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Анотація

Посібник щодо застосування озброєння іноземного виробництва у Збройних
Силах України (частина 1 стрілецьке озброєння) призначений для
використання підрозділами Збройних Сил України та іншими складовими
сектору безпеки та оборони.   

Під час захисту незалежності та суверенітету Держави від російської агресії
Збройні Сили України отримали озброєння, яке використовується Збройними
Силами іноземних держав.   

Метою видання Посібника є узагальнення відомостей про озброєння, яке
надане іноземними партнерами, доведення до користувачів особливостей
підготовки озброєння до застосування та його порядок застосування за
призначенням.   

Посібник включає в себе технічний опис та настанови з експлуатації
стрілецького озброєння.   

Посібник розроблений на підставі відкритої інформації, матеріалів наданих
іноземними партнерами та практичного досвіду відповідних інструкторів під
загальною редакцією фахівців Державного науково-дослідного інституту
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.   

Під час експлуатації зброї треба дотримуватись загальних правил безпеки при
поводжені зі стрілецькою зброєю та боєприпасами з врахуванням
особливостей будови конкретного зразка.
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1. ГВИНТІВКА M16 (КАРАБІН M4) 

 

1.1. Загальна характеристика  

 

Гвинтівка M16 (рисунок 1.1) / карабін M4 (рисунок 1.2) – це зброя 

калібру 5,56 мм з газовідвідною автоматикою та повітряним охолодженням 

ствола, яка може вести вогонь в автоматичному (чергами) та в 

напівавтоматичному (одиночними пострілами) режимах, що визначається 

положенням перемикача режиму вогню. 

 
Примітка. Основною відмінністю карабіну М4 від гвинтівки М16 є менша 

довжина ствола та наявність телескопічного прикладу. З часом вносились зміни у 

гвинтівку М16 і в неї з’являвся додатковий індекс А1, А2, А3, А4 (М16A1, М16А2 …) і 

відповідно карабін М4, який виготовлявся на базі зміненої гвинтівки М16 мав аналогічний 

індекс (М4А1, М4А2 …) при збереженні принципових відмінностей між гвинтівкою і 

карабіном. Інші відмінності між різними модифікаціями однакові. Наприклад, карабін 

М4А2 так само відрізняється від гвинтівки М16, як і гвинтівка М16А2. З огляду на 

зазначене для оптимізації змісту даного технічного опису за базовий зразок було прийнято 

будову гвинтівки М16 і у питаннях, які однаково стосуються гвинтівки та карабіну зразок 

буде називатись Зброя. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Гвинтівка M16 

 

 
Рисунок 1.2 – Карабін M4 

 

Основні характеристики Зброї наведено у таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 

Характеристики Зброї 

Характеристики Модель 
 M16 М16А1 М16А2 M4 

Калібр, мм 5,56х45- 
мм 

5,56х45-мм 5,56х45- 
мм 

5.56х45 мм 

Патрон, що застосовується 

М-193 М-193 М-855 М-193, М-855, 

Маса з магазином без патронів, 
кг 

3,1 3,1 3,2 2,82 

Довжина загальна, мм 990 990 995 

838 мм 
(приклад 
розсунутий); 
757 мм 
(приклад 
складений) 

Довжина ствола, мм 508 508 508 370 мм 

Число нарізів 4 або 6 4 або 6 4 або 6 4 або 6 

Крок нарізів, мм 356 305 178 305 

Початкова швидкість кулі, м/с 

990 990 990 910 

Прицільна дальність, м 450 450 800 600 

Темп стрільби, постр/хв 650-850 650-850 650-850 700-950 

Одиночними 
пострілами 

30-40 30-40 35-45 35-45 

Чергами 50-70 50-70 60-80 70-90 

Ємність магазину, патронів 
18, 28, 
40 

18, 28, 40 
18, 28, 

40, 45 

18, 28, 40, 45 

 

 

1.2. Робота автоматики Зброї 
 

Автоматика Зброї працює за рахунок відведення порохових газів із 

каналу ствола. Замикання ствола здійснюється поворотом затвора. 

Особливістю автоматики є відсутність штовхача або затворної рами з 

газовим поршнем. Гази відводяться назад через газову трубку прямо в 

затворну раму, яка під впливом газів рухається назад. 

