
Види носіння зброї (вільне, тактичне та 
в момент наближення до цілі) 

Яка зброя належить до екіпірування, яке переносять? 

Від правильно вибраного виду носіння зброї залежить швидкість готовності її до бою, 
особливо коли раптово на близькій відстані з’явився озброєний супротивник. 

Вільне носіння зброї. Щоб автомат на плечі не сповзав, треба правильно підігнати ремінь 
(іл. 25.1). Цей спосіб дає змогу швидко підготуватись до ведення вогню. Недоліком є те, 
що в разі близького контакту супротивник може легко зірвати автомат з плеча. 

Тактичне носіння зброї. Розрізняють три види. 

1. На грудях — автомат висить на ремені, перекинутому через шию (іл. 25.2). Це дає 
змогу: швидко підготуватися до ведення вогню, перекладати зброю з одного плеча на 
інше; використовувати зброю в рукопашній сутичці. Недоліком є те, що за тривалого 
носіння автомата втомлюється шия. 

 

Іл. 25.1. Вільне носіння зброї. Автомат на течі 

 

Іл. 25.2. Тактичне носіння зброї. Автомат висить на ремені, перекинутому через 
шию 

2. На грудях — ремінь перекинутий через спину, автомат на грудях стволом униз (іл. 
25.3). Завдяки цьому основне навантаження припадає на спину, а не на шию, можна 
швидко підготувати автомат до стрільби, дає змогу, за потреби, швидко перевести його в 
положення перекинутого через шию. Цей спосіб зручніший, дає змогу швидко 
підготуватися до бою. Таке положення автомата не заважає в рукопашній сутичці, дає 
можливість вільно завдавати ударів руками та ногами, боротися із захопленням, падати і 
перекочуватися. При такому способі носіння автомата збройовий ремінь слід відпускати 
так, щоб приклад знаходився трохи нижче правого плеча. 



Недоліками є те, що неможливо швидко перекласти автомат з одного плеча на інше та 
складніше застосовувати його в рукопашній сутичці. 

 

Іл. 25.3. Тактичне носіння зброї. Автомат бійця розміщено на грудях стволом униз 
та висить на ремні, перекинутому через спину 

 

Іл. 25.4. Тактичне носіння зброї. Автомат, розміщений під правим плечем стволом 
униз, висить на петлі ременя, перекинутого через плече і спину 

3. Часто постає потреба мати вільні руки і одночасно автомат має бути розташований 
у положенні, що забезпечує його швидке застосування. Наприклад, на блокпості треба 
перевірити особу, але автомат має бути подалі від неї, щоб ця людина не могла 
заблокувати зброю. Для зручного розташування автомата потрібно відчепити ремінь від 
ствольної антабки і зачепити за антабку приклада, утворивши з нього петлю. Петлю 
підганяють за розміром й одягають через плече і спину. Автомат з відкинутим прикладом 
розташовують під правим плечем і легко скидають однією рукою (іл. 25.4). Проводячи 
перевірку, необхідно ставати лівим боком до тої особи, яку перевіряєте, з правого боку 
від неї. Слід злегка виставити ліву ногу вперед, розвернутися корпусом лівою стороною 
вперед так, щоб автомат був віддалений від людини, яку перевіряєте. 

Таке положення зброї має певні переваги: дає змогу віддалити автомат від особи, яка 
перевіряється, що ускладнює можливість заволодіння нею зброєю; у разі небезпеки легко 
збільшити дистанцію і застосувати зброю; у такому положенні добре контролювати 
діставання документів; автомат можна вільно перемістити з одного плеча на інше. 

Недолік цього тактичного носіння зброї: під час бігу автомат плутається в ногах або б’є по 
тулубу. Підвіс не забезпечує притиснення автомата до тулуба, тому солдат змушений 
контролювати зброю, щоб не опускалася і не зачерпувала стволом різне сміття. 

Здійснюючи марш на бронетехніці, солдати часто сидять зверху на ній. Зазвичай вони 
опускають одну ногу вниз у відкритий люк, а іншою опираються зверху на броню. З цього 
положення їм легше зістрибнути вниз у люк, якщо почнеться обстріл, або — з машини на 
землю, у випадку підриву машини на міні чи влученні протитанкової гранати. Якщо 
тримати автомат у руках, то він дуже заважатиме при зістрибуванні вниз у люк, або може 
легко загубитися, коли солдата вибухом або при різкому гальмуванні скине з броні. Для 
уникнення цього збройовий ремінь треба ослабити й одягнути його через голову, щоб 



автомат зручно розташувався на корпусі стволом угору і не заважав стрибати з машини, 
отож його можна швидше приготувати до стрільби. 

У момент наближення до цілі. Залежно від тривалості часу висування на значні відстані 
та за відсутності вірогідності зіткнення із супротивником автомат зручніше розташувати 
на грудях — ремінь перекинути через шию, автомат висить стволом убік, руки лежать 
зверху на автоматі. 

 

Іл. 25.5. При пересуванні приклад тримається біля плеча, ствол трохи опущений 

 

Іл. 25.6. Стрільба на ходу. Приклад автомата впирається в плече 

Пересуваючись на полі бою або на стрільбищі, солдати зазвичай тримають автомат на 
рівні живота, спрямовуючи ствол уперед. Під час ведення штурмових дій, щоб швидше 
підготуватися до стрільби і не витрачати час на підкидання автомата до плеча, треба при 
пересуванні тримати приклад біля плеча, ствол при цьому трохи опускаючи униз (іл. 
25.5). Із цього положення можна швидко підняти зброю в напрямку супротивника та вести 
прицільний вогонь (іл. 25.6). 

Можна вести вогонь і від живота, але тоді вразити ціль першими пострілами вдасться 
лише на відстанях 5-10 м. Стрільці, натреновані в стрільбі від живота, уражають мішень 
першими пострілами на відстані 20-50 м. Якщо ж ціль розташована далі, то вразити її від 
живота можна лише значною кількістю пострілів (5—10) і то за умови коригування вогню 
по трасах або сплесках ґрунту. 

5. Які переваги й недоліки носіння автомата: а) що висить на ремені, перекинутому через 
шию; б) на грудях стволом униз чи на ремні, перекинутому через спину; в) під правим 
плечем стволом униз, на петлі ременя, перекинутому через плече і спину? 

 


