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ПЕРЕДМОВА 

Ця військова керівна деталізована публікація (далі – Керівництво) 
розроблена в управлінні бойової підготовки Командування Сухопутних військ 
Збройних Сил України спільно з кафедрою Вогневої підготовки факультету 
підготовки спеціалістів Десантно-штурмових військ Військової академії 
(м. Одеса).  

У розробці Керівництва приймали участь авторський колектив кафедри 
вогневої підготовки у складі: підполковника Холявка К., підполковника 
Усенка В. та підполковника Ратушняка О. під керівництвом начальника 
кафедри полковника Лупаленка О.  

Усі питання, що стосуються цього Керівництва направляти до управління 
бойової підготовки Командування Сухопутних військ Збройних Сил України на 
адресу: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська 19, Командування Сухопутних військ 
ЗС України або ubp@ksv.dod.ua. 



3 

ЗМІСТ 
ПЕРЕДМОВА 2 
ВСТУП 4 
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 5 
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 6 

1 
ПРИЗНАЧЕННЯ, БУДОВА,РОБОТА ЧАСТИН ТА 
МЕХАНІЗМІВ РЕАКТИВНОЇ ПРОТИТАНКОВОЇ 
ГРАНАТИ РПГ-18 

7 

1.1 Призначення та бойові властивості РПГ-18 7 

1.2 Призначення, будова, робота частин і механізмів. Поняття 
про роботу РПГ-18 8 

1.3 Пусковий пристрій 9 
1.4 Граната ПГ-18 13 
1.5 Забарвлення, маркування та пломбування РПГ-18 і 

укупорки 16 

2 ПРИЙОМИ СТРІЛЬБИ РЕАКТИВНОЇ ПРОТИТАНКОВОЇ 
ГРАНАТИ РПГ-18 16 

2.1 Загальні положення 16 
2.2 Прийняття положення для стрільби 18 
2.3 Здійснення пострілу 20 
2.4 Припинення стрільби 21 
2.5 Особливості прийомів стрільби з-за укриття і з лиж 21 
3 ПРАВИЛА СТРІЛЬБИ РЕАКТИВНОЇ ПРОТИТАНКОВОЇ 

ГРАНАТИ РПГ-18 23 
3.1 Загальні положення 23 
3.2 Спостереження за полем бою і цілевказівки 23 
3.3 Вибір прицільної марки (прицілу) і точки прицілювання 24 
3.4 Ведення вогню, спостереження за його результатами і 

коригування 25 
3.5 Стрільба по нерухомих і цілям що з’являються 26 
3.6 Стрільба по рухомим цілям 27 

3.6.1 Особливості ведення вогню по цілі, що рухається під 
кутом до площини стрільби 28 

3.6.2 Загальні данні розташування слабких та вразливих місць 
бронеоб’єктів противника 29 

3.6.3 Особливості визначення типу танку, за допомогою 
оптичних приладів 31 

3.7 Стрільба в умовах обмеженої видимості і на зараженій 
місцевості 37 

Додаток: 
1 Розміщення паливних баків та боєукладки в танках 

Т-64 та Т-72 (Т-90) противника 39 

2 Система бронювання та найуразливіші зони основних 
танків противника 40 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ДЖЕРЕЛ) 48 
ДЛЯ ЗАМІТОК 49 



4 

ВСТУП 
 

У Керівництві викладено призначення, бойові властивості, будову і 
правила поводження з 64 – мм реактивною протитанковою гранатою РПГ-18, 
яка знаходиться на озброєнні у військових частинах (підрозділах)  
Збройних Силах України. 

Також, за досвідом застосування РПГ-18 десантно-штурмовими 
(механізованими, мотопіхотними, гірсько-штурмовими) підрозділами під час 
виконання завдань в районі проведення Операції об’єднаних сил (раніше 
Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) 
наведені особливості визначення типу танку, за допомогою оптичних приладів 
та загальні відомості розташування слабких та вразливих місць бронеоб’єктів 
противника. 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
 
Дія (-ї) – виконання чогось, вплив на щось. 
Навички військовослужбовця – здатність військовослужбовця 

автоматично виконувати певні дії. Практичне застосування знань, умінь та 
навичок у ході навчального процесу забезпечує їх перетворення на професійну 
майстерність. 

Прийом – окрема дія, рух. 
Професійна майстерність – здатність військовослужбовця цілеспрямовано 

та творчо використовувати свої знання, уміння та навички в процесі практичної 
діяльності з отриманням відповідного досвіду. 

Спосіб – певна дія (послідовність дій), прийом або система прийомів, яка дає 
можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось. 

Уміння військовослужбовця – здобута на основі отриманих завдань у 
військовій сфері здатність військовослужбовців виконувати належним чином 
певні дії на практиці. Систематичні та цілеспрямовані тренування тих, хто 
навчається шляхом виконання певних дій, які забезпечують перетворення знань 
та умінь на навички. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 

У цьому Керівництві скорочення та умовні позначення наведені у тексті. 
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1. ПРИЗНАЧЕННЯ, БУДОВА, РОБОТА ЧАСТИН ТА МЕХАНІЗМІВ 
РЕАКТИВНОЇ ПРОТИТАНКОВИЙ ГРАНАТИ РПГ-18 

1.1. Призначення та бойові властивості РПГ-18 
 
Реактивна протитанкова граната РПГ-18 (рисунок 1) призначена для 

боротьби з танками та іншими броньованими засобами противника. Крім того, 
вона може бути використана для знищення живої сили противника, що 
знаходиться в легких укриттях, а також спорудах міського типу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 Загальний вигляд РПГ-18 
Умовні познаки: 

а – в бойовому положенні; б – в похідному положенні. 
Рисунок 1 – реактивна протитанкова граната РПГ-18.  

 
Реактивна протитанкова граната РПГ-18 є індивідуальною зброєю, що 

складається з пускового пристрою одноразового застосування у вигляді 
гладкоствольної труби телескопічного типу і гранати, розміщеної в пусковому 
пристрої. 

Пусковий пристрій призначений для напряму польоту гранати. Він 
складається із зовнішньої і внутрішньої труб. 

Граната (рисунок 2) – каліберна, кумулятивної дії. Вона має бронепробивну 
силу, яка дає можливість вести ефективну боротьбу зі всіма типами танків і 
бронірованими установками противника. Граната складається з головної частини і 
реактивного двигуна. 

 
 
 

 
 

Умовні познаки: 
1 – головна частина; 2 – реактивний двигун; 3 – стопор;  

4 – перо з пазом; 5 – трубка (газовідвід).  
Рисунок 2 – загальний вид та будова гранати ПГ-18. 

  

1 2 3 4 
5 
 

а 

б 
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На рисунку 3 наведено зовнішній вигляд та загальний вид розміщення 
гранати ПГ-18 в гранатометі. 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – загальний вид розміщення гранати ПГ-18 в РПГ-18. 
 
Основні тактико-технічні дані РПГ-18: калібр – 64 мм; довжина в 

похідному положенні – 705 мм; довжина в бойовому положенні – 1050 мм;  
маса – 2,6 кг; початкова швидкість польоту гранати – 114 м/с;  
дальність прямого пострілу по цілі висотою 2 м – 135 м; прицільна дальність 
стрільби – 200 м; час переводу з похідного положення в бойове – 8 – 10 с. 

Найкращі результати стрільби є в межах дальності прямого пострілу. 
 

1.2. Призначення, будова, робота частин і механізмів. Поняття про 
роботу РПГ-18 

 
При стрільбі реактивною протитанковою гранатою РПГ-18 віддача 

відсутня. Безвідкатність при пострілі забезпечується виходом порохових газів 
назад через ствол пускового пристрою. 

У задній частині пускового пристрою (див. рисунок 4) розміщений запал, 
закритий пластиною, затвора, з гумовим ущільнювачем. При пострілі полум’я 
від запалу передається по трубці (газовідводу) до запалювача реактивного 
двигуна гранати. 

Граната відстрілюється за допомогою реактивного двигуна, пороховий 
заряд якого повністю згорає за час руху гранати в стволі пускового пристрою. 

При зустрічі головної частини гранати з ціллю (перешкодою) 
утворюється кумулятивний (зосереджений, направлений) струмінь, який 
пробиває броню (перешкоду), вража живу силу, руйнує озброєння і обладнання 
а також запалює пальне. 

Для запобігання переміщенням гранати в стволі пускового пристрою при 
транспортуванні в похідному положенні і утримання гранати від випадання в 
бойовому положенні призначений стопор. 

При транспортуванні РПГ-18, стопор притискається стаканом задньої 
кришки. 

