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ВСТУП 

 

Виходячи із аналізу наявної і діючої документації, щодо підготовки та 

застосуванню гранатометників, досвіду ведення бойових дій в різних частинах 

світу, конфліктах різної напруженості, появою нових видів боєприпасів та 

загальною зміною характеру ведення збройної боротьби, в управлінні 

підготовки командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України  

розроблено Керівництво з ручного протитанкового гранатомета (далі – РПГ) 

РПГ-7В (РПГ-7Д). 

Керівництво дозволить командирам підрозділів Десантно-штурмових 

військ Збройних Сил України більш якісно та змістовно готувати окремі 

категорії військовослужбовців, як при проведенні індивідуальної та 

колективної підготовки, так і для виконання завдань за призначенням. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 

Скорочення та 

умовні 

позначення 

Повне словосполучення та поняття, що скорочуються 

 

1 2 

АКБ Акумуляторна батарея 

ББМ Бойова броньована машина 

БМП Бойова машина піхоти 

БТР Бронетранспортер 

БЧ Бойова частина 

ЗІЗ Засоби індивідуального захисту 

ЗКУ Зенітна кулеметна установка 

ЗІП Запасні інструменти та приладдя 

КВЛ Конструктивна ватер лінія 

НКДЗ Навісний комплект динамічного захисту 

ОПВТ Обладнання підводного водіння танків 

ПНВ Прибор нічного бачення 

ПТРК Протитанковий ракетний комплекс 

РПГ Ручний протитанкові гранатомет 

РЧС Розчин чищення ствола 

САУ Самоходна артилерійська установка 

СТВ Середня точка влучення 

ТБГ Термобарична граната 
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Глава І. 

ПОБУДОВА РУЧНИХ  ПРОТИТАНКОВИХ ГРАНАТОМЕТІВ, 

ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ, ДОГЛЯД І ЗБЕРІГАННЯ 

 

1.1. Загальні відомості 

 

Ручні протитанкові гранатомети (далі – РПГ) – зброя ближнього бою. 

Саме вони складають основу останнього рубежу протитанкової оборони 

десантно-штурмових підрозділів, а при діях в наступальному бою, без 

застосування техніки – перший та єдиний потужний вогневий засіб.  

16 червня 1961 року на озброєння Радянської Армії  колишнього СРСР 

був прийнятий гранатомет РПГ-7 (у 1963 році на озброєння прийнято 

десантний варіант РПГ-7Д) з активно-реактивним пострілом ПГ-7В, який з 

доробками та модернізаціями перейшов на озброєння ЗС України. 

Гранатомет створений конструктором Тульського Центрального 

конструкторсько-дослідницького бюро мисливської і спортивної зброї 

(ЦКИБСОО) В. Фундаєвим. 

У Новосибірському ЦКБ “Точприбор” був розроблений 2,7 – кратний 

оптичний приціл ПГО-7 призматичного типу, що став основним прицілом для 

цього виду зброї.   

З моменту створення, гранатомет комплектувався 85 мм пострілом  

ПГ-7В, що має кумулятивний заряд із бронебійністю в 260 мм. У 1969 році 

зʼявився 70 мм модернізований постріл ПГ-7ВМ із бронебійністю 300 мм 

гомогенної сталевої броні. Постріл ПГ-7ВМ випускався до 1976 року. 

Одночасно з прийняттям на озброєння пострілу ПГ-7ВМ, був прийнятий 

модернізований гранатомет РПГ-7В з удосконаленим оптичним прицілом  

ПГО-7В.  

У 1975 році гранатомети РПГ-7В отримали 72 мм постріли ПГ-7ВС і  

ПГ-7ВС1, бронебійність яких підвищилась до 360–400 мм. У 1977 році на 

озброєння надходить 93 мм постріл ПГ-7ВЛ “Луч” зі збільшеною 

бронебійністю, до 500 мм. 

Для ефективної боротьби з новими танками та бойовими машинами 

противника в 1988 році був прийнятий на озброєння постріл ПГ-7ВР “Резюме” 

з тандемною бойовою частиною і бронебійністю 600 мм сталевої броні, 

додатково прикритою динамічним захистом або протикумулятивними 

екранами.  

