікації та обміну інформації між різними 

вогневими засобами і учасниками бою), так і в тактичному.  

 

2.1.3. Кінцевою метою впровадження напрямку вогневої підготовки за 

БАрС є те, що кожен військовослужбовець, потрапляючи в підрозділ, проходить 

базовий рівень вогневої підготовки, який дає змогу індивідуально та у складі 

малої групи брати участь в динамічному вогневому контакті. Це індивідуальні 

навички з “довгою” і “короткою” зброєю (система може тільки змінюватись 

залежно від роду військ) та основи групових дій. 

 

2.1.4. Курс стрільби за БАрС проходять всі бійці, незалежно від 

спеціалізації, щоб в подальшому розуміти характер дій всього підрозділу і мати 

змогу використовувати будь-яку зброю.  

В цьому розділі розглянуто такі питання: 

1. Єдині вимоги до вогневих тренувань. 

2. Методичні рекомендації з індивідуальної підготовки за БАрС. 

3. Відпрацювання документів інструктора (керівника) занять  

(в додатках №№ 1, 2, 3, 4 до цих Методичних рекомендацій). 
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2.2. Єдині вимоги до вогневих тренувань 

Під час вогневих тренувань необхідно виконувати певні вимоги до порядку 
їхнього проведення. 

 
2.2.1. Алгоритм проведення навчально-тренувальних вправ з пістолетом: 

заходи безпеки; 
перевірка екіпірування; 
стійка; 
хват пістолета; 
комунікація, єдина система команд; 
техніка досилання патрона в патронник, перший постріл; 
техніка досилання патрона в патронник, подвійний постріл (дуплет); 
техніка роботи з патроном в патроннику; 
техніка повороту ніг: ліворуч, праворуч, назад; 
техніка заміни магазинів: класична (без збереження магазину) та тактична; 
техніка усування проблемних ситуацій (перекошення, утикання тощо); 
техніка сходу на коліна під час проблемної ситуації; 
техніка стрільби правою, лівою рукою, усунення проблемних ситуацій; 
техніка стрільби в русі; 
техніка стрільби (ритм) на різних дистанціях, оцінювання дистанції до цілі; 
техніка пересування бігом з пістолетом, швидка зупинка, контакт. 
 
2.2.2. Алгоритм проведення навчально-тренувальних стрільб з пістолетом: 
заходи безпеки під час проведення навчально-тренувальних стрільб; 
швидкість і точність першого пострілу; 
два спарених постріли, проблемні ситуації (перекошення, утикання тощо), 

швидка зміна магазину; 
стрільба на різних дистанціях до цілі (оцінювання дистанції та зміна ритму 

стрільби); 
стрільба правою, лівою рукою, усунення проблемних ситуацій; 
стрільба з переносом зброї на дві і більше цілі по два спарених постріли; 
перехід на коліно, стрільба з коліна. 
 
2.2.3. Алгоритм проведення навчально-тренувальних вправ з автоматом: 
заходи безпеки; 
перевірка екіпірування; 
базова позиція, стійка; 
техніка виносу зброї, прицілювання; 
комунікація, єдина система команд; 
техніка досилання патрона в патронник, перший постріл; 
техніка заміни магазинів: класична (без збереження магазину) та тактична; 
техніка усунення аварійних ситуацій (перекошення, утикання тощо); 
техніка усунення аварійних ситуацій (швидка заміна магазину); 
техніка швидкості та точності першого пострілу; 
техніка повороту ніг: ліворуч, праворуч, назад; 
перенесення автомата з правого плеча на ліве і навпаки, усунення 

аварійних ситуацій; 
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ритм стрільби, оцінювання дистанції до цілі; 
техніка стрільби у русі з усуненням аварійних ситуацій; 
техніка пересування бігом, швидка зупинка, постріл; 
техніка швидкісної стрільби; 
техніка перенесення зброї на дві і більше цілі; 
техніка стрільби у русі по двох і більше цілях в різних напрямках; 
техніка стрільби з використанням укриття (стіна, автомобіль); 
техніка стрільби в темряві з використанням ліхтаря (ліхтар закріплений на 

зброї); 
техніка стрільби з використанням укриття в темряві з ліхтарем  

(стіна, автомобіль). 
 
2.2.3. Алгоритм проведення навчально-тренувальних стрільб з автомата: 
заходи безпеки; 
статистична стрільба на довгі дистанції: лежачи, з коліна, стоячи; 
швидкість і точність першого пострілу; 
подвійний, потрійний постріли; 
проблемні ситуації (перекіс, утикання тощо), швидка зміна магазину; 
стрільба на різних дистанціях до цілі (оцінювання дистанції); 
стрільба з поворотами корпусу через ліве, праве плече та на 

180 градусів; 
стрільба в русі з усуненням проблемних ситуацій; 
стрільба з переносом зброї на дві та більше цілі. 

 

2.3. Базовий рівень підготовки за БАрС 

 

2.3.1. Навчання приготуванню до стрільби лежачи 

2.3.1.1. Стрільба лежачи є 

найбільш безпечним, ефективним та 

основним положенням для оборонного 

та зустрічного бою.  Пропоноване 

прийняття положення для стрільби 

лежачи та зміна положень за годинником 

(див. рис. 2.1).  

Для прийняття положення для 

стрільби лежачи з місця потрібно: взяти 

зброю за пістолетну рукоятку правою 

рукою та, спостерігаючи за ціллю, 

швидко присісти, при цьому ліва рука 

виноситься вперед та торкається 

долонею землі. Спираючись на долоню, 

лягти на живіт, розставити ноги в 

сторони носками назовні (рис.2.2 а, б). 

Для прийняття положення для 

стрільби лежачи з ходу необхідно: взяти 

автомат правою рукою за ствольну накладку і цівку дульною частиною вперед. 

Рисунок 2.1 – напрямки стрільби за 

годинником в положенні лежачи. 
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