Стопор (див. рисунок 2) є сталевою пластиною з вирізом і заломленим 
кінцем. Вирізом стопор зачіплюється за виріз стабілізатора гранати і 
вкладається в паз пера. Заломлений кінець стопора виходить з внутрішньої 
труби пускового пристрою і упирається в торець її казенного зрізу. У момент 
пострілу кінець стопора розгинається і граната звільняється| від кріплення. 
Після вильоту гранати з пускового пристрою стопор зіскакує з пера при його 
відкритті під дією відцентрової сили. 
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1.3. Пусковий пристрій  
 

Пусковий пристрій (рисунок 4) має зовнішню і внутрішню труби, які 
складають ствол, що призначений для надання направлення польоту гранати. 
На зовнішній трубі розміщені прицільне пристосування і спусковий механізм. 
Внутрішня труба має ударний механізм і механізм блокування. 

Зовнішня труба виготовляється зі склопластику. Вона має основу, кожух, 
дві накладки і кільце. 

Основа призначена для кріплення до неї підпружиненої мушки, передньої 
кришки і антабки плечового ременя. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Умовні познаки: 
1 – зовнішня труба; 2 – внутрішня висувна труба; 3 – передня та задні 

захисні кришки; 4 – прицільне пристосування; 5 – спусковий механізм.  
Рисунок 4 – загальна будова РПГ-18. 

 
Кожух служить для кріплення підпружиненого діоптра і розміщення 

частин спускового механізму. Кожух утримується на трубі за допомогою трьох 
хомутів. 

Накладки прикріплені до задньої частини труби і є штампованими 
пластинами. Ліва накладка має паз, в якому розміщується підпружинений 
фіксатор труб. Права накладка призначена для обмеження повороту 
внутрішньої труби в радіальному напрямку. Обидві накладки спереду мають 
пази, куди входять відповідні виступи на кожусі, що обмежують зміщення 
кожуха в подовжньому і поперечному напрямках. 

Кільце приклепане до заднього торця труби. До кільця кріпиться задня 
кришка з антабкою плечового ременя. 

Передня і задня кришки мають стяжки. Усередині кришок наклеєні 
гумові прокладки для запобігання попаданню в труби пилу і вологи. 

На праву і ліву сторони зовнішньої труби наклеюються етикетки. 
Внутрішня труба виготовлена з алюмінієвого сплаву. На казенній частині 

труби є гумове кільце і приклепана розрізна втулка. До розрізної втулки зверху 
кріпиться, корпус, а до корпусу спиця і направляюча лінійка. 

Корпус призначений для розміщення ударного механізму, механізму 
блокування і запалюючого пристрою. У корпусі є два гнізда: переднє для 
розміщення ударного механізму, заднє для розміщення запального пристрою|. 
Заднє гніздо закривається затворною пластиною, з гумовим ущільнювачем. 

3 3 

4 
2 

1 
5 
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Крім того, в корпусі є поперечний отвір для осі механізму блокування. 
Ударно-спусковий механізм призначений для проведення пострілу і 

складається із спускового і ударного механізмів. 
Спусковий механізм розміщується в основному в кожусі зовнішньої 

труби і складається з підпружиненого шептала, запобіжника з упором і спиці. 
Шептало є важелем, що має отвір для осі, переднє плече для взаємодії з 

відокремлювачем лінійки, напрямної, і заднього плеча для зачеплення з упором 
запобіжника при зведеному ударному механізмі. Верхня частина заднього 
плеча шептала служить спусковим важелем. З внутрішньої сторони до шептала 
приварений обмежувач для забезпечення примусового западання шептала за 
упор запобіжника. 

Запобіжник з упором призначений для запобігання випадкового пострілу. 
Спиця служить для з’єднання частин спускового і ударного механізмів. 
Ударний механізм розміщується в передньому гнізді корпусу. Він 

призначений для розбиття капсуля запального пристрою, розташованого в 
задньому гнізді корпусу, і складається з бойової пружини, заглушки, втулки і 
бійка, з’єднаних між собою і спицею. 

Механізм блокування розміщується в задній частині корпусу, 
призначений для блокування ударного механізму в похідному положенні, 
запобігання пострілу при не повністю розведених трубах пускового пристрою і 
блокування фіксатора труб, що знаходяться в бойовому положенні. Він 
складається з осі і важеля з пружиною. 

Вісь призначена для блокування ударного механізму в похідному 
положенні і запобігання пострілу при не повністю розведених трубах пускового 
пристрою. Для цього вона має глухий отвір, в який входить бойок під дією 
бойової пружини. Крім того, вісь має отвір, який в зведеному (бойовому) - 
положенні ударного механізму є поєднаним з віссю бойка і віссю заднього 
гнізда корпусу для запального пристрою. 

Важіль з пружиною призначений для забезпечення можливості складання 
пускового пристрою після пострілу. Важіль кріпиться на осі механізму 
блокування за допомогою кріплення, ліве кріплення має отвір для гнучкого 
стопору. Стопор призначений для блокування фіксатора труб, що знаходяться  
в бойовому положенні  

Направляюча лінійка, служить для зв’язку зовнішньої і внутрішньої труб. 
Вона складається з планки, відокремлювача, копіра і вушка. 

Уздовж планки зроблені петле подібні ребра для жорсткості. У лівому 
ребрі поміщається гнучкий стопор важеля механізму блокування. Спереду на 
планці є жолоб для замикання мушки з передньою кришкою в похідному 
положенні і запобігання від механічних пошкоджень  

Відокремлювач приклепаний на планці зверху. Він необхідний для 
виключення шептала з упором спускового механізму при розведенні труб. 

Копір приварений до планки зверху. Він. має гребінь для усунення 
можливості випадкової постановки пускового пристрою на запобіжник. 

У передній частині направляючої лінійки є два упори, які при розведенні 
труб упираються у вкладиш кожуха, обмежуючи переміщення внутрішньої 
труби назад.  
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Виріз на лівому петле подібному ребрі планки призначений для западання 
фіксатора труб. 

Вушко кріпиться на задньому кінці планки. Воно призначене для 
з’єднання лінійки, з внутрішньою трубою за допомогою заглушки ударного 
механізму. 

Прицільне пристосування призначене для наведення гранатомета і пуску 
гранати в ціль (рисунок 5). 

Прицільне пристосування складається з підпружинених мушки і діоптра, 
розміщених на зовнішній трубі.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умовні познаки: 
1 – мушка і діоптр (вигляд спереду); б – діоптр (вигляд ззаду, шторка в 

крайніх положеннях); в – мушка (вигляд ззаду); 1 – основаніє;  
2 – вісь мушки; 3 – оправа; 4 – прицільна марка; 5 – горизонтальні штрихи; 

6 – мушка для прицілювання в умовах обмеженого бачення; 7 – виступ 
мушки; 8 – кожух; 9 – вісь діоптра; 10 – верхній діоптрічний отвір “–”;  

11 – нижній діоптричний отвір “+”; 12 – шторка; 13 – фігурний паз;  
14 – проріз для прицілювання в умовах обмеженого бачення. 
Рисунок 5 – зовнішній вигляд та будова прицільного пристосування  

РПГ-18 виробництва до 1990 року.  

а 

в 
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На рисунку 5 наведено зовнішній вигляд та будову прицільного 
пристрою мушки РПГ-18 виробництва 1980 року, виробництво якої тривало до 
1990 року. 

Мушка кріпиться на підставі зовнішньої труби за допомогою осі, на якій 
зафіксована пружина. Мушка має оправу, в пази якої вставляється власне 
мушка з нанесеними боковими марками і цифрами 5, 10, 15, 20, які 
відповідають дальності стрільби 50, 100, 150, 200 м. 

На рисунку 6 наведено зовнішній вигляд та будову прицільного пристрою 
мушки РПГ-18 виробництва 1990 року, виробництво якої триває і по 
теперішній час. 

Умовні познаки: 
1 – мушка (вигляд спереду); 2 – діоптр (вигляд спереду). 

Рисунок 6 – зовнішній вигляд прицільного пристрою  
РПГ-18 виробництва 1990 року.  

 
На рівні вершини прицільної марки 15 (прицілу 15) з обох боків нанесені 

горизонтальні штрихи, які можуть використовуватися для визначення дальності 
до танка. 

Оправа має: вгорі – мушку для прицілювання в умовах обмеженої 
видимості (у вигляді виступу), внизу – виступ мушки (штампований) для 
зачеплення стягування передньої кришки. Мушка і проріз розраховані для 
прицілювання в умовах обмеженої видимості на дальність 70 м  
(у середину цілі). 