Для розширення подібних можливостей у 1988 році розроблений і 

прийнятий на озброєння термобаричний реактивний постріл термобаричної 

гранати (далі – ТБГ) ТБГ-7В “Танин”. За ефективністю фугасної дії ТБГ-7В 

“Танін” порівнюється з дією 120-мм артилерійського снаряда або міни.  

У 1999 році для боротьби з живою силою і неброньованою технікою був 

прийнятий на озброєння постріл ОГ-7В “Осколок” (“Карандаш”), з каліберною  

40 мм уламковою гранатою без реактивного двигуна.  
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1.2. Призначення та бойові властивості гранатомета 

 

1.2.1. Гранатомет РПГ-7Д (РПГ-7В) (рисунок 1) призначений для 

боротьби з танками, іншими броньованими та неброньованими засобами 

противника, знищення живої сили противника, яка знаходиться у легких 

сховищах, спорудах міського типу, бункерах, а при застосуванні пострілу типу 

ОГ-7В і на відкритій місцевості. В окремих випадках гранатомет можливо 

застосовувати проти вертольотів та річкових суден. 

 

1.2.2. Стрільба з гранатомету проводиться пострілами ПГ-7В, ПГ-7ВМ, 

ПГ-7ВЛ, ПГ-7ВС, ПГ-7ВС1, ПГ-7ВР з надкаліберною протитанковою гранатою 

кумулятивного типу, а також каліберним пострілом ОГ-7В та надкаліберним 

фугасним пострілом ТБГ-7В. 

Гранати мають бронебійність, яка дає можливість вести ефективну 

боротьбу з усіма типами сучасних танків, самохідно-артилерійськими 

установками та бойовими броньованими машинами противника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Умовні позначення: 

а – РПГ-7 В; б – РПГ-7Д; в – РПГ-7Д у складеному стані (для десантування). 

Рисунок 1 – ручний протитанковий гранатомет. 

Гранатомет являє собою динамо-реактивну зброю з уширеною каморою. 

Особливість такої зброї є в тому, що його ствол з казенної частини має отвір, 

через який при пострілі витікає велика частина порохових газів, при цьому 

виникає реактивна сила, яка діє на ствол вперед, та врівноважує силу пострілу. 

В гранатометі – граната кумулятивної (уламкової, термобаричної) дії при 
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пострілі вистрілюється зі ствола силою тиску порохових газів (динамічна дія), а 

реактивна сила, що виникає при витіканні назад із ствола газів, врівноважує 

силу віддачі (реактивна дія). 

На озброєнні ДШВ ЗС України знаходяться гранатомети РПГ-7Д та  

РПГ-7В. В таблиці 1 приведені тактико-технічні характеристики гранатомета. 

 

Таблиця 1 

Тактико-технічні характеристики гранатомета 

Вагові характеристики, кг 

РПГ-7Д з оптичним прицілом 6,7 

РПГ-7В з оптичним прицілом 6,3 

Оптичний приціл ПГО-7В (В2, В3) 0,62 

Калібр гранатомета 40 

Довжина, мм  

РПГ-7Д в бойовому положенні 960 

РПГ-7Д в положенні на десантування 630 

РПГ-7В 950 

Ресурс ствола, пострілів 

РПГ-7В 300 

РПГ-7Д 250 

РПГ-7В2 350 

 

1.3. Основні частини та механізми гранатомета та їх робота при стрільбі 
 

1.3.1. Гранатомет складається з основних частин та механізмів які наведені на 

рисунку 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Умовні позначення: 

1 – ствол з механічним (відкритим) прицілом; 2 – ударно-спусковий механізм із 

запобіжником; 3 – бойковий механізм; 4 – оптичний приціл;  

5 – механізм блокування (для  РПГ-7Д). 

Рисунок 2 – основні частини та механізми гранатомету. 

У гранатометі РПГ-7Д, крім того, є механізм блокування, а в гранатометі 

з нічним прицілом – основа механізму світлоблокування. До комплекту 

гранатомету входять запасні частини, інструменти і приладдя (шомпол, ремінь 

з двома чохлами, плечовий ремінь, сумка для переносу 3-х гранат, сумка для 
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переносу 2-х гранат). Для РПГ-7Д, крім того, чохол для десантування та 

швартовочний ремінь. 

