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Анотація

Вогнева підготовка є одним з основних предметів бойової підготовки та
складовою польового вишколу військ і спрямована на навчання особового
складу вогневої майстерності, уміння вести влучний вогонь на всі дальності та
у швидкому темпі; влучати в цілі з першого пуску, пострілу, черги;
випереджати противника у відкритті вогню; широко застосовувати маневр
вогнем зброї і підрозділів та добиватися в цілому найбільш ефективного
використання озброєння в залежності від обставин та умов стрільби. Висока
вогнева майстерність досягається в процесі професійної підготовки воїнів і
вдосконалюється під час бойової злагодженості підрозділів та військових
частин.   

Обсяг і зміст вогневої підготовки солдатів, сержантів, офіцерів визначається
програмами бойової підготовки. Сьогодні вогнева підготовка особового
складу танкових підрозділів містить наступні розділи: матеріальна частина
озброєння (зброї, боєприпасів, засобів стрільби і спостереження); основи
стрільби; правила стрільби; дії при озброєнні (прийоми стрільби); розвідка
цілей спостереженням і визначення дальностей до них; стрільба; управління
вогнем тощо.   

Відповідно до цього основним завданням вогневої підготовки
військовослужбовців є: підготовка воїна, який ґрунтовно знає озброєння свого
підрозділу, основи і правила стрільби з цієї зброї, який вміє влучно вражати
цілі, а сержант і офіцер вміє керувати вогнем свого підрозділу і методично
правильно навчати підлеглих вогневої майстерності.
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ВСТУП 

 

Вогнева підготовка є одним з основних предметів бойової підготовки та 

складовою польового вишколу військ і спрямована на навчання особового 

складу вогневої майстерності, уміння вести влучний вогонь на всі дальності та 

у швидкому темпі; влучати в цілі з першого пуску, пострілу, черги; 

випереджати противника у відкритті вогню; широко застосовувати маневр 

вогнем зброї і підрозділів та добиватися в цілому найбільш ефективного 

використання озброєння в залежності від обставин та умов стрільби. Висока 

вогнева майстерність досягається в процесі професійної підготовки воїнів і 

вдосконалюється під час бойової злагодженості підрозділів та військових 

частин.  

Обсяг і зміст вогневої підготовки солдатів, сержантів, офіцерів 

визначається програмами бойової підготовки. Сьогодні вогнева підготовка 

особового складу танкових підрозділів містить наступні розділи: матеріальна 

частина озброєння (зброї, боєприпасів, засобів стрільби і спостереження); 

основи стрільби; правила стрільби; дії при озброєнні (прийоми стрільби); 

розвідка цілей спостереженням і визначення дальностей до них; стрільба; 

управління вогнем тощо.  

Відповідно до цього основним завданням вогневої підготовки 

військовослужбовців є: підготовка воїна, який ґрунтовно знає озброєння свого 

підрозділу, основи і правила стрільби з цієї зброї, який вміє влучно вражати 

цілі, а сержант і офіцер вміє керувати вогнем свого підрозділу і методично 

правильно навчати підлеглих вогневої майстерності. 
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ПОСИЛАННЯ НА ВІЙСЬКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 
 

Позначка 
військової 
публікації 

Повне найменування військової публікації 

ВП 7-01(03-05, 12, 
22, 23, 37).01 

Військова навчально-методична публікація 
“Організація та проведення стрільб зі стрілецької зброї 
з вертольота в польоті по наземних цілях”, затверджена 
начальником Головного управління підготовки – 
заступником начальника Генерального штабу ЗС 
України 14.06.2018 

ВКДП 7-00(01).01 

Настанова зі стрілецької справи “5,45-мм автоматів 
Калашникова (АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74Н) та 
5,45-мм ручних кулеметів Калашникова (РПК-74,  
РПКС-74, РПК-74Н, РПКС-74Н)” затверджена 
Командувачем Сухопутних військ ЗС України  

ВКДП 7-00(01).01 

Настанова зі стрілецької справи “7,62-мм снайперська 
гвинтівка Драгунова (СВД)” затверджена 
Командувачем Сухопутних військ ЗС України 

ВКДП 7-00(01).01 

Настанова зі стрілецької справи “Ручний 
протитанковий гранатомет (РПГ-7)” затверджена 
Командувачем Сухопутних військ ЗС України 

ВКДП 7-00(01).01 

Настанова зі стрілецької справи “Нічні приціли до 
стрілецької зброї та ручних гранатометів” затверджена 
Командувачем Сухопутних військ ЗС України 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
 

Вправа – це цілеспрямоване та планомірно організоване виконання 

розумових та практичних дій (прийомів) з метою засвоєння знань, оволодіння, 

формування та удосконалення практичних умінь та навичок. 