Діоптр кріпиться на кожусі зовнішньої труби за допомогою осі, на якій 
зафіксована пружина. На діоптрі є два близько розташованих| один біля одного 
діоптрійних отвори: верхнє – для прицілювання при температурі повітря  
від 0 до – 50° С, нижнє – для прицілювання при температурі повітря  
від 0 до + 50°С. 

Верхній і нижній діоптрійні отвори перекриваються шторкою, для чого її 
нижній зігнутий кінець фіксується в крайніх положеннях (“–” або “+”) за 
допомогою фігурного паза, наявного в середній частині діоптра. Нижній кінець 
шторки повертається вліво при мінусовій температурі повітря або вправо при 
плюсовій температурі. 
  

1 
2 
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Примітка 1. Із заводу РПГ-18  з установкою шторки на “+”. 
Примітка 2. На діоптрах РПГ-18 першого випуску шторок немає, тому 

верхній і нижній діоптрійні отвори при прицілюванні залишаються 
відкритими При цьому верхній отвір необхідно використовувати для 
прицілювання при температурі повітря нижче за 0°С, а нижній отвір – при 
температурі повітря вище за 0° С. 

Примітка 3. На верхньому торці діоптра є прямокутний проріз для 
прицілювання в умовах обмеженої видимості, знизу діоптра – виступ для 
зведення ударного механізму. 

 
1.4. Граната РПГ-18 

 
Граната (рисунок 7) складається з головної частини і реактивного 

двигуна. 
Головна частина призначена для ураження цілі. Вона складається з 

корпусу з вгвинченою в нього упорною втулкою, обтічника, напруго 
провідного конуса з обгорткою і ізоляційною втулкою, кільця, підтискного 
кільця, прокладки, ізолятора, воронки з провідником, екрану з втулкою і 
розривного заряду. 

У обтічник вгвинчується головна частина підривника ВП-18 з гумовим 
ущільнювачем, а в донну частину вставляється донна частина підривника  
ВП-18, яка підтискається кільцем. 

 
 
 
 
 

 
Умовні познаки: 

а – головна частина; б – реактивний двигун. 
Рисунок 7 – зовнішній вигляд та загальна будова гранати РПГ-18. 

 
Реактивний двигун призначений для надання гранаті початкової 

швидкості. Він складається з перехідного дна, передньої діафрагми, камери, 
порохового заряду, задньої діафрагми запальника; вузла форсування, який 
включає склеєні між собою диск, пробку і трубку (газовідводу); сопла; 
стабілізатора з чотирьох пір’їв одне з яких має паз для стопору; запалу, що 
складається із стакану, ніпеля, припаяного до стакану, - порохової шашки і 
капсуля. 

У перехідному дні є чотири загерметизовані отвори, що забезпечують 
провертання гранати в стволі пускового пристрою. 

Запальником є навіска димного пороху, поміщеного в картуз з миткаля. 
Підривник ВП-18 (п’єзоелектричний) ударно – миттєвої дії, запобіжного 

типу, з віддаленим зведенням і самоліквідатором. 
  

а б 
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Підривник призначений для забезпечення детонації розривного заряду 
бойової частини гранати при зустрічі з ціллю (перешкодою). Він складається з 
головної і донної частин. 

Головна частина підривника має п’єзоелемент, який при ударі головної 
частини гранати в перешкоду виробляє електричний струм. 

Донна частина підривника має іскровий електродетонатор, який при 
подачі на нього електричного струму від п’єзоелемента вибухає і відбувається 
підрив бойової частини гранати. 

Електричний зв’язок обох частин підривника здійснюється через зовнішні 
і внутрішні ланцюги, які утворюються металевими частинами гранати. 

Підривник після пострілу зводиться на відстані від 2 м до 15 м від 
дульного зрізу пускового пристрою. 

При обслуговувані підривник безпечний, тому що движок, на якому 
розташований іскровий електродетонатор, зміщений убік і іскровий 
електродетонатор відключений від електричного ланцюга.  

Підривник безпечний при падінні РПГ-18 з висоти до 3 м. 
Якщо відмовить електрична частина підривника або граната на протязі  

4 – 6 с після вильоту із ствола пускового пристрою не зустрінеться з ціллю 
(перешкодою), відбувається самоліквідація підривника, а отже, і гранати. 

Робота частин і механізмів при здійсненні пострілу 
Для здійснення пострілу необхідно перевести пусковий пристрій з 

похідного положення в бойове, прицілитися і натиснути на спусковий важіль 
шептала. 

Для переведення пускового пристрою з похідного положення в бойове 
треба натиснути і повернути  нижній кінець шторки діоптра прицільного 
пристосування в потрібну сторону, віджати задню стяжку і відкинути вниз 
задню кришку, розвести труби пускового пристрою до упору, покласти РПГ-18 
на праве плече і звести ударно – спусковий механізм. 

При повороті нижнього кінця шторки діоптра вліво (при розташуванні 
знаку “-”) залишається відкритим верхній діоптрійний отвір, а при повороті 
його вправо (при розташуванні знаку “+”) залишається відкритим нижній 
діоптрійний отвір. 

При розведенні труб пускового пристрою під дією своїх пружин 
відкидаються: діоптр і мушка – вперед, а передня кришка вниз, займаючи 
бойове положення. Крім того, відокремлювач лінійки, напрямної, підходить під 
переднє плече шептала, яке повертається опускаючи своє заднє плече і 
звільняючи упор запобіжника від зачеплення з шепталом.  

Далі рух внутрішньої труби до западання фіксатора труб відбувається 
сумісне упором запобіжника, що переміщається під дією потовщеної частини 
спиці. 

Для зведення ударно – спускового механізму необхідно повернути діоптр 
прицільного пристосування назад і вниз повністю (у напрямі казенної частини 
РПГ-18), після чого відпустити діоптр. При повороті діоптра назад і вниз 
повністю нижня частина виступу діоптра, взаємодіючі із запобіжником через 
спицю, відводить їх вперед, виводить бойок з глухого отвору осі, стискає 
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бойову пружину. В цей час шептало своїм обмежувачем примусово заскакує за 
бурт упору, утримуючи ударно-спусковий механізм в зведеному положенні. 

При виході бойка з глухого отвору осі механізму блокування остання 
спільно з важелем повертається під дією пружини до поєднання отвору осі з 
віссю бойка і віссю заднього гнізда корпусу для запального пристрою. 
Одночасно стопор проходить через отвір фіксатора труб, блокуючи труби 
пускового пристрою| в розведеному положенні. 

При натисненні на спусковий важіль шептала, упор запобіжника, спиця і 
бойок, звільняючись від зачеплення з шепталом, під дією бойової пружини 
рухаються назад. Бойок проходить через отвір в осі і отвір в задньому гнізді 
корпусу, проводячи наколювання капсуля. 

Від капсуля запалюється порохова шашка, яка передає стовп полум’я 
через трубку (газовідводу) до запальника реактивного двигуна. Запальник через 
отвори задньої діафрагми здійснює займання порохового заряду. 

Під дією реактивного двигуна тиску порохових газів, що розвивається в 
камері, відбувається виштовхування з сопла вузла форсування і через сопло 
починається  виділення газів. Виникаюча при цьому реактивна сила надає 
гранаті необхідну швидкість. 

Одночасно частина газів через отвори перехідного дна перетікає в 
порожнину, обмежену з одного боку зовнішньою поверхнею реактивного 
двигуна і корпусом головної частини гранати, а з іншою внутрішніми стінками 
пускового пристрою. надаючи гранаті обертальний рух відносно подовжньої 
осі. 

Робота реактивного двигуна відбувається тільки в межах ствола 
пускового пристрою, що запобігає можливому обпаленню стрільця частинками 
незгорілого заряду і пороховими газами. 

Після вильоту гранати із ствола пускового пристрою під дією 
відцентрової сили і потоку повітря розкривається пір’я стабілізатора, додатково 
надаючи гранаті обертальний рух. Політ гранати до цілі відбувається за 
інерцією. 

При зустрічі гранати з ціллю (перешкодою) спрацьовує підривник і від 
його імпульсу проходить детонація розривного заряду з утворенням 
кумулятивного струменя, що пробиває броню (перешкоду). 

Для постановки ударно-спускового механізму на запобіжник необхідно 
повернути (обернути) діоптр прицільного пристосування назад і вниз повністю. 
При цьому нижня частина виступу діоптра, натискаючи на запобіжник, 
відводить його вперед. Упор запобіжника, діючи на обмежувач, замикає 
шептало у верхньому положенні. 

