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Анотація

Символ українського опору терористичним угрупуванням, що беруть участь у
збройній агресії проти суверенної держави протитанковий ракетний комплекс
(ПТРК) FGM-148 «Джавелін» виробництва американських підприємств
Raytheon та Lockheed Martin з англійської мови перекладається як «дротик».
ПТРК третього покоління, обладнаний прицілом «вистрілив-забув» — ракета
має теплову голівку самонаведення, тому оператор ракетного комплексу не
має супроводжувати і коригувати політ ракети після запуску, поки вона
наближається до цілі. Оператор також може вибрати один із двох режимів
атаки ракети: атака згори, для ураження бронетехніки у менш захищений
верх, або атака по прямій. «Джавелін» призначений для ураження
бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об’єктів, що
переміщуються на низькій висоті й швидкості — гелікоптерів або БПЛА.   

Видання розраховане на широкий загал зацікавлених читачів:
військовозобов’язаних та військовослужбовців, працівників правоохоронних
органів, органів правосуддя, практикуючих правників, здобувачів вищої
освіти, науковців, вчителів загально-освітніх шкіл, які викладають предмет
«Захист України», викладачів вищих навчальних закладів тощо. Стане в нагоді
під час підготовки військовослужбовців Збройних Сил України, Національної
гвардії України, Національної поліції України, Служби безпеки України,
Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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4 

ВСТУП 

 

У військовій публікації наведено порядок дій особового складу 

підрозділів ПТРК “Javelin FGM-148” під час підготовки до ведення бойових 

дій, а також порядок їх дій в основних видах бою.  

Військову публікацію розроблено на підставі досвіду застосування 

протитанкових артилерійських підрозділів під час проведення 

антитерористичної операції (АТО) та операції Об’єднаних сил (ООС).  
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ПОСИЛАННЯ НА ВІЙСЬКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 

 

Позначка військової 

публікації 
Повне найменування військової публікації 

БП 3-07(03).01 
Бойовий статут артилерії Збройних Сил України, 

частина ІІ (дивізіон, батарея, взвод, гармата) 

ВП 7-07(03).01 

Посібник “Методичні рекомендації щодо тактики дій 

протитанкових артилерійських підрозділів у вогневій 

засідці й у складі мобільної вогневої групи” 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Батарея ПТРК “Javelin FGM-148” – вогневий і тактичний підрозділ 

протитанкової артилерії. 

Район зосередження – ділянка місцевості, що зайнята або підготовлена 

(намічена) для зайняття протитанковими артилерійськими підрозділами і 

забезпечує приховане розташування та своєчасний їх вихід на рубежі 

розгортання або в інший район. 

Рубіж розгортання – ділянка місцевості на танконебезпечному 

напрямку, що підготовлена (спланована) до зайняття або зайнята 

протитанковими артилерійськими підрозділами для знищення атакуючих 

(контратакуючих) танків та інших броньованих машин противника. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

Скорочення  

та умовні 

позначення 

Повне словосполучення та поняття, що скорочуються 

АРГ Артилерійська розвідувальна група 

АТО Антитерористична операція 

БП Бойовий порядок 

БпАК Безпілотний авіаційний комплекс 

БпЛА Безпілотний літальний апарат 

БТГр Батальйонна тактична група 

ВгЗ Вогнева засідка 

ВП Вогнева позиція 

ГСН Головка самонаведення 

ДРГ Диверсійно-розвідувальна група 

КПБ Командно-пусковий блок 

КСП Командно-спостережний пункт 

МВГр Мобільна вогнева група 

МтЗ Матеріально-технічне забезпечення 

НЗФ Незаконне збройне формування 

ОВТ Озброєння та військова техніка 

ООС Операція Об’єднаних сил 

ПММ Паливно-мастильні матеріали 

ПТРез Протитанковий резерв 

ПТРК Протитанковий ракетний комплекс 

ПУ Пускова установка 

РВВ Рубіж відкриття вогню 

РЗ Район зосередження 

РЗЗ Рухомий загін загородження 

РР Район розгортання 

СП Спостережний пункт 

ТТХ Тактико-технічні характеристики 
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1. Загальні положення 

 

1.1. Призначення та будова ПТРК “Javelin FGM-148” 

 

Переносний протитанковий ракетний комплекс “Javelin FGM-148” 

призначений для ураження рухомих і нерухомих броньованих цілей, 

вертольотів, що зависли, а також малорозмірних цілей (довгочасні або 

тимчасові вогневі споруди, окремі вогневі засоби в будинках тощо). 
Протитанковий ракетний комплекс “Javelin FGM-148” працює за 

принципом “зробив постріл – забув”, комплекс середнього радіусу дії, 

мобільний для перевезення та під час використання. Він має денний та нічний 

приціли що дозволяє вести стрільбу не тільки в день, а і в умовах обмеженого 

бачення.  

