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Г л а в а   п е р ш а 
 

ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ 
 

1. Комплекс озброєння сучасних танків включає різні види зброї і боєприпа-
си до них, автомати (механізми) заряджання танкових гармат, систему керування 
вогнем, що включає прицільно-спостережний комплекс, автоматизовані й ручні 
приводи наведення, технічні пристрої  (автоматичні й напівавтоматичні) обліку 
умов стрільби і відпрацювання кутів прицілювання. 

2. Наявні у наш час зразки танків можуть відрізнятися як за складом комплек-
су озброєння, так і за окремими його елементами. Ці розходження стосуються в 
першу чергу танкових гармат і боєприпасів до них, а також наявних у складі СУО 
прицільно-спостережних комплексів і технічних пристроїв, що забезпечують об-
лік умов стрільби і відпрацювання кутів прицілювання. 

Зазначені розходження зумовлюють особливості підготовки і ведення стріль-
би з різних зразків танків. 

Залежності від технічного стану комплексу озброєння танка й окремих його 
елементів стрільба може вестися в різних режимах – основному (автоматичному) і 
аварійних. Ведення вогню в тому чи іншому режимі також зумовлює особливості 
підготовки і ведення стрільби з того самого танка. 

3. Сучасний танк – універсальний вогневий засіб, що має різні види зброї: 
гарматне, ракетне кероване і кулеметне. Вогонь танків є могутнім засобом ура-
ження супротивника в бою. 

При веденні вогню з танків відбувається знищення, придушення і руйнування 
об’єктів і цілей супротивника. 

4. Знищенням цілі вважається таке її ураження, при якому вона цілком втра-
чає свою боєздатність, наприклад: знищений екіпаж  чи розрахунок; виведено з 
ладу устаткування бойової машини  (зброя, прилади стрільби і спостереження), 
що позбавляє її можливості вести вогонь чи продовжувати виконання задачі. Гру-
пова ціль вважається знищеною, якщо виведено з ладу 50 – 60 відсотків її елемен-
тів. 

Придушення цілі – це таке її ураження, при якому вона тимчасово позбавля-
ється боєздатності, тобто обмежується або забороняється маневр вогнем, рухом, 
здатність до спостереження і ведення вогню і т.д. Групова ціль вважається при-
душеною, якщо знищено 25 – 30 відсотків її елементів. 

Під руйнуванням цілі розуміють таке ураження оборонних інженерних спо-
руд чи інших подібних об’єктів, при якому вони не можуть бути далі використані 
для ведення бойових дій. 

5. Усі цілі  й об’єкти, що уражаються  вогнем з різних  видів зброї танка,  кла- 
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сифікуються за такими ознаками: місце розташування, ступінь мобільності, захи-
щеності, склад і зайнята площа, розміри. 

6. За місцем розташування цілі поділяються таким чином:  
наземні: танки; самохідні установки, бойові машини піхоти, бронетранспор-

тери, бойові машини ПТРК; переносні ПТРК, артилерійські (безвідкатні) установ-
ки, міномети та їхні розрахунки; командно-штабні машини; пункти керування; за-
соби ядерного нападу; оборонні споруди та інші важливі об’єкти;  ручні протита-
нкові гранатомети, кулемети, жива сила супротивника і ін.; 

повітряні: низько літаючі літаки; літаючі та завислі вертольоти; парашутис-
ти; світні авіабомби, освітлювальні снаряди і міни; 

надводні: плаваючі танки; бойові машини піхоти і бронетранспортери; пере-
правно-десантні засоби (пороми, катери); судна підтримки десанту та ін. 

7. За ступенем мобільності (ступенем рухливості в момент обстрілу) цілі по-
діляються на нерухомі, що з’являються (завислі) і що рухаються (літаючі). 

8. З точки зору захищеності (уразливості) цілі підрозділяються на броньовані, 
легко броньовані, неброньовані, розташовані в окопах та інших фортифікаційних 
спорудах, розташовані   відкрито. 

9. За складом і займаної площі цілі підрозділяються на одиночні й групові, 
крапкові та майданні. 

10. За  видимими розмірами цілі поділяються на маломірні, середні і великі. 
До маломірних цілей, що уражаються вогнем з танкової гармати, відносяться цілі 
з висотою до 1,5 м; до цілей середніх розмірів – від 1,5 до 3 м; до цілей великих 
розмірів – понад 3 м. До маломірних цілей, що уражаються вогнем з кулемета, 
відносяться цілі висотою до 0,75 м; до цілей середніх розмірів – від 0,75 до 1,5 м; 
до цілей великих розмірів – з висотою понад 1,5 м. 