Після цього, утримуючи діоптр в опущеному положенні, необхідно 
повернути| запобіжник по ходу годинникової стрілки. При цьому 
забезпечується заходження його лівого виступу в паз кожуха і запобігає 
переміщення спиці з бойком назад (до капсуля). Потім треба відпустити діоптр. 
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1.5. Забарвлення і укупорка 
 

Гранати в бойовому спорядженні (споряджені вибуховою речовиною) 
забарвлені в захисний колір 

Гранати в інертному спорядженні (які споряджені інертною масою і 
призначених для використання в навчально-практичних цілях) головні частини 
мають чорне забарвлення та відповідний напис “Інерт”. 

Реактивні двигуни бойових і інертних гранат мають однакове 
спорядження і забарвлені в захисний колір  

Різне забарвлення головних частин бойових гранат (захисний колір) і 
інертних гранат (чорний колір) повинне бути вивчене і твердо засвоєне 
особовим складом з метою унеможливлення переплутування бойових гранат з 
інертними. Бойові гранати, що не вибухнули, підлягають знищенню на місці їх 
падіння як особливо небезпечні з дотриманням відповідних заходів безпеки.  

Зовнішня труба пускового пристрою кожної реактивної протитанкової 
гранати РПГ-18 в остаточно спорядженому вигляді забарвлюється в захисний 
колір і має маркування. Крім того, на праву і ліву сторону зовнішньої труби 
наклеєні етикетки, які стисло викладають заходи безпеки, ліва, як правильно 
здійснити постріл. 

Остаточно споряджені реактивні протитанкові гранати РПГ-18 для 
забезпечення тривалого зберігання запаковують в герметичні плівкові мішки, 
заздалегідь надівши на казенну і дульну частини картонні проварені в парафіні 
пенали, і укладають по 8 шт. в дерев’яні ящики. Ящик має кришку з двома 
замками, забарвлений в захисний колір. На стінки і кришку ящика наноситься 
маркування остаточно споряджених РПГ-18. 

 
2. ПРИЙОМИ СТРІЛЬБИ РЕАКТИВНОЮ ПРОТИТАНКОВОЮ 

ГРАНАТОЮ РПГ-18 
 
2.1. Загальні положення  
 
При поводженні з реактивною протитанковою гранатою необхідно суворо 

дотримуватися наступних заході безпеки: 
не допускати до поводження з гранатою осіб що не вивчили РПГ-18, а 

також що не засвоїли вимоги по заходам безпеки; 
зберігати РПГ-18 відповідно до правил зберігання боєприпасів; 
транспортувати РПГ-18 тільки в ящиках (штатних окупорках) і не 

допускати їх падіння; 
категорично забороняється проводити у військах розбирання РПГ-18 або 

будь які ремонтні роботи, а також вилучати гранату з пускового пристрою, 
розводити до стрільби і зводити труби після розведення; 

не завдавати удару і механічних пошкоджень, не занурювати у воду. 
при перенесенні РПГ-18 на плечовому ремені, переносити казенною 

частиною пускового пристрою донизу (рисунок 8).  
при десантуванні можуть скидатися в ящиках на парашутно-вантажній 

системі ПГС-500 або знаходитися на солдатах. У останньому випадку на 
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реактивну протитанкову гранату надягається спеціальний чохол для 
виключення можливості зачеплення стропами парашута за відкриті частини 
РПГ-18. При укладанні в чохол, казенна частина пускового пристрою РПГ-18 
повинна розташовуватися на дні чохла. 

У залежності від умов місцевості і вогню противника стрільба 
реактивною протитанковою гранатою ведеться з положення лежачи, з коліна 
або стоячи. Для маскування і захисту від вогню противника, а також для 
зручності ведення вогню використовуються різні укриття, місцеві предмети і 
упори. 

Стрілець для ведення вогню реактивною протитанковою гранатою займає 
і обладнує вогневу позицію, вказану командиром, або вибирає її самостійно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8 – положення гранати при перенесені в  
положенні “за спину”. 

 
Вогнева позиція повинна забезпечувати як найкращий огляд і обстріл, 

безпеку ведення вогню, укриття стрільця від вогню і спостереження 
супротивника, а також зручне виконання всіх прийомів стрільби. Залежно від 
обстановки вогнева позиція вибирається в траншеї, окопі, канаві, за каменем, 
пнем.  

У населеному пункті вогнева позиція може бути вибрана в розвалинах 
будівлі, за стіною, огорожею тощо. 

При завчасній підготовці вогневої позиції необхідно перевірити 
можливість ведення вогню в заданому секторі або напрямку стрільби. 

Не слід вибирати вогневу позицію поблизу місцевих предметів, що 
виділяються, а також на гребенях висот.  
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При виборі вогневої позиції необхідно враховувати, що при пострілі з 
казенної частини пускового пристрою виривається сильний струмінь газів, 
разом з яким викидаються залишки порохового заряду. Тому позаду РПГ-18 в 
секторі 90° і ближче 30 м не повинні розташовуватися люди, боєприпаси, 
вибухові, речовини і пальне, позаду казенного зрізу пускового пристрою не 
повинні знаходитися які-небудь перешкоди на відстані, 2 м. Позаду вогневих 
позицій, обладнаних в окопах і траншеях, бруствер не робиться. У напрямку 
стрільби також не повинно бути місцевих предметів, за які могла б зачепити 
граната при польоті. 

При стрільбі реактивною протитанковою гранатою дотримувати наступні 
заходи безпеки: 

стежити за тим, щоб при стрільбі реактивної протитанковою гранатою 
позаду пускового пристрою в секторі 90° і ближче 30 м не повинно бути людей, 
боєприпаси, вибухові і горючі речовини; особливо ретельно за виконанням цієї 
вимоги необхідно стежити при стрільбі вночі. 

У всіх випадках ведення вогню категорично забороняється: 
упирати казенну частину пускового пристрою в будь – які предмети або в 

ґрунт, між казенною частиною і стінкою окопу або іншого укриття повинно 
бути відстань не менше 2 м; 

допускати до стрільби осіб не маючих практичних навичок у виконанні 
прийомів стрільби; 

чіпати гранати, які не розірвалися, такі гранати підлягають знищенню на 
місці їх падіння з дотриманням відповідних заходів безпеки 

Дульна частина пускового пристрою при стрільбі повинна знаходиться не 
ближче 20 см від бруствера або укриття, щоб виключити випадки торкання 
пір’ям стабілізатора гранати за ґрунт та інші предмети. 

У напрямку стрільби не повинно бути місцевих предметів за які могла би 
зачепитися граната при польоті. 

При веденні вогню стрілок повинен розташовуватися по відношенню до 
пускового пристрою так, що б уникнути дії на себе порохових газів, що 
вириваються з казенної частини пускового пристрою. 

При стрільбі з усіх положень слід захистити вуха протишумними 
вкладишами, які знаходяться на ремені РПГ-18, вказівки по застосуванню 
протишумних вкладишів описані на етикетці, яка знаходиться разом з 
вкладишами в поліетиленовій упаковці. 

Стрільба реактивною протитанковою гранатою складається з прийняття 
положенні для стрільби, здійснення пострілу і припинення стрільби. 

 
2.2. Прийняття положення для стрільби 

 
Положення для стрільби приймається по команді, наприклад: “Такому – 

то, вогнева позиції там – то, до бою”. По цій команді стрілок швидко 
висувається на зазначену вогневу позицію і відповідно до місцевості приймає 
положення для стрільби, не переводячи РПГ-18 з похідного положення в 
бойове. 
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Будь – яке положення для стрільби реактивної протитанковою гранатою 
приймається, як правило, після того як штатна зброя, що знаходиться в руках 
стрілка або в положенні (“На ремінь”, “На груди”, буде покладено на землю або 
бруствер окопу (поставлено на сошку). 

Для стрільби лежачи (або з коліна) стрілок повинен спочатку виконати дії 
по прийняттю цього положення зі штатною зброєю і поклавши її на землю або 
бруствер окопу (поставивши на сошку), взяти РПГ-18 кистю лівої руки знизу 
десь у середині зовнішньої труби, а кістю правої руки – за казенну частину 
пускового пристрою. 

Для стрільби стоячи треба спочатку покласти штатну зброю на землю або 
на бруствер окопу (поставити на сошку), потім взяти РПГ-18 (рисунок 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             а                                                б 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
в 

Умовні познаки: 
а – стоячи, б – з коліна, в – лежачи. 

Рисунок 9 – положення для стрільби. 
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2.3. Здійснення пострілу 
 

Для проведення пострілу залежно від поставленого завдання і 
обстановки подається команда для відкриття вогню або вогонь ведеться 
стрільцем самостійно. 

У команді для відкриття вогню указується, кому стріляти, ціль, куди 
повернути нижній кінець шторки діоптра (щоб врахувати температуру повітря), 
прицільна марка (приціл) і точка прицілювання.  