Комплекс складається з командно-пускового блоку (КПБ) M98A2 (CLU) 

та керованої ракети серії FGM-148 (рис.1.1). 

 

 
 

Рисунок 1.1 – протитанковий ракетний комплекс “Javelin FGM-148” в зборі. 

 

Командно-пусковий блок (рис.1.2) складається: 

а) денного прицілу; 

б) прицілу нічного бачення (NVS); 

в) елементів управління; 

г) інформаційних індикаторів. 
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Рисунок 1.2 – командно-пусковий блок M98A2 (CLU)  

ПТРК “Javelin FGM-148”. 

  

Основні ТТХ КПБ M98A2: 

а) довжина – 49 см, ширина – 41,91см, висота – 33,02 см; 

б) вага без батареї живлення – 5,79 кг, з батареєю – 6,8 кг; 

в) денний канал оптики забезпечує 4-и кратність та поле зору 6,4*х4,8*; 

г) нічний канал забезпечує 4-и кратність та поле зору 6,11*х4,58*; 

д) оптична система забезпечує вузьке поле зору 12-и кратність. 

Для електричного живлення пускової установки використовуються літієві 

батареї BA-5590/U та BB-390A. Тривалість роботи складає до 4 годин залежно 

від температури зовнішнього середовища. Батарея BA-5590/U є бойовою 

батареєю і не підлягає заряджанню. Батарея BB-390A використовується під час 

тренувань і не використовується під час бойової стрільби. 

Пускова установка має вбудовану систему тестування (BIT), яка постійно 

перевіряє електронні схеми під час їх роботи. 

КПБ постачається в комплекті (рис.1.3) з сумкою для перенесення, 

технічним керівництвом та літієвою батареєю живлення, комплектом для 

очищення лінз. 
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Рисунок 1.3 – комплект постачання КПБ. 

 

Керована ракета серії FGM-148 (рис.1.4) складається: 

а) тубусу (LTA); 

б) ракети; 

в) батареї охолодження (BCU). 

 

 
 

Рисунок 1.4 – загальний вигляд керованої ракети FGM-148 в контейнері. 

 

Тубус (LTA) є стартовою платформою для запуску ракети та контейнером 

для її перенесення (перевезення). 

ТТХ тубус з ракетою і батареєю: 

а) довжина 120,9 см; 

б) діаметр заглушок – 29,85 см; 
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в) діаметр без заглушок – 14 см; 

г) вага – 15,5 кг. 

Ракета призначена для ураження броньованих об’єктів противника. Вона 

отримує вибрану ціль, відстежує її під час польоту, направляє себе на перехват 

цілі та здійснює підрив бойової головки.  

Ракета складається з пошукової секції, бойової головки, секції приводу 

управління. 

Тактико-технічні характеристики ракети: 

а) дальність стрільби максимальна – 2500 м; 

б) дальність стрільби мінімальна при здійсненні атаки цілі зверху – 150 м; 

в) дальність стрільби мінімальна при здійсненні атаки цілі прямо – 50 м; 

г) довжина – 108,27 см; 

д) діаметр – 12,7 см; 

е) вага – 10,28 кг. 

Батарея охолодження складається з двох секцій: 

а) батарейної секції; 

б) секції з охолодженим стисненим газом. 

Батарейна секція забезпечує електричним живлення під час запуску 

ракети. Секції з охолодженим стисненим газом здійснює охолодження 

пошукової головки ракети до запуску. 

 

1.2. Призначення та склад підрозділів ПТРК “Javelin FGM-148” 

 

Протитанкові ракетні комплекси “Javelin FGM-148” за організаційною 

ознакою можуть входити до складу відділень, взводів, батарей. 

Батарея (взвод) ПТРК “Javelin FGM-148” – вогневий і тактичний 

протитанковий артилерійський підрозділ. 

Батарея ПТРК “Javelin FGM-148” складається з управління батареї та 

трьох взводів. Взвод ПТРК “Javelin FGM-148” складається з трьох відділень. 

Батарея ПТРК “Javelin FGM-148” може входити до складу протитанкового 

артилерійського дивізіону або бути окремим підрозділом загальновійськової 

бригади. 

Відділення (установка) ПТРК “Javelin FGM-148” – вогневий 

протитанковий артилерійський підрозділ, що складається з трьох розрахунків 

установок ПТРК “Javelin FGM-148”. 

Батарея (взвод) ПТРК “Javelin FGM-148” під час ведення бойових дій 

може виконувати наступні тактичні завдання:  

а) прикривати проміжки між підрозділами та відкриті фланги 

загальновійськових підрозділів;  

б) прикривати висування та розгортання других ешелонів 

(загальновійськових резервів) на вогневі рубежі або для проведення 

контратаки. 

