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Анотація

Символ української військової звитяги – козак, який тримає напоготові
рушницю. Снайпер, англ. sniper – професійний стрілець, який володіє
військовим мистецтвом снайпенгу, яке включає в себе не лише вправне
володіння зброєю, а й вміння на практиці використовувати спеціальні знання з
техніки, математики, метрології. Під час прицілювання снайпер проводить
розрахунок траєкторії польоту кулі залежно від низки чинників – вітру,
температури, різниця у висоті, тощо. Досвічений снайпер володіє прийомами
маскування, непомітного переміщення на місцевості, облаштування засідок,
прихованих місць відпочинку. Для влучного враження цілі снайпери зазвичай
використовують спеціальні снайперські гвинтівки обладнані оптичним
прицілом. В стрілецьких підрозділах Збройних Сил України, снайпери
взаємодіють з військовослужбовцями інших спеціальностей, завдяки чому
досягається висока ефективність сил та засобів у вирішенні поставленого
завдання.   

Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться військовою
справою. Стане в нагоді під час підготовки снайперів Збройних Сил України,
Національної гвардії України, Національної поліції України, Служби безпеки
України.
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1. ПРИЗНАЧЕННЯ СНАЙПЕРА В БОЮ. 
 

ПАМ’ЯТАЙ! Чітке розуміння призначення снайпера – залог 
успішного виконання завдання ним.  

Снайпер – це спеціально відібраний, навчених і підготовлений 
до самостійних ініціативних дій воїн, влучний стрілець, що вміє 
мистецьки діяти в бойовій обстановці. 

Снайпер зобов’язаний не тільки знищувати живу силу 
супротивника, але й міткою стрільбою паралізувати організацію 
ворогом поточної бойової роботи. Для цього знищуй його офіцерів; 
влаштовуй щогодинне полювання на його розвідників, 
спостерігачів, зв’язківців, артилерійських коректувальників; розбий 
їхні прилади для спостереження; засліпи супротивника; відучи його 
ходити в повний ріст; змусь його повзати; не давай йому 
висунутися; посій паніку серед нижніх чинів. Кінцева мета 
снайпера – страх. З’являйся там, де тебе не чекають. Запам’ятай: 
супротивник повинен боятися! 

Снайпер – це мисливець. Мисливець зобов’язаний бути 
невидимим. Невразливість снайпера деморалізує супротивника. Твій 
метод – скритність. Твій робочий інструмент – терпіння. Вчися 
переносити голод, холод, біль, нерухомість. Тільки це дозволить 
тобі знищити супротивника скрізь, навіть у глибині його оборони. 
Супротивник – звір. Вистеж його й вимани під постріл. Ворог 
підступний – будь хитріше його. Він витривалий – будь 
наполегливіше його. Твоя професія – це мистецтво. Ти можеш те, 
чого не можуть інші. Тобі довіряють. За тобою – Батьківщина. Будь 
нещадний. Ти переможеш, тому що ти зобов’язаний перемогти!. 

Завдання снайпера – знищення важливих і небезпечних цілей, що 
з’являються на короткий час, – вирішується терпінням для вибору 
зручного моменту, щоб напевно вразити їх. Мистецтво снайпера 
полягає в тому, щоб самостійно знайти ціль, оцінити її важливість і 
вразити одним пострілом. В кожній групі призначай старшого. 

Завдання снайпера в наступі:  
вогнева підтримка піхоти високоточним вогнем на великі 

дистанції по вогневих позиціях противника, передових 
артилерійських спостерігачів, спостережних оптичних приладах 
противника, особовому складі противника; захист флангів, 
прикриття вогнем підрозділів, що настають; участь в контратаках. 
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2. ТТХ СНАЙПЕРСЬКОЇ ГВИНТІВКИ. 
 