Наприклад:  
“Солдату Холявко, по головному танку, шторку вправо, п’ятнадцять, в середину 

– вогонь”. 
 

При стрільбі по танках (бронетехніці) в напружені моменти бою може 
подаватися скорочена команда для відкриття вогню. 

 

Наприклад: 
“Солдату Добреву, по середньому танку – вогонь”.  
 

В цьому випадку стрілець веде вогонь самостійно, повертаючи нижній 
кінець шторки діоптра в потрібну сторону, вибираючи прицільну марку і точку 
прицілювання. 

Проведення пострілу включає переведення пускового пристрою з 
похідного положення в бойове, прикладку, прицілювання і натиснення на 
спусковий важіль шептала. 

Для переведення пускового пристрою з похідного положення в бойове 
потрібно: 

натиснути і повернути нижній кінець шторки діоптра в потрібну сторону; 
віджати задню стяжку і відкинути вниз задню кришку; 
розвести труби пускового пристрою до упору; 
покласти РПГ-18 на праве плече і звести ударно-спусковий механізм. 
Для прикладки потрібно: 
розташувати РПГ-18 на правому плечі приблизно серединою видимої 

частини внутрішньої труби і, продовжуючи утримувати кистю лівої руки знизу 
біля середини зовнішньої труби, перенести кисть правої руки до кожуха, 
розташувавши її так, щоб вказівний палець лежав на спусковому важелі 
шепотіла; 

при стрільбі з положення лежачи поставити лікті рук на землю в 
найбільш зручне положення приблизно на ширину плечей, ноги злегка 
розкинути носками назовні (між стрільцем і пусковим пристроєм повинен бути 
кут біля 45°) (рисунок 9); 

при стрільбі з положення з коліна лікоть лівої руки уперти в м’якоть лівої 
ноги або в коліно, а лікоть правої руки опустити; 

при стрільбі з положення стоячи лікті рук притиснути до тулуба; 
прикласти праву щоку до внутрішньої труби так, щоб видалення правого 

ока від діоптра при прицілюванні складало 10 – 15 см; 
направити РПГ-18 у бік цілі. 
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Для прицілювання треба зажмурити ліве око, а правим дивитися через  
певний (верхній або нижній) діоптрійний отвір так, щоб вершина потрібної 
прицільної марки розташовувалася в центрі отвору, тобто узяти рівну мушку і 
сумістити її з точкою прицілювання. 

Для натиснення на спусковий важіль шептала потрібно заздалегідь 
затамувати подих, узяти рівну мушку і сумістити її з точкою прицілювання, а 
потім плавно натиснути на спусковий важіль шептала, поки не відбудеться 
постріл. 

Якщо при прицілюванні рівна мушка значно відхилиться від точки 
прицілювання, потрібне, не підсилюючи і не ослабляючи тиску на спусковий 
важіль шептала, уточнити наведення, а потім підсилити натиск на спусковий 
важіль шептала. 

 
2.4. Припинення стрільби 
 
Припинення стрільби може бути тимчасове і повне. Для тимчасового 

припинення стрільби подається команда “Стій”, по якій РПГ-18 ставиться на 
запобіжник, а для повного припинення стрільби команда “Розряджай”, за якої 
РПГ-18 розряджається пострілом у бік супротивника. 

Для постановки РПГ-18 на запобіжник необхідно повернути діоптр назад 
і вниз повністю, завести запобіжник в паз, відпустити діоптр. 

Для зняття РПГ-18 із запобіжника необхідно вивести запобіжник з пазу. 
У разі осічки необхідно вдруге звести ударно – спусковий механізм, 

провести прикладку, прицілювання і натиснути на спусковий важіль шептала. 
Після повторної осічки треба поставити РПГ-18 на запобіжник і 

доповісти командиру.  
Дані РПГ-18 підлягають ізоляції (у безпечному місці) до прибуття 

представника служби ракетно-артилерійського озброєння, а потім знищенню. 
Якщо при розведених трубах пускового пристрою постріл не зроблений і 

необхідно змінити вогневу позицію, подається команда, наприклад: “Солдат 
Ратушняк, перебігти – вперед”.  

За цією командою стрілець ставить РПГ-18 на запобіжник, кладе її на 
землю (бруствер окопу), бере штатну зброю в найбільш зручне положення, 
наприклад: “За спину” або “На груди”, а РПГ-18 в руки. 

Вибирає шлях висунення на нову вогневу позицію, укриття на ділянці 
шляху для зупинки і спосіб пересування, якщо вони в команді не був вказані. 

 
2.5. Особливості прийомів стрільби із-за укриття і з лиж 
 
Залежно від висоти укриття і обстановки стрілець приймає положення 

для стрільби лежачи, з коліна або стоячи. 
Для стрільби із-за дерева, рогу будівлі та іншого укриття (рисунок 8), 

треба прийняти вибране положення для стрільби, притулитися до укриття так, 
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щоб частина тіла знаходилася за укриттям, РПГ-18 утримувати так само, як при 
стрільбі без укриття. При цьому дульна частина пускового пристрою повинна 
бути не ближче 20 см від укриття, щоб уникнути при пострілі зачіпання за 
укриття пір’я стабілізатора гранати. Пусковий пристрій бічною частиною 
зовнішньої труби може торкатися укриття. 

Для стрільби з окопу або траншеї треба притулитися до стінки окопу 
(траншеї), лікті обох рук уперти в берму (рисунок 10). 

Дульна частина пускового пристрою повинна знаходитися не нижче  
20 см від бруствера. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10 – положення для стрільби із-за укриття. 
 
Для стрільби лежачи, з коліна і стоячи з лиж палиці і лижі 

використовуються так само, як при веденні вогню з штатної зброї. При цьому, 
якщо для стрільби стоячи з лиж палиці використовуються як упор (як це може 
бути при стрільбі з автомата і ручного кулемета Калашникова), дульна частина 
пускового пристрою повинна знаходитися попереду палиць приблизно на  
20 см. 
 

3. ПРАВИЛА СТРІЛЬБИ РЕАКТИВНОЮ ПРОТИТАНКОВОЮ 
ГРАНАТОЮ РПГ-18 

 
3.1. Загальні положення 
 
При боротьбі з танками та іншими броньованими цілями противника 

стрілець повинен діяти сміливо, рішуче, ініціативно і самовіддано. 
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Для успішного виконання вогневих завдань в бою необхідно: 
знати основні дані про танки та інші броньовані цілі противника; 
безперервно спостерігати за полем бою, своєчасно виявляти броньовані 

цілі і вибирати з них найбільш важливу для знищення; 
уміти швидко й правильно визначати дальність до цілі, вибирати потрібну 

прицільну марку і точку прицілювання; 
уміти вести вогонь по всіх цілях в будь-яких умовах бойової обстановки, 

зокрема в умовах обмеженої видимості; 
спостерігати за результатами вогню і вміло його коректувати для 

виробництва чергового пострілу. 
Успішність поразки броньованих цілей при стрільбі реактивною 

протитанковою гранатою залежить від витримки стрільця і від його уміння 
вражати ціль з першого пострілу, особливо в межах дальності прямого 
пострілу.  

Кучність бою при стрільбі на різні дальності характеризується 
наступними даними (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Кучність бою при стрільбі на різні дальності 

 

Приціл Дальність, (м) Величина середніх відхилень, (м)  
Вв Вд 

5 50 0,2 0,2 
15 150 0,5 0,5 
25 250 0,8 0,8 

 
3.2. Спостереження за полем бою і цілевказання 

 
Спостереження ведеться з метою своєчасного виявлення розташування і 

дій противника (зокрема, танків, і інших броньованих машин), крім того, в бою 
необхідно спостерігати за сигналами (знаками) командира і за результатами 
свого вогню. 

Спостереження ведеться неозброєним оком. Особливу увагу при 
спостереженні треба звертати на приховані підступи з боку противника і 
танконебезпечні напрямки. Місцевість оглядати справа наліво від ближніх 
предметів до дальніх. При спостереженні не випустити з уваги ніяких ознак і 
явищ, які можуть допомогти виявити противника або його техніку. 

Наприклад:  
Постріли, блиск, пил, шум моторів, брязкіт гусениць, зміна і положення в формі 

місцевих предметів тощо. 

Вночі місце розташування і дії противника можуть бути встановлені по 
звуках і джерел світла. Якщо в потрібному напрямку місцевість освітлена 
ракетою або іншим джерелом освітлення, слід оглянути цю ділянку. 