Дія (-ї) – це виконання чогось, вплив на щось. 

Методика – це сукупність різних методів, які використовуються 

керівником (викладачем, інструктором) в навчальному процесі для досягнення 

певної мети з визначеного предмету підготовки. 

Метод навчання – це сукупність прийомів і способів, за допомогою 

яких здійснюється передача та засвоєння знань та формування вмінь. 

Навички військовослужбовця – здатність військовослужбовця 

автоматично виконувати певні дії. Практичне застосування знань, умінь та 

навичок у ході навчального процесу забезпечує їх перетворення на професійну 

майстерність. 

Норматив – часовий, кількісний і якісний показник виконання окремими 

військовослужбовцями або підрозділами поставлених завдань, прийомів і дій, 

пов’язаних із застосуванням зброї та військової техніки в ході бойової підготовки. 
Предмет навчання – система понять про явища, закономірності, 

закони, теорії будь-якої відповідної сфери діяльності із визначенням потрібного 
рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності знань, умінь і 
навичок. 

Прийом – окрема дія, рух. 

Процес – сукупність ряду послідовних дій, спрямованих на досягнення 

певного результату. 

Професійна майстерність – здатність військовослужбовця цілеспрямовано 

та творчо використовувати свої знання, уміння та навички в процесі практичної 

діяльності з отриманням відповідного досвіду. 

Показ – це сукупність прийомів і дій, за допомогою яких у тих, хто 

навчається, формуються конкретні уяви про прийоми і дії. 

Спосіб – певна дія (послідовність дій), прийом або система прийомів, яка 

дає можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось. 

Тренування – осмислене багаторазове повторення (виконання) вже 

вивчених вправ (прийомів, дій) з метою їх закріплення (удосконалення). 

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. 

Форма навчання – організаційна складова процесу військового 

навчання, яка відображає сукупність умов, в яких здійснюється навчання, а 

саме: склад тих, хто навчається, структуру заняття, місце його проведення, 

тривалість. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

Скорочення та 

умовні 

позначення 

Повне словосполучення та поняття, що скорочуються 

1 2 

АЗ Автомат заряджання 

БМП Бойова машина піхоти 

БТР Бронетранспортер 

ВН Привід вертикального наведення 

ВСП Візуальний світловий покажчик 

ВПС Вправи підготовчих стрільб 

ГН Привід горизонтального наведення 

ЗІП Запасні частини, інструмент та приладдя 

ЗІС Звуковий імітатор стрільби 

КВМ Контрольно-вивірювальна мішень 

КТ Контрольна точка 

КУВ Комплекс управління вогнем 

МЗ Механізм заряджання 

НСВТ Кулемет Нікітіна Соколова Волкова танковий 

ОК Операційна картка 

ПКТ Кулемет Калашнікова танковий 

ПКІ-26 Прилад контролю зносу 

ПТКР Протитанкова керована ракета 

ПЗУ Приціл зенітний універсальний 

ПВ Піддон вивірки 

ПММ Паливно-мастильні матеріали 

РЧС Розчин чистки ствола 

СТО Стабілізатор танкового озброєння 

СУВ Система управління вогнем 

СТВ Середня точка влучення 

ТБО Танковий балістичний обчислювач 

ТКН Танковий комбінований нічний 

ТВ Трубка вивірки 

ТП Точка прицілювання 

ТПН Танковий приціл нічний 

ТХП Трубка холодної пристрілки 

ЦПМ Центральна прицільна марка 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Вогнева підготовка – один з основних предметів бойової підготовки і 

складова частина польової виучки танкових підрозділів. Її мета - навчити 

особовий склад і підрозділи в підтриманні озброєння у постійній бойовій 

готовності та веденню ефективного вогню для ураження противника в умовах 

сучасного бою в інтересах виконання бойових задач. 

 

1.1 Завдання вогневої підготовки 

 

Вогнева підготовка має за мету: 

навчити навідника і командира танка самостійному веденню вогню в 

складній тактичній обстановці; 

навчити особовий склад виконанню вогневих задач у складі підрозділу в 

умовах сучасного загальновійськового бою; 

вчити командирів організації вогневого ураження  противника та 

управлінню вогнем штатних, приданих і підтримуючих підрозділів (вогневих 

засобів) у ході бою. 

Крім того, у процесі навчання вогневій підготовці в особового складу 

повинні формуватися: повага до зброї, фізична витривалість і морально-

психологічна стійкість у бою, впевненість у своїй зброї. 