 

1.3.2. Постріли до гранатомета складаються з протитанкової 

(термобаричної, уламкової) гранати та порохового заряду. 

Протитанкові постріли ПГ-7В, ПГ-7ВМ, ПГ-7ВЛ “Луч”, ПГ-7ВС, ПГ-

7ВС1, ПГ-7ВР “Резюме” складаються з основних частин наведених на  

рисунку 3. 

 
ПГ-7В 

 

 
ПГ-7ВМ 

 

 
ПГ-7ВЛ “Луч” 

 

 
ПГ-7ВС (ПГ-7ВС1) 

 

 
ПГ-7ВР “Резюме” 

Умовні поозначення: 

1 – підривник; 2 – головна частина, яка складається із кумулятивної вирви та 

вибухової речовини (для ПГ-7ВР “Резюме” дві головні частини, які розміщені 

тандемом); 3 – донна частина підривника; 4 – реактивний двигун;  

5 – стабілізатор (розміщений в пороховому набої). 

Рисунок 3 – основні частини протитанкового пострілу ПГ-7В та модифікацій. 

 

Термобарична граната ТБГ-7В “Танин” складається з основних частин які 

наведени на рисунку 4.  
 

 
 

Умовні позначення: 

1 – головна частина з термобаричною сумішшю; 2 – підривник;  

3 – реактивний двигун; 4 – стабілізатор (розміщений в пороховому набої). 

Рисунок 4 – основні частини термобаричної гранати ТБГ-7В “Танин”. 
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Уламковий постріл ОГ-7В “Осколок” (“Карандаш”) складається з частин 

наведених на рисунку 5. 

Умовні позначення: 

1 – підривник; 2 – головна частина, корпус якої поділений на уламки та 

вибухову речовину; 3 – стабілізатор (розміщений в пороховому набої). 

Рисунок 5 – складові частини уламкового пострілу ОГ-7В “Осколок” 

(“Карандаш”). 

Рисунок 6 – постріли ПГ-7ВЛ “Луч” та ОГ-7В “Осколок”  

(“Карандаш”) в польоті. 

2.1. Неповне розбирання та складання гранатомета 

Розбирання гранатомета може бути неповне і повне: неповне – для 

чищення, змащення й огляду гранатомета; повне – для чищення при сильному 

забрудненні гранатомета, після перебування його під дощем чи снігом, після 

дегазації і дезактивації гранатомета, у випадках постановки гранатомета на 

тривале зберігання, при заміні частин, при отриманні зі складу, при переході на 

нове змащення, для огляду в розібраному вигляді і при ремонті. Надмірно часте 

розбирання гранатомета шкідливе, тому що прискорює зношування частин і 

механізмів.  

Категорично забороняється робити в підрозділі розбирання частин і 

механізмів гранатомета, не передбачених цим Керівництвом. 

Розбирання і збирання гранатомета слід виконувати на столі або чистій 

підстилці (тенті); частини і механізми класти в порядку розбирання праворуч, 

поводитись з ними обережно. Відʼєднуючи або приєднуючи частини 

гранатомета, не застосовувати зайвих зусиль на нарізні зʼєднання й уникати 

різких ударів по тілу гранатомета. 

При розбиранні та збиранні гранатомета застосовувати інструмент, що 

входить у комплект ЗІП. У випадку зносу робочих поверхонь ключа-викрутки 

допускається застосовувати ріжковий гайковий ключ 12 і викрутку слюсарну з 

робочою поверхнею 5 мм. 
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2.1.1. Порядок неповного розбирання гранатомета 

а) Зняти чохли спочатку з казенної, а потім з дульної частини гранатомета 

(рисунок 7). 

Умовні позначення: 

а – з казенної частини; б – з дульної частини. 

Рисунок 7 – зняття захисного чохла. 

б) У гранатомета РПГ-7Д розібрати ствол: утримуючи трубу лівою 

рукою, віджати великим пальцем важіль механізму блокування (1), повернути 

патрубок правою рукою (2) проти годинникової стрілки до упора і відокремити 

його від труби (рисунок 8). 

Рисунок 8 – відʼєднання патрубка від труби. 

Якщо після тривалої стрільби з гранатомета відділення патрубка від 

труби ускладнене, зафіксувати ключем-викруткою у віджатому положенні 
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