11. Та чи інша ціль залежно від її важливості, захищеності, дальності до неї та 
інших умов обстановки може уражатися вогнем одного танка, зосередженим вог-
нем декількох танків або усього підрозділу. 

Цілі в усіх випадках повинні уражатися з найменшою витратою боєприпасів і 
часу. Для цього необхідно: 

мати справне і правильно підготовлене до стрільби озброєння; 
вчасно виявляти цілі, точно і швидко передавати цілевказівки і ставити задачу 

на ураження цілі; 
правильно вибирати зброю і боєприпаси для ураження цілі, а також спосіб 

ведення і вид вогню; 
якомога точніше визначати вихідні установки для стрільби і застосовувати 

найбільш доцільні прийоми наводки і проведення пострілів (черг); 
вчасно відкривати вогонь по цілі і вести його у високому темпі; 
постійно спостерігати за результатами свого вогню і правильно коректувати 

стрільбу. 
12. Технічні можливості комплексів озброєння танків дозволяють екіпажам 

вести вогонь із застосуванням різних видів наводки і способів стрільби. Ведення 
вогню з танків може здійснюватися прямою, напівпрямою і непрямою наводкою. 



 

 

 

5 

Загальні   положення 
 

13. Вогонь прямою наводкою є основним для танків і застосовується у всіх 
видах бою. Стрільба прямою наводкою ведеться по цілях, які спостерігаються з 
танка. При веденні вогню прямою наводкою, лінія прицілювання суміщається з 
обраною точкою прицілювання на цілі або в безпосередній близькості від неї. 

14. Вогонь напівпрямою наводкою застосовується при стрільбі по цілях, які 
спостерігаються з танка, але розташованими на дальність, що перевищують наріз-
ку дистанційних шкал оптичних прицілів. У цьому випадку горизонтальна навод-
ка  здійснюється за допомогою шкали бокових поправок поля зору оптичного 
прицілу, а вертикальна – за допомогою бокового рівня. 

15. Вогонь непрямою наводкою ведеться по цілях, що спостерігаються зі 
стріляючого танка, в умовах обмеженої видимості і з закритих вогневих позицій. 
При цьому горизонтальна наводка здійснюється за допомогою азимутального по-
кажчика (баштового кутоміра), а вертикальна – за допомогою бокового рівня. 

16. Вогонь з танків прямою наводкою ведеться з місця, із зупинок, з коротких 
зупинок і з ходу, а напівпрямою і непрямою наводкою – тільки з місця. Місце, за-
йняте танком (підрозділом) при веденні вогню з місця (зупинки), прийнято нази-
вати вогневою позицією. 

17. Вогонь з місця є найбільш ефективним і основним способом стрільби з 
усіх видів зброї танка при веденні оборонного бою. Цей спосіб може застосовува-
тися в наступі при відбитті контратак, при веденні танками вогню прямою навод-
кою у період вогневої підготовки атаки, при діях у засадах і в деяких інших випа-
дках. 

Вогонь з місця в обороні, у засаді, при стрільбі прямою наводкою у період во-
гневої підготовки атаки ведеться з підготовленої вогневої позиції. Вогнева пози-
ція вибирається так, щоб забезпечувалися найкращі умови для ведення вогню в 
зазначеному секторі (напрямку), а також маскування й укриття танка. Якщо до-
зволяє час, на вогневій позиції для танка обладнується окоп (майданчик для стрі-
льби), визначаються дані для стрільби по орієнтирах (місцевих предметах, рубе-
жах місцевості) і складається картка вогню. 

З дозволу старшого командира дані для стрільби можуть перевірятися й уточ-
нюватися окремими пострілами з гармати (чергами з кулемета). 

При веденні вогню з місця з однієї вогневої позиції може уражатися кілька 
цілей (вирішуватись кілька вогневих задач). 