При виявлені на полі бою цілей необхідно негайно доповісти командиру і 
правильно вказати їх розташування. 
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Доповідь повинна бути короткою, ясною і точною. 
Наприклад:  
“Прямо – три танка, 700” або “Орієнтир другий, вправо два пальця – танк в 

окопі, 300” (цифри 700 і 300 позначають дальність до цілі). 
 
3.3. Вибір прицільної марки (прицілу) і точки прицілювання 

 
Для вибору прицільної марки і точки прицілювання необхідно визначити 

(виміряти) дальність до цілі і врахувати зовнішні умови, які можуть вплинути 
на дальність і напрямок польоту гранати. 

Дальності до цілей визначаються окомірно або за допомогою 
горизонтальних штрихів мушки прицільного пристосування. При видимій 
ширині контуру танка, який відповідає ширині між зовнішніми кінцями 
горизонтальних штрихів, дальність до танка дорівнює 150 м. 

Для поправок температури повітря на діоптр прицільного пристосування 
є знаки “+”, “–”. 

Зустрічний вітер зменшує, а попутний збільшує дальність польоту 
гранати. При цьому слабкий і помірний вітер істотного впливу на політ гранати 
не робить і поправки на такий вітер не вводяться. При сильному зустрічному 
вітрі точку прицілювання слід підвищувати, а при сильному  
попутному – знижувати. 

Боковий вітер впливає на політ гранати, відхиляючи її в сторону, куди 
дме вітер.  

Наприклад: 
При вітрі з права на ліво граната відхиляється вліво, при вітру зліва на 

право – вправо.  
Напрямок та швидкість вітру можуть бути визначені візуально (окомірно) 

за особистим відчуттям і по спостереженням за дією вітру на легкі предмети; 
нитку, хустку, дим, траву, гілки дерев, тощо, як зазначено в таблиці 2. 

 
Таблиця 2 

 
Визначення сили вітру за дією вітру на легкі предмети 

Предмети Слабкий вітер  
(2 – 3 м/с) 

Помірний вітер  
(4 – 6 м/с) 

Cильний вітер 
(8 – 12 м/с) 

Нитка Відхиляється незначно Відхиляється сильно Тримається 
горизонтально 

Хустка Коливається і ледь 
майорить Майорить Рветься з рук 

Дим з труби Відхиляється незначно Відхиляється і тягнеться Різко відхиляється і 
розривається 

Трава Коливається Нахиляється до землі 
тягнеться Стелиться по землі 

Гілки дерев Коливаються гілки  
дерев і листя 

Відхиляються тонкі 
гілки і сильно 

коливаються листя 

Відхиляються великі 
гілки 
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Під час стрільби при бічному вітрі необхідно враховувати поправку на 
бічний вітер, виносячи точку прицілювання в ту сторону, звідки дме вітер. 

При бічному помірному вітру (4 – 6 м/с), що дме під кутом 90° до 
площини стрільби, потрібно враховувати поправку, керуючись таблицею 3. 

 
Таблиця 3 

 

Дальність стрільби м Поправка 
тис. м 

50 0,55 0,03 
150 1,7 0,26 
250 2,9 0,72 

 
Примітка 1. Поправка на бічний помірний вітер враховується при 

стрільбі на 150 м та далі. Ця поправка при стрільбі на 150 м дорівнює 30 см.  
Та на кожні наступні 50 м по 20 см. 

Примітка 2. Поправка на бічний помірний вітер, який дме під гострим 
кутом до площини стрільби, брати у два рази менше, ніж вказано в таблиці. 

Примітка 3. При сильному вітрі (8 – 12 м/с), який дме під кутом 90° до 
площини стрільби, поправку брати в два рази більшу, а при слабкому вітрі – в 
два рази менше, ніж вказано в таблиці. 

Примітка 4. Відлік при виносі точки прицілювання відбувається від 
центру цілі. 

 
3.4. Ведення вогню, спостереження за його результатами і 

коригування 
 

Момент для відкриття вогню визначається командою командира 
“Вогонь”, а при самостійному веденні вогню – в залежності від обстановки і 
положення цілі. 

Найбільш вигідні моменти для відкриття вогню по танку (іншій 
броньованій цілі) – коли ціль можна вразити несподівано і з близької відстані, 
коли вона підставила свої найбільш вразливі місця (борт або кормову частину), 
зупинилася або сповільнила рух. 

При ведення вогню реактивної протитанковою гранатою стрілок повинен 
ретельно спостерігати за результатами вогню і коригувати його. 

Спостереження за результатами вогню ведуться по розриву гранати. 
Якщо в результаті застосування першої реактивної протитанкової гранати 

ціль виявиться не ураженою, то для проведення іншого пострілу у вихідні дані 
необхідно внести поправки (коректури), відповідно величини відхилення 
першої гранати від середини цілі. 

Коригування вогню може проводиться виносом точки прицілюванням або 
вибором нової прицільної марки, а також шляхом поєднання обох способів. 
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При коригуванні вогню по боковому напрямку або по дальності 
необхідно визначити величину відхилення першої гранати від середини цілі і 
спосіб визначення цього відхилення. 

Коригування вогню по боковому напрямку здійснюється виносом точки 
прицілювання. Винесення нової точки прицілювання проводиться на величину 
відхилення в бік, протилежний відхиленню першої гранати. 

При невеликих відхиленнях першої гранати від цілі по дальності 
коригування вогню здійснюється виносом точки прицілювання по висоті. Після 
отримання недольоту точку прицілювання по висоті виносити пів фігури вгору 
(прицілюватися в верхній край цілі), при отриманні перельоту – вниз на пів 
фігури (прицілюватися в нижній край цілі). 

При отриманні великих відхилень першої гранати від цілі по дальності 
необхідно визначити величину відхилення в метрах і відповідно до цього 
вибрати нову прицільну марку. 

Якщо буде отримано відхилення першої гранати від цілі по бічному 
напрямку і дальності, коригування вогню по боковому напрямку і дальності 
проводиться одночасно. 

При коригуванні вогню під час стрільби по рухомих цілях необхідно 
враховувати наближення (видалення) цілі за час, витрачений на підготовку до 
стрільби чергової реактивної протитанкової гранати. 

 
3.5. Стрільба по нерухомих і цілям, що з’являються 

 
При стрільбі по нерухомих і цілям, що з’являються на 50, 150, 250 м слід 

прицілюватися в залежності від температури повітря через діоптрійний отвір, 
використовуючи вершину прицільної марки відповідного прицілу 5, 15, 25 і 
мати точку прицілювання по висоті в середині цілі. 

Якщо при стрільбі на проміжні дальності 25, 125 і 175 м 
використовуються прицільні марки прицілів 5, 15 і 25 відповідно, точку 
прицілюватися слід вибирати нижче середини цілі, керуючись таблицею 
перевищення траєкторій над горизонтом осі каналу ствола пускового пристрою 
при стрільбі реактивної протитанковою гранатою (таблиця 3). 

Таблиця 3 
 

Перевищення траєкторій над горизонтом осі каналу ствола  
пускового пристрою при стрільбі реактивної протитанковою гранатою 

 

Приціл 
Дальність, м 

50 100 150 200 250 
Перевищення, м 

5 0 -1,3 -3,9  –  – 
15 1,3 1,3 0 -2,8 -7,1 
25 2,7 4,2 4,2 2,9 0 
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3.6. Стрільба по рухомий цілям 
 

Під час руху броньованих цілей на стрілка або від нього прицільна марка 
і точка прицілювання вибираються відповідно до тієї дальності, на якому ціль 
може виявитися в момент пострілу, а також з урахуванням впливу бокового 
вітру. Поправка на боковий вітер вводиться за тими ж правилами, що і при 
стрільбі по нерухомих цілях. 

При стрільбі по броньованих цілях, що рухаються під кутом до площини 
стрільби, необхідно вводити поправку на переміщення цілі за час польоту 
гранати, а також враховувати вплив бічного вітру. Відстань, на яку 
переміщається ціль і час польоту гранати до неї, називається випередженням. 

Випередження враховується в фігурах цілі шляхом виносу точки 
прицілювання в сторону руху цілі. 

Величина випередженні залежить від відстані до цілі, швидкості і 
напряму руху. 

Швидкість руху броньованих цілей визначається окомірно виходячи з 
характеру їх тактичного застосування і рельєфу місцевості, наприклад: при 
атаці переднього краю у взаємодії з піхотою швидкість руху танків дорівнює  
10 – 12 км/год (3,3 м/с); при розвитку успіху на сприятливій місцевості,  
танки мають середню швидкість 18 – 20 км/год (5 м/с) і більш. 

Напрямок руху броньованих цілей щодо площини стрільби визначається 
окомірно з урахуванням ширини і довжини цілі (рисунок 11). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умовні позначення: 
а – фланговий рух; б – фронтальний рух; в – косий рух.  

