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ЗАХОДИ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ СМЕРТНОСТІ ПІД ЧАС 
ПОВОДЖЕННЯ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ 

 
 Смерть внаслідок вогнепальних пошкоджень складає не малий відсоток 
серед населення, а саме за рік у світі гине близько двохсот п‘ятдесяти тисяч 
осіб. Серед них наявні як самогубці, умисно вбиті, померлі внаслідок 
необережного поводження зі зброєю, а також інші випадки пов‘язані зі 
зберіганням. Наприклад, розповсюджуваними ситуаціями є нещасні випадки за 
участі малолітніх, а саме, як приклад, внаслідок недотримання правил 
зберігання вогнепальної зброї їхніми родичами. А також випадки під час 
полювання, тобто здійснення пострілу «на шум», з тим рахунком, що ціль було 
нечітко видно під впливом таких факторів як туман, снігопад та інше [2]. 

Якщо розглядати саме випадки необережного поводження, то необхідно 
зазначити, що вони залежать в першу чергу від обізнаності тих чи інших осіб. 
Але навіть, у випадку, належного дотримання та знання припускають наявність 
поранень та смертельних випадків під час навчально-тренувальних стрільб. 
Наприклад, під час стрільби у тирі трапляються різноманітні трагічні випадки, а 
саме нещодавно в тирі померла жінка. Як було встановлено, у неї виникла 
затримка при стрільбі, після чого вона повернула пістолет стволом на себе та в 
цей момент відбувся постріл. Таким чином, у багатьох людей виникло питання: 
«Як це могло статися, оскільки перед стрільбами проводився цільовий 
інструктаж, а також були наявні інструктори». Так, цей інструктаж роз‘яснює 
саме заходи безпеки під час стрільб, тобто організацію та їх проведення. 
Інструктор же йде персонально до особи за додаткову суму та за її бажанням, 
але не дивлячись на це за особою все одно пильнують та допомагають. Усі ці 
випадки трапляються не тільки внаслідок недотримання заходів безпеки, але й з 
незнання такого поняття як затримка при стрільбі. Це явище полягає у тому, що 
після виконання всіх необхідних заходів, пострілу не відбувається, чи може 
відбутися із відповідною затримкою. Серед таких виділяють: осічка, 
недокриття патрона затвором, недосилання або непросування патрона з 
магазину в патронник, а також прихват (защемлення) гільзи затвором. 
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Трапляються вони при тривалій роботі, а також зношення частин і механізмів, 
але все ж таки частіше через звичайну неуважність. Ця проблема полягає в 
тому, що цьому питанню приділяють невелике значення [1]. 

 Можливо, для запобігання вище згаданих нюансів, необхідно 
запровадити відео тренінги, в яких будуть ширше роз‘яснювати дії щодо 
уникнення чи усунення всіх недоліків та загалом, в яких буде 
продемонстровано дії при поводженні зі зброєю [5]. 

Отже, вогнепальна зброя є не тільки засобом захисту, але й причиною 
багатьох смертей. Причини ж, у свою чергу, полягають у недостатній 
обізнаності осіб, допущені різноманітних помилок, недбалість та упущення 
важливих проблем, таких як затримка при стрільбі. Тому необхідно підвищити 
пильність, а також більш ширше ознайомитись з вище згаданим поняттям.  
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