Коли куля проходить отвір у стінці каналу ствола, частина газів 

надходить у газовий канал і через газовий регулятор безпосередньо 

всередину затворної рами. 

Під дією тиску порохових газів, рама затвора відходить назад і 

фігурний виріз, в який входить виступ затвора, змушує затвор повернутися. 

Затвор відмикає канал ствола, після чого затворна рама 
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відводить затвор назад, під час цього відбувається видалення стріляної 

гільзи. 

Потім дві пружини повертають затвор вперед, новий патрон 

надсилається в патронник, відбувається перезаряджання Зброї. При русі 

затворної рами назад зводиться курок. Нове натискання на спусковий гачок 

призводить до пострілу. 

Режим автоматичної стрільби досягається за рахунок того, що після 

замикання затвора рама затвора не утримує автоспуск, який звільняє курок. 

Робота механізму Зброї. Для взведення затвору його за рукоятку 

відводять назад та відпускають, якщо патронів у магазині немає, то подавач 

фіксує затвор у задньому положенні. При наявності патронів затвор 

рухається вперед, вилучає патрон з магазину та надсилає його в патронник і 

зупиняється тільки після повного входження патрону в патронник. Затворна 

рама продовжує рухатися і повертає затвор проти годинникової стрілки на 20 

град., сім виступів входять в упори ствола та замикають його. 

Після встановлення важеля перемикача режиму вогню у відповідне 

положення (зняття з положення запобіжника) та натискання на спусковий 

гачок відбувається постріл. При цьому шептало виходить із зачеплення з 

курком, який б’є по ударнику. 

Під дією порохових газів рама рухається назад, повертаючи та 

відмикаючи затвор. Після чого вона зачіплює затвор та продовжує рух разом 

з ним. Викидач витягує гільзу і пружний палець, висуваючись з дзеркала 

затвора, відбиває її у вікно на правій стороні ствольної коробки. Рама затвора 

стискає пружину і цикл повторюється. 
 

1.3. Основні частини Зброї 
 

Перш ніж розбирати Зброю, необхідно вивчити номенклатуру (назви) 

всіх видимих деталей. Потім, по мірі розбирання Зброї, необхідно вивчити 

номенклатуру (назви) всіх її внутрішніх деталей. Цілик перекидний 

наведений на рисунку 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Цілик перекидний, вид зверху 

 

Цілик має установки на дві дистанції - до 200 м і до 450 м. 

Гвинтівки М16А1 виготовлені на різних підприємствах (COLT 

INDUSTRIES та Є.М, CORP.). Важіль перемикача режиму вогню у М16А2 

замість положення “auto” у М16А1 (автоматичний вогонь) має положення 

“burst” (фіксовані черги по 3 патрона). На рисунку 1.4 та 1.5 наведені різні 

модифікації гвинтівки М16А1. 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Гвинтівка М16А1 виробництва COLT INDUSTRIES 
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Рисунок 1.5 – Гвинтівка М16А1 виробництва G.М, CORP 

 

Затвор Зброї складається (рисунок 1.6): 1. Остів затвора. 

2. Поворотна личинка. 3. Ударник. 4. Вкладиш (забезпечує поворот 

личинки при взаємодії з копірним пазом остова затвора). 5. Чека. Стрілкою 

показаний гребінець, який служить для закриття затвора. 

 

 
Рисунок 1.6 – Затвор у розібраному вигляді 

 

Задню частину газовідвідної трубки зображено на рисунку 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Задня частина газовідвідної трубки 

 

Гвинтівка М16А1(рисунок 1.8) та М16А2 (рисунок 1.9) складаються з 

наступних основних частин: 1. Ствол зі ствольною коробкою; 2. Спускова 

коробка з прикладом та рукояткою; 3. Затвор у зборі; 4. Буфер 

противовідскоку зі зворотною пружиною; 5. Планка перезаряджання; 6. 

Накладки цівки (у М16А1 - ліва та права, у М16А2 обидві накладки 

однакові); 7. Магазин. 

 
Рисунок 1.8 – Основні частини М16А1 
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Рисунок 1.9 – Основні частини М16А2 

 

1.4. Порядок розбирання зброї 
 

1) Від’єднати магазин, для чого натиснути вказівним пальцем на 

кнопку застібки магазина, розташовану з правого боку спускової коробки 

(рисунок 1.10), та витягнути магазин. 