Рисунок 11 – визначення напрямку руху цілі за видимими її боками. 
Якщо видно тільки лобова (кормова) частина танка (іншої броньованої 

цілі), то рух фронтальний, тобто вона рухається в площині стрільби. 
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Якщо довжина танка (іншої броньованої цілі) приблизно рівна її ширині, 
то рух буде косим, тобто ціль рухається під гострим кутом до площини 
стрільби. 

Якщо танк (інша броньована ціль) видно на всю довжину (видно тільки 
бортова частина), то рух фланговий, тобто вона рухається під кутом 90° до 
площини стрільби. 

Для визначення величини упередження при стрільби по цілі, що 
рухається під кутом 90° до площини стрільби, потрібно керуватися таблицею 4. 

 
Таблиця 4 

 
Визначення величини упередження при стрільби по цілі, що рухається 

під кутом 90° до площини стрільби 
 

Дальність 
стрільби, м 

Час польоту 
гранати, с 

Упередження (округлене) в фігурах танка 
(довжина – 6,9 м) 

9 – 10 км\г 18 – 20 км\г 20 – 25 км\г 
50 0,35 – 1/2 1/2 
100 0,72 1/2 1/2 1 
150 1,1 1/2 1 1 
200 1,49 1/2 1 1 1/2 
250 1,89 1 1 1/2 2 

 
Примітка 1. При косому русі цілі (під гострим кутом до площини 

стрільби) випередження беруть в два рази менше, чим при фланговому русі. 
Примітка 2. Випередження у фігурах відраховують від центру цілі. 
 
3.6.1. Особливості ведення вогню по цілі, що рухається під кутом до 

площини стрільби 
 
Вогонь по цілі, що рухається під кутом до площини стрільби, ведеться 

способом супроводження цілі, або способом очікування цілі  
(див. рисунок 11). 

При веденні вогню способом супроводу цілі, стрілок переносить 
гранатомет, поєднує визначені поділки сітки прицілу з серединою цілі, або 
утримує лінію прицілювання попереду цілі на величину упередження і, в 
момент найбільш точної наводки гранатомета, робить постріл. 

Стрільба цим способом найчастіше застосовується при русі цілі на 
порівняно відкритій і рівній місцевості, коли ціль рухається, не ховаючись у 
складках місцевості або за рослинністю.  

Коли ведеться вогонь способом очікування цілі, стрілок прицілюється у 
точку, що обрав попереду руху цілі і, коли підходить до цієї точки на величину 
потрібного упередження в поділках сітки або фігурах цілі, робить постріл.  

Цей спосіб переважно застосовується тоді, коли ціль рухається, часом 
ховаючись за різними масками (зарості кущів, будови, складки місцевості 
тощо).  
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Вогонь в усіх випадках найвигідніше відкривати у той момент, коли ціль 
підставляє борт або корму, уповільнює рух, зупиняється при подоланні якої-
небудь перешкоди або при подоланні перешкоди підіймає носову частину, 
відкриваючи тим самим нижню лобову деталь та частину днища.  

Стрілок також повинен в повному обсязі знати силуети та особливості 
бронювання (слабкі та вразливі місця) основних танків та інших броньованих 
об’єктів противника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11 – розрахунок величини упередження. 
 

3.6.2. Загальні данні розташування слабких та вразливих місць 
бронеоб’єктів противника 

При вивченні окремих зразків, крім загальних даних про розташування 
слабких (додаток 1) та вразливих місць (додаток 2), обов’язково знати 
розміщення паливного обладнання бронеоб’єкту. 
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Примітка. Силуети основних обʼєктів бронетанкової техніки та їх вразливі місця 
вказані в додатках 1, 2. Сірим кольором вказані місця, влучення в які протитанкових гранат, 
призведуть до гарантованого ураження екіпажу, пошкодження гармати, детонування 
боєкомплекту, вивід двигуна зі строю та запалювання паливної рідини. 

Зовнішні паливні баки в танках типу Т-64 (всіх модифікацій) знаходяться 
зліва від башти на надгусенічній полці. 

Зовнішні паливні баки в танках типу Т-72, Т-80 та Т-90 (всіх 
модифікацій) знаходяться справа від башти на надгусенічній  
полиці. 

Слід пам’ятати, що екіпажі танків заправляють зовнішні паливні баки 
тільки під час здійснення маршу. В умовах застосування танка, безпосередньо в 
бою, зовнішні паливні баки спустошуються. 

На танках Т-64БМ, Т-64БВ, Т-72Б та Т-80БВ, застосовуються навісні 
комплекти динамічного захисту (далі – НКДЗ) “Контакт-1” – металеві пластини 
з зарядом ППВ-5А (пластид).  

Виглядають як продовгуваті коробки (рисунок 12). 
 

 
                  

Рисунок 12 – танк Т-72Б з НКДЗ “Контакт-1”. 
 

Дія НКДЗ “Контакт-1” знижує бронебійні характеристики 
кумулятивних боєприпасів на 50 – 80%. 

На танках Т-72БА, Т-72Б3 та Т-90, застосовуються навісні блоки 
динамічного захисту “Контакт-5” – металеві коробки великого розміру з 
зарядом тротилу. 

Виглядають як великі продовгуваті екрани клиноподібної форми 
(рисунок 13). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 13 – танк Т-72Б3 з НКДЗ “Контакт-5”.  
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Дія НКДЗ “Контакт-5” знижує бронебійні характеристики 
кумулятивних боєприпасів на 60%. 

На танках Т-64БМ “Булат”, застосовуються навісні блоки динамічного 
захисту “Ніж” – металеві коробки великого розміру з зарядом гекогену, які 
ззовні скриті додатковими навісними металевими екранами. 

Ззовні блоки не виділяються (рисунок 14). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 14 – танк Т-64БМ “Булат” з НКДЗ “Ніж”. 
 

Дія НКДЗ “Ніж” знижує бронебійні характеристики кумулятивних 
боєприпасів на 80%. 

Для нейтралізації НБДЗ, необхідно вести зосереджений вогонь з двох-
трьох гранатометів в одну точку на корпусі танка, з метою спрацювання блоків 
від першого-другого влучання, та надійного ураження цілі третьою гранатою. 

Ураження всіх інших бронецілей, які мають автомобільну базу, САУ та 
легкоброньовані тягачі на гусеничному ходу, від загальних правил ведення 
вогню по танках або інших ББЗ не відрізняються. 

 
3.6.3. Особливості визначення типу танку, за допомогою оптичних 

приладів 
 
Для визначення типу танку, за допомогою оптичних приладів, необхідно 

знати основні відмінності, наявних моделей та їх конструктивних 
особливостей. 

Танки Т-72 (всіх модифікацій) та Т-90 (всіх модифікацій) мають ходову 
частину, яка складається з 6-ти опорних катків великого діаметру (750 мм), з 
гумовим бандажем (рисунок 15). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 15 – типові катки танків Т-72 та Т-90.  
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Танки Т-64 (всіх модифікацій) мають ходову частину, яка складається з  
6-ти опорних катків, невеликого діаметру (555 мм), без гумового бандажу  
(рисунок 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 16 – типові катки танків Т-64. 
 

З бічної проекції, Т-64 коротше за розмірами ніж Т-72 та Т-90, у першу 
чергу за рахунок іншого двигуна, кормова частина Т-64 менша (рисунок 17) та 
додаткові паливні баки (бочки) мають кріплення на кормовій частині  
моторно-трансмісіонного відділення танка. 

Рисунок 17 – порівняння між розмірами моторно-трансмісійного  
відділення танків Т-72Б та Т-64БМ. 

 
Система викиду відпрацьованих газів у танків Т-72 та Т-90, знаходиться 

зліва, над шостим опорним катком. 
Бічний вихлоп, точно фіксується приборами нічного бачення  

 та тепловізорами, що розкриває місце розташування Т-72 під час запуску 
двигуна або його маршруту руху. 
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Система викиду відпрацьованих газів у танка Т-64 знаходиться в 
кормовій частині корпусу, що ускладнює виявлення місця розташування 
танку та його пересування, особливо з передньої проекції. 

За баштою кожного типу танків розташовується комплект ЗІП.  
На танках Т-72 та Т-90, це три ящика, які розташовані по боках башти та 

в кормовій частині, до яких можуть кріпитися тубуси обладнання підводного 
водіння танків (далі – ОПВТ) (рисунок 18), тому башта сприймається, як 
“коротка”. 

На танках Т-64, один великий ящик, який кріпиться в кормовій частині 
башти, та два невеликих по боках. До великого ящика кріпляться два тубуси 
ОПВТ (рисунок 18), тому башта сприймається, як “довга”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 18 – порівняння між місцями розташування ЗІП танків  
Т-72 та Т-64. 