Вогонь із снайперської гвинтівки найбільш ефективний на 

відстані   - до 800 м  
Прицільна дальність стрільби:  
 з оптичним прицілом   - 1300 м, 
 з відкритим прицілом   - 1200 м. 
Дальність прямого пострілу: 
 по головній фігурі   - 350 м,  
 по грудній фігурі   - 430 м, 
 по ростовій   - 640 м.  
Бойова швидкострільність   - до 30 п/хв. 
Маса гвинтівки без багнет-ножа, 
 з оптичним прицілом, неспорядженим 
  магазином та щокою приклада  - 4,3 кг 
 ємність магазину  - 10 патронів 
Ціна поділки сітки прицілу: 

  бокових поправок                            - 0-01 
 між верти калини рисками             - 0-01 
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3. МАСКУВАННЯ СНАЙПЕРА.  
 
Головні правила маскування. 

ЗАПАМ’ЯТАЙ! що не існує універсального камуфляжу, 
придатного для маскування в різних умовах. Потрібно постійно 
винаходити нові маскувальні засоби залежно від поставленого 
завдання і умов її виконання.  

Перш за все, будь-яким заходам повинні передувати ретельна 
розвідка місцевості і оцінка її у маскувальному відношенні. 
Вибравши маскувальне спорядження, ретельно його піджени, не 
упускаючи найдрібніших деталей, попроси товариша перевірити, чи 
немає яких-небудь демаскуючих плям. Займаючи позицію у якого-
небудь місцевого предмету, потрібно використовувати його як 
укриття тільки збоку, але у жодному випадку не згори. 

Не слід обирати місця для вогневої позиції біля помітних 
орієнтирів - вони оглядатимуться противником в першу чергу. У 
будь-якому випадку позицію треба займати так, щоб ззаду був 
маскуючий фон. Можна користуватися тінню від місцевих 
предметів, але не забувай, що протягом дня тінь міняє своє 
положення. Використовуй для маскування рослинність (траву, гілки 
і так далі), але враховуй, що вона зберігає свій природний колір 
тільки 2-3 дні, потім листя пожухнуть і видаватимуть позицію. 

Для забарвлення обличчя і рук можна користуватися соком трав, 
змішаним з "молочком" рослин типу молочаю: все це розминається 
у виїмці прикладу СВД і потім наноситься на шкіру. Проте потрібно 
бути акуратним у виборі трав, щоб не попалися отруйні рослини, які 
можуть викликати свербіння і навіть опік. 

У жодному випадку не забувай, що при виході на позицію всі 
сліди повинні ретельно знищуватися. По можливості приймай 
заходи до усунення демаскуючої дії пострілів. Для цього вибирай 
позицію за рідким чагарником або увіткни в трьох-чотири метрах 
від себе декілька віток: при пострілі дим залишиться за ними, і 
спалах буде не так видний. При стрільбі з будівлі позиція повинна 
знаходитися в глибині приміщення - в цьому випадку спалах 
маскується, і звук пострілу майже не виходить назовні. 
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ПАМ’ЯТАЙ! Обов’язкова умова роботи снайпера — 
щонайповніша скритність зброї та тіла! 

 

 
 

 
Влітку в лісі 
Приділяй особливу увагу маскуванню зброї, оскільки її 

правильні, геометричні деталі виглядають протиприродно на фоні 
природи.  

Ствол зброї обмотуй камуфляжною стрічкою з бавовняної 
тканини.  

 
Іноді СГД додатково обшивають обривками маскувальної мережі 

або шматками мішковини, розрізаними на тонкі смуги і 
забарвленими під колір місцевості. Варто віддати перевагу 
мішковині, оскільки вона не шелестить від вітру і при русі по 
лісистій місцевості або кущам.  

УВАГА! НЕ ВИКОРИСТОВУЙ синтетичний матеріал – не має 
сенсу — він плавиться при нагрітому металі стволу.  

Ствол обмотується щільно, по усій довжині. Обов’язково 
маскуються усі металеві і дерев’яні деталі: цівка, накладка газової 
камори, ствольна коробка і так далі. Ретельно обернувши деталі 
зброї, піджени фрагменти маскування і щільно закріпи мотузком або 
шпагатом.  
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На оптичний приціл надівай спеціальний чохол з 
прогумованої тканини, обшитий кошлатим матеріалом.  

 
Можливе використання бавовняної стрічки (допускається 

маскування стрічкою з медичної косинки) або мішковини. При 
цьому бленда прицілу висувається заздалегідь.  