Для виконання визначених завдань навчання особовому складу 

необхідно володіти теоретичними знаннями і практичними навичками, що у 

сукупності характеризують рівень вогневої виучки танкістів і вогневу 

злагодженість підрозділів. 

Здатність екіпажу підтримувати озброєння танка в бойовій готовності і 

цілком реалізовувати його вогневі можливості під час ведення вогню в різних 

умовах бою прийнято називати вогневою виучкою екіпажу (вогневою 

злагодженістю підрозділу). 

Для повної реалізації вогневих можливостей сучасної зброї і бойової 

техніки особовий склад танкових підрозділів повинен: 

знати: призначення, бойові і технічні властивості зброї, комплексів 

озброєння, принципи їх устрою і роботи; способи використання в бою; правила 

експлуатації; застосування основ і правил стрільби; 

вміти: готувати озброєння, боєприпаси до стрільби, підтримувати їх у 

постійній бойовій готовності, швидко усувати затримки, що виникають в ході 

стрільби; вести розвідку цілей і визначати дальність до них, вести влучний 

вогонь, уражати цілі, як правило, з першого пострілу (черги), коректувати 

стрільбу; застосовувати всі її способи з урахуванням метеорологічних і 

балістичних умов вдень і вночі в різних умовах сучасного бою і кидати ручні 

гранати. 

Офіцери і сержанти, крім того, повинні мати знання і навички в 

організації вогневого ураження противника і управлінні вогнем штатних, 

приданих і підтримуючих вогневих засобів у бою (додаток 1). 
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Для формування у особового складу знань, умінь і навичок, структура 

вогневої підготовки як предмета бойової підготовки включає вивчення і 
відпрацювання: 

матеріальної частини озброєння і боєприпасів; 

дій при озброєнні танка; 

основ і правил стрільби; 

розвідку цілей, призначення вихідних установок для стрільби і 

цілевказання; 

кидання ручних гранат; 

проведення стрільб; 

управління вогнем. 

Зміст кожного заняття з вогневої підготовки визначається програмою 

навчання, що уточнюється вимогами наказів начальника Генерального штабу – 

Головнокомандувача Збройних Сил України, організаційно-методичними 

вказівками з підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України, вимогами 

Курсу стрільб та іншими керівними документами. 

Для досягнення мети і завдань навчання вогневій підготовці командири 

повинні мати знання, вміння і навички в методиці вогневої підготовки танкових 

підрозділів. 
Знання  змісту предмета і методики його вивчення складають основу для 

ефективного керівництва навчанням особового складу вогневій підготовці у 
військових частинах. 

 
1.2 Форми навчання  

 

Знання, уміння і навички у вогневій підготовці ті, хто навчається, 

одержують і удосконалюють на класних заняттях, вогневих тренуваннях, 

навчальних (контрольних) стрільбах, бойових стрільбах і тактичних навчаннях 

із бойовою стрільбою, під час проведення робіт у часи обслуговування 

озброєння і військової техніки та у парково-господарські дні, на 

самопідготовці, змаганнях зі стрільби з танків, на заняттях з інших предметів 

навчання. 

Форми колективної підготовки в себе включають: 

тренування; 

навчання; 

воєнні ігри; 

заняття; 

навчальні збори. 

Форми індивідуальної підготовки в себе включають: 

курсову підготовку; 

збори; 

заняття з визначених програмами індивідуальної підготовки за 

предметами навчання; 

стажування,  

самостійна робота; 
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контрольні заходи. 

На класних заняттях, як правило, вивчаються призначення, бойові 

властивості (порівняльна характеристика) та загальну будову зброї, 

боєприпасів, приладів прицілювання і спостереження, правила обслуговування 

і збереження зброї, основи і правила стрільби. У подальшому знання, уміння і 

навички з цих питань удосконалюються на вогневих тренуваннях, стрільбах та 

інших заняттях. 

На вогневих тренуваннях формуються, удосконалюються і доводяться 

до автоматизму навички тих, хто навчається, у діях при озброєнні, у розвідці 

цілей спостереженням, визначенні дальностей до них і цілевказанні, у 

підготовці вихідних даних для стрільби, у коректуванні вогню, у метанні 

ручних гранат із танка та управлінні вогнем підрозділів, які необхідні для 

успішного рішення різноманітних вогневих завдань у бою. Систематичне і 

якісне проведення вогневих тренувань забезпечує досягнення високих 

результатів у вогневій підготовці підрозділів. 

Під час виконання вправ  навчальних (контрольних) стрільб ті, хто 

навчається, тренуються в діях при озброєнні, в поводженні з боєприпасами, у 

самостійному рішенні вогневих задач штатними боєприпасами або їхніми 

замінниками в умовах, наближених до бойової обстановки; при цьому 

одночасно перевіряється рівень вогневого вишколу тих, хто навчається. 