 

 
Рисунок 1.10 – Натискання вказівним пальцем на кнопку застібки 

магазина 

 

2)  Відвести назад планку перезаряджання (рисунок 1.11) та оглянути 

патронник щодо відсутності патрона. 
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Рисунок 1.11 – Відведення назад планки перезаряджання 

 

3)  Якщо рухомі частини гвинтівки утримувалися затримкою затвора, 

натисканням на важіль затримки (рисунок 1.12) спустити їх в переднє 

положення. 

 

 
 

Рисунок 1.12 – Натискання важелю затримки 

 

4) Виштовхнути чеку в задній частині спускової коробки та відкинути 

вгору задню частину ствольної коробки (рисунок 1.13). 
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Рисунок 1.13 – Виштовхнути чеку в задній частині спускової коробки та відкинути 

вгору задню частину ствольної коробки 

 

5)  Притримуючи рукою стебло затвора, зсуньте його разом із планкою 

перезаряджання назад і відокремте від ствольної коробки рухом вниз 

(рисунок 1.14). 

 

 
 

Рисунок 1.14 – Вилучення стебла затвору та планки перезарядження. 

6)  Піднявши фіксатор буфера противідскоку, вийняти його разом із 

зворотною пружиною з порожнини прикладу (рисунок 1.15). 
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Рисунок 1.15 – вилучення фіксатору буфера противідскоку із зворотною 

пружиною з порожнини прикладу 

 

7) Зсунувши пружну муфту цівки назад, відокремити накладки цівки 

(рисунок 1.16). 

 

 
 

Рисунок 1.16 – Відокремлення накладки цівки 

 

8) Для зручності чищення можливе відділення ствола зі ствольною 

коробкою від спускової коробки після виштовхування вправо чеки, яка 

виконує роль осі шарніра. 

9) Складання Зброї проводиться у зворотному порядку. 

 

1.5. Чищення та змащення зброї 

 

Системний догляд та чищення Зброї є запорукою правильного 

функціонування всіх частин зброї. Неправильний догляд призводить до 

затримок та поломок. Слід використовувати лише сертифіковане мастило для 

очищення, змащення і консервації. Це мастило, знаходиться у відсіку, 
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передбаченому в прикладі гвинтівки M16 або в наборі для чищення карабіну 

M4. Не використовуйте для чищення Зброї абразивні матеріали. Мастило для 

очищення, змащення і консервації (CLP) - єдине дозволене мастило для 

Зброї. 

1.5.1. Чищення та змащення верхньої частини ствольної коробки 

Очистіть верхню частину ствольної коробки від пороху. Після 

очищення змастіть внутрішні поверхні ствольної коробки CLP. Зверніть 

особливу увагу на блискучі поверхні, які вказують на тертя. 
 

1.5.2. Чищення та змащення ствола 

Прикріпіть до шомполу щітку для чищення ствола, зануріть її в CLP і 

ретельно почистить ствол. 

Проводьте щіткою від патронника до дульного зрізу, використовуючи 

прямі поступові рухи. Проштовхуйте щітку через отвір, доки вона не вийде 

за межі дульного компенсатора. Продовжуйте цей процес доти, доки канал 

ствола не буде очищений від нагару (ніколи не змінюйте напрямок руху 

щітки, що знаходиться у стволі). 

Зніміть щітку з шомпола і протріть канал ствола чистою ганчіркою. НЕ 

намагайтеся втягувати ганчір’я, поки щітка не буде повністю виштовхнута з 

дульного компенсатора. 
 

УВАГА! Шомпол слід підтримувати рукою щоб запобігти його вигину 

та пошкодженню каналу ствола. 

 

1.5.3. Чищення патронника 

Прикріпіть щітку для чищення патронника до секції шомпола. Зануріть 

його в CLP і вставте в патронник. Чищення проводьте круговими рухами. 

Виміть щітку і ретельно протріть патронник чистою ганчіркою. 

Очистіть стопорні виступи в казеннику ствола, використовуючи 

невеликий щетинний пензель, змочений у CLP, щоб видалити нагар. 