18. Вогонь із зупинки застосовується в тих випадках, коли необхідно якнай-
швидше уразити важливу й небезпечну ціль. Він може застосовуватися в наступі, 
а в обороні – при проведенні контратак і при зміні танком вогневої позиції. Зазна-
чений спосіб стрільби може застосовуватися і вимушено при аварійних режимах 
роботи комплексу озброєння танка, при веденні бойових дій у, гірській місцевос-
ті, де багато каменів і валунів. При даному способі ведення вогню танк для вирі-
шення вогневої задачі робить зупинку і після ураження цілі продовжує рух. На 
кожній зупинці, як правило, уражається одна ціль (вирішується одна вогнева за-
дача) вогнем з гармати звичайними снарядами або керованою ракетою, із  зеніт-
ного кулемета й одна-дві цілі  вогнем зі спареного ку- 
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лемета. Тривалість зупинки повинна бути якомога меншою і не перевищувати од-
нієї хвилини. 

Вогнева позиція для ведення вогню із зупинки вибирається командиром танка 
з таким розрахунком, щоб вона забезпечувала маскування й укриття корпуса тан-
ка, для чого використовують нерівності рельєфу і місцеві предмети в напрямку 
руху танка. Якщо за умовами обстановки потрібно негайно відкрити вогонь, а по-
близу немає укриттів, то зупинка проводиться на відкритому місці. 

Вибравши вогневу позицію, командир танка подає команду механіку-водію 
на її заняття і ставить вогневу задачу навіднику. Механік-водій зупиняє танк у за-
значеному командиром танка місці (по можливості без бокового крену). Навідник, 
визначивши дані для стрільби й уточнивши наводку, відкриває вогонь. Рух танка 
після вирішення вогневої задачі починається по команді командира танка. 

19. Вогонь з коротких зупинок застосовується, як правило, у наступі, а та-
кож може мати місце при проведенні контратак в обороні. Даний спосіб може за-
стосовуватись в тих випадках, коли вогонь з ходу є малоефективним через велику 
дальність до цілі, малих її розмірів або через різкі коливання корпуса танка, особ-
ливо при веденні бойових дій у гірській місцевості з кам’янистим ґрунтом, коли 
стрільба з ходу стає практично неможливою. Вогонь з коротких зупинок з танка 
може застосовуватися й у тих випадках, коли технічний стан комплексу озброєн-
ня не дозволяє вести вогонь з ходу. 

При веденні вогню з коротких зупинок уся підготовка до стрільби (визначен-
ня установок для стрільби, заряджання зброї) здійснюється в русі, а для проведен-
ня пострілу (черги) танк робить зупинку тривалістю не більше 10 с удень і 12 с 
вночі. 

На кожній короткій зупинці проводиться один постріл з гармати або кілька 
черг із кулемета. З гармати ціль уражається з однієї або декількох коротких зупи-
нок, а з кулемета, як правило, з однієї короткої зупинки. 

Рух танка між короткими зупинками відбувається з якомога більшою швидкі-
стю і не прямолінійно, а так, щоб з максимальною мірою знизити його уразли-
вість від вогню супротивника. Величина стрибка від однієї короткої зупинки до 
іншої визначається часом на підготовку до проведення чергового пострілу, умо-
вами тактичної обстановки, місцевості і спостереження. 

Коротка зупинка проводиться по команді “Коротка”, поданою навідником 
при готовності  до відкриття вогню. Рух танка з короткої зупинки починається са-
мостійно після пострілу з гармати і по команді навідника або командира танка 
при стрільбі з кулемета. 

20. Вогонь з ходу є основним способом стрільби в наступі і при проведенні 
контратак в обороні. Застосування даного способу дозволяє найбільш повно ви-
користовувати всі бойові властивості танка (вогневу потужність, рухливість, за-
хищеність), забезпечити високий темп просування бойового порядку танкових 
підрозділів і зробити сильний моральний вплив на супротивника. 

Ураження цілей стрільбою з ходу може здійснюватися вогнем як одного (оди- 
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Загальні   положення  
 
ночним вогнем), так і декількох танків (зосередженим вогнем), але, як правило, не 
більше взводу. 

21. Стрільбі з танків передує ретельна підготовка. Підготовка стрільби з танка 
поділяється на попередню і безпосередню. 