 
З передньої проекції башти, танки типу Т-72, Т-90 та Т-64 мають істотні 

відмінності. На танку Т-72Б інфрачервоний прожектор знаходиться справа від 
ствола гармати та має невеликий захисний ковпак прицілу (рисунок 19). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 19 – танк Т-72Б з виділеним розташуванням інфрачервоного 
прожектора та захисного ковпака прицілу.   
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На танках Т-72БА інфрачервоний прожектор також знаходиться справа 
від ствола гармати, має такий же невеликий захисний ковпак прицілу, але 
позаду башти знаходиться датчик вітру, у вигляді окремої стійки (рисунок 20). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 20 – танк Т-72БА з виділеним розташуванням інфрачервоного 
прожектора, захисного ковпака прицілу та стійки датчика вітру.  

 
На танках Т-72Б3 інфрачервоний прожектор відсутній, приціл прикритий 

великим захисним ковпаком, та позаду башти знаходиться датчик вітру, у 
вигляді окремої стійки (рисунок 21). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 21 – танк Т-72Б3 з виділеним розташуванням захисного ковпака 
прицілу та стійки датчика вітру. 
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Основними відмінностями танків Т-90 від модифікацій Т-72, є наявність 
комплексу оптико-електронного подавлення типу “Штора”, для протидії 
протитанковим ракетним комплексам (далі – ПТРК) з інфрачервоною голівкою 
самонаведення та використання в якості інфрачервоної підсвітки прицілу. 

Елементи комплексу виглядають як дві квадратні коробки, які 
встановлені в лобовій частині башти танку, справа та зліва від гармати 
(рисунок 22).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 22 – танк Т-90 з виділеним розташуванням комплексу “Штора“,  
захисного ковпака прицілу та стійки датчика вітру. 

В похідному положенні апаратура комплексу прикрита захисними 
кришками. При бойовому застосуванні спостерігаються, так звані  
“червоно-помаранчеві очі”, що свідчить про застосування комплексу “Штора”  
(рисунок 23). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 23 – танк Т-90 під час застосування комплексу “Штора”. 
Якщо горять два прожектора комплексу “Штора”, це свідчить про 

застосування танковим екіпажем режиму “Протидія”, проти ПТРК. 
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Якщо горить тільки один прожектор комплексу “Штора”, це свідчить про 
застосування танковим екіпажем режиму “Підсвіт”, для забезпечення роботи 
танкового прицілу нічного бачення. 

 
УВАГА! При роботі комплексу “Штора”, гранатометник, повинен 

застосовувати помаранчевий світлофільтр, або здійснювати прицілювання та 
виконання пострілу з помаранчевими фільтрами на окулярах. 

 
На танках Т-90 приціл прикритий великим захисним ковпаком, та позаду 

башти знаходиться датчик вітру, у вигляді окремої стійки. 
На танку Т-64БМ інфрачервоний прожектор знаходиться зліва від ствола 

гармати та має невеликий захисний ковпак прицілу (рисунок 24). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 24 – танк Т-64БМ з виділеним розташуванням інфрачервоного 
прожектора  та захисного ковпака прицілу.  

На танку Т-64БМ “Булат”, інфрачервоний прожектор відсутній, приціл 
прикритий невеликим захисним ковпаком, та позаду башти знаходиться датчик 
вітру, у вигляді окремої стійки (рисунок 25). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 25 – танк Т-64БМ “Булат” з виділеним розташуванням захисного  
ковпака прицілу та стійки датчика вітру.   
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При веденні боротьби з танками противника, гранатометнику слід 
враховувати особливості бойового застосування танків в сучасних військових 
конфліктах. 

Примітка. За досвідом застосування танків, відмічається ведення вогню танковим 
озброєнням на дальностях 1,5 – 2 км, з метою уникнути близького та надблизького бою з 
легкими протитанковими засобами типу СПГ-9, РПГ-7 та реактивними протитанковими 
гранатами, типу РПГ-18 (22, 26). 

УВАГА! Таким чином, рішуча роль гранатомета РПГ-7 в сучасному бою, на 
дальностях 350 – 100 м, ЗАЛИШАЄТЬСЯ НАДВИСОКОЮ. 

Бойове застосування танків типу Т-72 та Т-64, мають особливості в застосуванні 
прицільного комплексу та системи наведення гармати. 

Т-72 (Т-90): 
а) Технічна характеристика гармати, дозволяє виконувати 8 пострілів в хвилину; 
б) Механізми наведення гармати танка забезпечують послідовне наведення на ціль, з 

початку в одній площині, а потім в іншій; 
в) Основний приціл має постійну кратність, тому цілі, які знаходяться на віддаленні, 

можуть не спостерігається; 
г) Замір дальності навідником танка проводиться протягом 1 – 2 секунд. Якщо в даних 

заміру навідник не впевнений, він проводить анулювання першого заміру, та проводить 
виконання другого заміру, використовуючи ще 1 – 2 секунди. Загальний час складає від  
3 секунд до 5 секунд; 

д) Загальний час виконання пострілу в автоматичному режимі (з роботою автомата 
заряджання) кожну 8 – 14 секунду в одну точку; 

ж) Загальний час на виконання прицільного пострілу буде складати від 11 секунд до 
18 секунд. 

Т-64: 
а) Технічна характеристика гармати дозволяє виконувати до 8 пострілів за хвилину; 
б) Механізми наведення гармати танка забезпечують наведення на ціль в двох 

площинах однаково; 
в) У прицілі навідника кратність прицілу змінюється одним рухом руки, без 

відволікання від спостереження за полем бою, що дозволяє, в залежності від ситуації, 
збільшувати кут спостереження або зосереджуватися на віддаленій цілі; 

г) Замір дальності навідником танка проводиться протягом 1 – 2 секунд; 
д) Загальний час виконання пострілу в автоматичному режимі (з роботою автомата 

заряджання) кожну 7 – 12,5 секунду в одну точку; 
ж) Загальний час на виконання прицільного пострілу буде складати від  

8 секунд до 14,5 секунд. 
 
3.7 Стрільба в умовах обмеженої видимості і на зараженій місцевості 

 
В умовах обмеженої видимості, коли через отвір діоптра не 

спостерігається потрібна прицільна марка, прицілювання проводиться за 
допомогою виступу мушки і прорізи наявної на верхньому торці діоптра. 
Мушка і проріз розраховані для стрільби на дальність 100 м при прицілюванні в 
середину цілі. Тому для стрільби на 150 м точку прицілювання потрібно 
вибирати вище центру цілі, а для стрільби на 50 м – нижче центру цілі. 
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Стрільба в умовах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження 
ведеться в засобах індивідуального захисту. При веденні вогню на місцевості, 
зараженої радіоактивними і хімічними речовинами, а також бактеріальними 
засобами, слід оберігати від них в першу чергу ті частини РПГ-18, до яких 
доводиться торкатися при стрільбі. При першій можливості необхідно провести 
дезактивацію (дегазацію, дезінфекцію) РПГ-18. 

Правила стрільби ті ж, що і для стрільби в звичайних умовах. 
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Додаток 1  
до Керівництва зі стрілецької справи 
реактивна протитанкова граната РПГ-18 
(Розділ 3, пункт 3.6, підпункт 3.6.2) 

 
Розміщення  

паливних баків та боєукладки в танках Т-64 та Т-72 (Т-90) противника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Д6.1 – танк Т-64. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок Д3.6.2.1 – танк Т-72 (Т-90). 
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Додаток 2  
до Керівництва зі стрілецької справи 
реактивна протитанкова граната РПГ-18 
(Розділ 3, пункт 3.6, підпункт 3.6.2) 
 

Система 
 бронювання та найуразливіші зони основних танків противника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Д3.6.2.1 – танк Т-64БМ, Т-64 “Булат”. 
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Рисунок Д3.6.2.2 – танк Т-72Б, Т-72БЗ. 
  

Продовження додатку 2 
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Рисунок Д3.6.2.3 – танк Т-90. 
 
 

Продовження додатку 2 



43 

Найбільш уразливі місця танків 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Д3.6.2.4 – зони ураження Т-64БМ. 
  

Продовження додатку 2 
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Рисунок Д3.6.2.5 – зони ураження Т-64БМ “Булат”. 
  

Продовження додатку 2 
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Рисунок Д3.6.2.6 – зони ураження Т-72Б. 
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Рисунок Д3.6.2.7 – зони ураження Т-72БА, Т-72БЗ 
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Рисунок Д3.6.2.8 – зони ураження Т-90. 
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