На бойових стрільбах і тактичних навчаннях із бойовою стрільбою 

удосконалюються навички командирів підрозділів з організації бою, управління 

підрозділами і вогнем у бою, а особовий склад підрозділів удосконалює 

навички в рішенні вогневих задач під час дій у складі підрозділів в обстановці, 

максимально наближеній до бойової; при цьому одночасно перевіряється 

злагодженість підрозділів. 

Під час проведення робіт щодо догляду за озброєнням і військовою 

технікою та у парково-господарські дні ті, хто навчається, поглиблюють 

знання з матеріальної частини озброєння, приладів прицілювання і 

спостереження та удосконалюють навички в огляді і технічному 

обслуговуванні зброї, усуненні несправностей і вивірці прицільних 

пристосувань. 

У часи самопідготовки ті, хто навчається, як правило, закріплюють 

придбані знання з матеріальної частини озброєння, основ і правил стрільби і 

можуть удосконалювати навички в діях при озброєнні та у застосуванні правил 

стрільби. 

Під час проведення змагань зі стрільби з танків удосконалюється 

вогневий вишкіл особового складу підрозділів. 
На заняттях з інших предметів навчання з використанням танків, 

особливо з тактичної та розвідувальної підготовки і водіння танків, поряд із 
вивченням питань з даного предмета повинні удосконалюватися навички з 
вогневої підготовки. Так, на заняттях з зазначених предметів можуть 
удосконалюватися навички в діях при озброєнні, у розвідці цілей 
спостереженням, визначенні дальностей, застосуванні правил стрільби та в 
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управлінні вогнем підрозділів; на заняттях з інженерної підготовки – у виборі 
та обладнанні вогневої позиції для танка. 

 

1.3 Принципи навчання  

 

Вогнева підготовка проводиться на основі загальних принципів 

навчання і виховання військ: ідейність і науковість у навчанні; вчити війська 

тому, що потрібно на війні; свідомість і активність тих, хто навчається; 

систематичність і послідовність навчання; наочність навчання; доступність 

навчання; міцність знань, умінь і навичок; колективізм і індивідуальний підхід 

у ході навчання. 

Ідейність і науковість у навчанні полягає в тому, щоб вогнева 

підготовка військовослужбовця органічно зливалась з його глибокою 

переконливістю в правоті своєї справи, з особистою відповідальністю за захист 

України; щоб у роботі з навчання підпорядкованих підрозділів кожен командир 

викладав матеріал із позиції максимальної користі для держави; щоб знання, які 

одержали підпорядкований особовий склад, були достовірними і відповідали 

сучасним досягненням науки. Потрібно домагатися, щоб ті, хто навчається, не 

тільки вивчили тактико-технічні дані, загальну будову і принципи роботи зброї, 

але й одержали б ясне уявлення про перевагу зброї, твердо усвідомили, що 

мистецьке володіння зброєю є найпершим обов’язком військовослужбовця. 

При цьому навчання і виховання особового складу повинно проводитись в 

нерозривній єдності. 

Вчити війська тому, що потрібно на війні – це означає максимально 

наблизити навчальну обстановку до бойових умов, не припускати спрощень і 

послаблень, під час проведення вогневих тренувань і стрільб створювати 

невідому для тих, хто навчається, мішеневу обстановку, показуючи цілі в 

різноманітних варіантах, вчити особовий склад самостійному виявленню і 

ураженню різноманітних цілей у найкоротший термін і з найменшою витратою 

боєприпасів, як правило, першими пострілами (чергами). 

Свідомість і активність тих, хто навчається, полягає в осмисленому 

засвоєнні вивчаємого матеріалу, творчому відношенні і прояві активності в ході 

занять. Свідоме засвоєння навчального матеріалу повинно бути 

протипоставлене механічному натаскуванню або зазубрюванню. Заняття з 

вогневої підготовки необхідно організовувати і проводити так, щоб ті, хто 

навчається, розуміли поставлені перед ними завдання, прагнули їх своєчасно 

виконати, діяли активно, проявляли ініціативу, всебічно продумували 

навчальний матеріал, розуміли необхідність оволодіння тими знаннями і 

навичками, що вони одержать у ході навчання, чому в даних умовах необхідно 

діяти так, а не інакше, творчо застосовували придбані знання, уміння і навички, 

критично аналізували результати своїх дій. Важливим засобом активізації тих, 

хто навчається, на заняттях з вогневої підготовки є змагання, що розвиває у 

воїнів прагнення до досягнення більш високих результатів у навчанні. 
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