Під час ведення бойових дій батарея ПТРК “Javelin FGM-148” може: 

а) діяти у складі ПТРез, який створюється на основі протитанкового 

артилерійського дивізіону; 
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б) діяти самостійно, як ПТРез; 

в) повзводно додаватися механізованим батальйонам; 

г) залишатися у резерві загальновійськового командира. 

Взвод ПТРК “Javelin FGM-148” діє у складі батареї або самостійно. 

Доданий механізованому батальйону взвод, як правило, діє як ПТРез 

батальйону або по відділенням додається механізованим ротам.  

Відділення ПТРК “Javelin FGM-148” діє у складі взводу або самостійно. 

Може входити до складу вогневої засідки, що створюється на основі 

загальновійськових підрозділів, або діяти в ній самостійно, виконувати 

завдання у складі мобільної вогневої групи. 

Установка ПТРК “Javelin FGM-148” діє у складі відділення або 

самостійно. Під час самостійних дій може включатися до складу вогневої 

засідки, що створюється на основі загальновійськових підрозділів, або 

призначатися для дій у секреті. 

 

2. Бойова робота 

 

Бойова робота в підрозділах ПТРК “Javelin FGM-148” передбачає дії 

особового складу, пов’язані:  

а) вибором, підготовкою та зайняттям рубежу розгортання (вогневої 

позиції);  

б) підготовкою комплексу до бойового застосування;  

в) підготовкою та здійсненням пусків;  

г) згортанням комплексу; 

д) залишенням вогневої позиції (ВП) та переміщенням на нову ВП (новий 

рубіж розгортання); 

е) поводженням з ПТРК “Javelin FGM-148” та боєприпасами. 

 

2.1. Вибір, підготовка та зайняття рубежу розгортання (вогневої 

позиції) 

 

Батарея (взвод) ПТРК “Javelin FGM-148”для виконання вогневих завдань 

займає рубіж розгортання, а відділення (установка) – ВП. 

Рубіж розгортання – ділянка місцевості на танконебезпечному 

напрямку, намічена (підготовлена до зайняття) або зайнята батареєю (взводом) 

у ході бою для знищення атакуючих (контратакуючих) танків та інших 

броньованих машин противника.  

Рубіж розгортання, як правило, вибирають і готують завчасно.  

Розташування підрозділів на рубежі розгортання повинно забезпечувати:  

а) зручність управління підрозділом;  

б) вогневу взаємодію;  

в) зосередження пусків ПТРК на можливих напрямках атак танків 

противника;  

г) ешелонування у глибину;  

д) маневр та кругову оборону підрозділу. 



Книги, які можуть вас зацікавити

Порядок застосування
протитанкового

гранатомету ближньої
дії 84-мм "CARL

GUSTAV"

Пам'ятка по
застосуванню ПЗРК

"MISTRAL", "STINGER",
"PIORUN"

Керівництво зі
стрілецької справи до

73-мм станкового
протитанкового 

гранатомета (СПГ-9М)

Керівництво оператора
по експлуатації 40мм
високоточним ручним

протитанковим
гранатометом «PSRL-1»
AIRTRONIC USA PRG-7

Керівництво зі
стрілецької справи до

12,7 мм до
великокаліберних

кулеметів «ДШКМ-ТК»
та «BROWNING M2»

Інструкція з
експлуатації

автоматичного
гранатомету Mk 19

(М3)

Перейти до галузі права
Військове право

https://jurkniga.ua/poryadok-zastosuvannya-protitankovogo-granatometu-blizhnoi-dii-84-mm-carl-gustav/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%22Javelin+FGM-148%22
https://jurkniga.ua/poryadok-zastosuvannya-protitankovogo-granatometu-blizhnoi-dii-84-mm-carl-gustav/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%22Javelin+FGM-148%22
https://jurkniga.ua/poryadok-zastosuvannya-protitankovogo-granatometu-blizhnoi-dii-84-mm-carl-gustav/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%22Javelin+FGM-148%22
https://jurkniga.ua/poryadok-zastosuvannya-protitankovogo-granatometu-blizhnoi-dii-84-mm-carl-gustav/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%22Javelin+FGM-148%22
https://jurkniga.ua/poryadok-zastosuvannya-protitankovogo-granatometu-blizhnoi-dii-84-mm-carl-gustav/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%22Javelin+FGM-148%22
https://jurkniga.ua/poryadok-zastosuvannya-protitankovogo-granatometu-blizhnoi-dii-84-mm-carl-gustav/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%22Javelin+FGM-148%22
https://jurkniga.ua/pamyatka-po-zastosuvannyu-pzrk-mistral-stinger-piorun/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2+%22Javelin+FGM-148%22
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