Очистіть частину газовідвідної трубки, що виступає назовні, в 

ствольній коробці за допомогою щітки для чищення ствола, прикріпленої до 

секції шомпола. 

Після чищення змастіть отвір і стопорні виступи в казеннику ствола, 

нанесіть легкий шар CLP для запобігання корозії. Якщо захисні кожухи 

знято, нанесіть легкий шар CLP на поверхню ствола. 

Нанесіть одну або дві краплі CLP на мушку прицілу. 

 

1.5.4. Чищення та змащення групи затворної рами 

Ретельно очистіть всі деталі за допомогою ганчірки або універсальної 

щітки, змоченої в CLP. 

Очистіть запірні виступи затвора за допомогою універсальної щітки та 

CLP. Переконайтеся, що весь нагар та металева стружка видалені, потім 

протріть його сухою ганчіркою і злегка змастіть. 
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Використовуйте універсальну щітку, змочену в CLP, для очищення 

викидача від нагару та металевої стружки; також очистіть виїмку для 

ударника та ударник. 

Після висихання та перед остаточним складанням нанесіть шар CLP на 

корпус затвора, кільця та ключ тримача. 

При складанні затворної групи нанесіть велику кількість CLP на всі 

зовнішні поверхні, приділяючи особливу увагу місцям тертя (тобто 

напрямним і зоні кулачка). Нанесіть одну краплю CLP на доріжку 

кулачкового пальця та дві краплі у газові отвори. 

 

1.5.5. Чищення та змащення нижньої групи ствольної коробки 

Витріть всі частинки бруду зі спускового механізму чистою ганчіркою 

або пензликом і нанесіть краплю CLP на кожен зі штифтів для змащування. 

Компоненти нижньої групи ствольної коробки можна очистити за 

допомогою CLP та щітки. 

За допомогою скребка видаліть усі залишки нагару та сторонні 

матеріали, потім злийте CLP з нижньої частини ствольної коробки та витріть 

насухо. 
 

1.5.6. Чищення та змащення магазину 

Розберіть магазин, дотримуючись обережності, щоб не розтягнути і не 

погнути пружину. 

Протріть внутрішню поверхню магазину щіткою зі щетини, змоченою в 

CLP, і витріть насухо. 

Магазин виготовлений з алюмінію і не потребує мастила. 

Очистіть пружину від будь-яких сторонніх матеріалів за допомогою 

універсальної щітки, змоченою CLP. 

Витріть насухо і нанесіть на пружину легкий шар CLP. 
 

1.5.7. Перевірка функціонування 

Перевірка функціонування гвинтівки полягає у перевірці роботи 

гвинтівки при знаходженні важеля перемикача режиму вогню у кожному 

положенні: безпечному, напівавтоматичному та автоматичному. 

1. потягніть ручку заряджання назад і відпустіть. 

2. встановіть важіль перемикача у положення “Safe”. 

3. зведіть курок - ударник не повинен спрацювати. 

4. встановіть важіль перемикача у положення “Semi”. 

5. зведіть курок і утримуйте його у задньому положенні - ударник 

повинен спрацювати. 

6. потягніть ручку заряджання назад і відпустіть. 

7. відпустіть курок і знову потягніть назад - ударник повинен 

спрацювати. 

8. встановіть важіль перемикача у положення “Burst”. 

9. потягніть ручку заряджання назад і відпустіть. 
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10. зведіть курок і утримуйте його у задньому положенні - ударник 

повинен спрацювати. 

11. тричі потягніть ручку зарядки назад і відпустіть. 

12. відпустіть курок і знову потягніть - ударник повинен спрацювати. 
 

 



Книги, які можуть вас зацікавити

Застосування
озброєння іноземного

виробництва у
Збройних Силах

України (інструкції з
використання).

Частина 2
(протитанкове

озброєння)

Настанова зі
стрілецької справи.

Ручні гранати

Вогнева підготовка

Вогнева підготовка.
Методика підготовки та

проведення занять

Інженерні боєприпаси,
які використовувались

(можуть
використовуватись)

збройними силами РФ
або НЗФ на сході

України (за досвідом
проведення ООС...

Тактика легкої піхоти
для дій малих груп

Перейти до галузі права
Військове право
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