Приклад маскується бавовняним чохлом, обшитим кошлатим 
матеріалом. У чохлі варто передбачити кишеню для запасного 
магазину. Крім того, в задній проріз прикладу можна помістити ІПП 
і джгут. Потім потрібно закрити усе це кошлатим чохлом і щільно 
зав’язати його або застебнути на липучку. Обмотка прикладу має 
бути досить щільною, щоб снайпер через камуфляж відчував 
приклад. Щека прикладу кріпиться заздалегідь.  

Магазин снайперської рушниці обмотується смужкою 
лейкопластиру, зафарбованого під колір місцевості.  

На обличчя снайпер надіває кошлату маску з прорізом для 
очей і рота. 

Маску можна виготовити у вигляді трафарету на гумках для 
кріплення на голові або із зеленої напівшерстяної маски і обшити 
кошлатим матеріалом.  

Крім усього іншого, така маска оберігає обличчя снайпера від 
комарів.  

 
Верхній одяг є кошлатою курткою або накидкою з капюшоном. Її 

легко можна зробити із старої армійської куртки і офіцерської плащ-
накидки, заздалегідь обшивши їх кошлатим матеріалом: обривками 
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маскувальної мережі, клаптями мішковини або підкладкового 
матеріалу, забарвлених під колір місцевості. За цим же принципом 
виготовляються штани-шаровари.  

Оголені кисті рук снайпера — теж демаскуюча ознака. Для 
усунення цього недоліку використовуються звичайні бавовняні 
рукавички або рукавиці. Причому на правій рукавичці обрізується 
матеріал під стріляючий вказівний палець, а на рукавиці робиться 
проріз. Усі ці елементи одягу також обшиваються клаптями.  

З досвіду бойових дій : кожен снайпер індивідуально виготовляє 
собі камуфляж, оскільки костюми снайпера, що серійно 
випускаються, грішать багатьма недоліками.  

Особливу увагу потрібно звернути на маскування оптики! Одна з 
найпоширеніших демаскуючих ознак снайпера — відблиски лінз 
прицілу.  

У місті. 
У великих населених пунктах застосовується камуфляж в такому 

ж технічному виконанні, як і «лісовий» варіант, за винятком його 
забарвлення. Основний колір камуфляжу для бою в місті — сірий, 
так званий «сухий асфальт».  

Зброю і відкриті ділянки тіла можна не маскувати.  
Взимку. 
Для маскування зимою використовується білий маскувальний 

костюм. На осіб надівається бавовняна маска — багатошарова, з 
прорізом для очей, з подовженою нижньою частиною (так 
званим «хоботам»), яку снайпер прибирає під маскувальний 
костюм. 

 
Це дозволяє приховати пару, що видихається снайпером, і тим 

самим не демаскувати його позицію. Крім того, в холодний час пара, 
що видихається «під шкуру», зігріває снайпера. Маска 
пришивається до в’язаної багатошарової шапки, що не дозволить їй 
сповзати на очі і заважати стрільбі.  
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Для маскування зброї в зимовий період використовується 
звичайний медичний бинт. Ворсиста поверхня бинта надійно маскує 
зброю і не дає відблисків від сонця навіть при намоканні.  

Магазин маскується лейкопластирем. Бленда прицілу 
висувається заздалегідь.  

На пояс снайпер надіває спеціальний піддон з пористого 
поліуретану, який снайпер підкладає під себе при стрільбі з 
положення «з коліна» або, зрушуючи вперед, підкладає в область 
паху при стрільбі з положення «лежачи».  

Кисті рук захищені хутряними трипалими рукавицями з прорізом 
для стріляючого пальця. Можна використовувати двопалі рукавиці. 
Згори надівають білі рукавиці від маскуючого костюма.  

Білі рукавиці можна виготовити із звичайних армійських 
цигейкових рукавиць, обдерши верхній зелений матеріал. Як 
правило, цигейкове хутро — на білій основі.  

У проміжках між стрільбою палець із спускового гачка 
забирається в рукавицю і зігрівається. Стріляти в рукавичках 
неприпустимо, оскільки палець повинен відчувати спуск 
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