22. Попередня підготовка стрільби з танка здійснюється при організації бо-
йових дій (стрільби) і безпосередньо перед боєм (стрільбою). Вона включає: 

технічну підготовку озброєння танка і боєприпасів; 
вивчення місцевості, вибір орієнтирів, визначення відстаней до різних рубе-

жів і місцевих предметів; 
складання картки вогню танка, схеми опорного пункту взводу і т.д.; 
визначення балістичних, метеорологічних і топографічних умов стрільби; 
уведення поточних значень умов стрільби (поправок на їхнє відхилення) у та-

нковий балістичний обчислювач або балістичний поправник. 
23. Технічна підготовка озброєння танка і боєприпасів здійснюється при ор-

ганізації бойових дій з метою забезпечити своєчасність відкриття вогню, надійну 
безвідмовну дію озброєння і боєприпасів при стрільбі, а також її високу точність. 
Вона включає наступні основні заходи: 

перевірку функціонування і працездатності комплексу озброєння танка й ок-
ремих його елементів; 

перевірку і регулювання характеристик стабілізатора; 
перевірку і вивірку далекомірів, прицілів і інших прицільних пристосувань;  
приведення кулеметного озброєння до нормального бою; 
підбір боєприпасів по партіях, масі снарядів (вагарним знакам), їхній огляд і 

завантаження в танк; 
визначення зносу каналу ствола гармати (подовження зарядної камери) з ме-

тою визначення величини падіння початкової швидкості; 
24. У залежності від умов обстановки і наявності часу в ході організації бою 

екіпаж танка вивчає місцевість, усвідомлює орієнтири і визначає дальності до ру-
бежів і місцевих предметів. Для підвищення ефективності вогню в обороні і ве-
дення його як удень, так і вночі, екіпажем танка розробляється картка вогню, що 
має необхідні дані для стрільби. 

25. Безпосередня підготовка стрільби перед боєм (початком стрільби) 
включає визначення поточних значень умов стрільби: температуру повітря і заря-
ду, атмосферний тиск, напрямок і швидкість вітру. Ці значення потім разом з поп-
равками на зношування каналу ствола і початкову швидкість партії порохового 
заряду вводять у танковий балістичний обчислювач. 
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ВИРІШЕННЯ  ВОГНЕВОЇ  ЗАДАЧІ 
 

26. Ураження цілі вогнем з танка називається вирішенням вогневої задачі. 
Вирішення вогневої задачі починається з моменту виявлення цілі (самостійно або 
за отриманою цілевказівкою) і прийняття рішення про її ураження безпосередньо 
навідником або командиром танка і закінчується, як правило, ураженням цілі й 
виходом її із зони вогню чи з одержанням команди на припинення вогню. 

27. Зміст і послідовність вирішення вогневої задачі багато в чому залежать від 
умов обстановки і технічних можливостей комплексу озброєння танка. 

У загальному випадку вирішення вогневої задачі з танка включає: 
виявлення, вибір цілі й цілевказівки; 
визначення відстані до цілі; 
вибір способу ураження цілі (вирішення вогневої задачі); 
заряджання зброї; 
визначення вихідних установок для стрільби (вирішення задачі зустрічі сна-

ряда з ціллю); 
стрільбу по цілі. 
28. Вирішення вогневої задачі підрозділом прямою наводкою на великі даль-

ності, а також напівпрямою і непрямою наводкою звичайно включає підготовку 
стрільби, пристрілювання і стрільбу на ураження. 

П і д г о т о в к а с т р і л ь б и  включає: вибір цілі, її оцінку й вибір способу 
ураження (вид зброї і тип боєприпасів, спосіб стрільби, вид наводки, вогню і по-
рядок його ведення; кількість танків, які залучаються для ураження цілі, і витрату 
боєприпасів); визначення вихідних установок для ведення пристрілювання. 

П р и с т р і л ю в а н н я  полягає у відшуканні стрільбою установок для пере-
ходу до стрільби на ураження. 

С т р і л ь б а  на  ураження цілі ведеться до її знищення, придушення, або 
руйнування. В окремих випадках стрільба може бути припинена по команді ко-
мандира підрозділу. 
 

Виявлення, вибір цілі і цілевказівка 
 

29. Для своєчасного виявлення цілей і стрільби по них екіпаж танка в бою по-
стійно веде розвідку цілей спостереженням. Спостереження з танка повинне бути 
круговим, сектори спостереження призначаються членам екіпажу залежно від на-
явності і розміщення приладів спостереження. 

Кожному члену екіпажа призначається сектор або зона спостереження. При  
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Вирішення вогневої задачі 
 
діях танка в обороні, засаді сектор спостереження кожного члену екіпажу може 
розбиватися на зони: ближню – до 500 – 600 м; середню – від 600 до 1500 м; дале-
ку – понад 1500 м. При цьому спостереження ведеться спочатку в ближній, потім 
у середній і далекій зонах. При діях танка в наступі спостереження може бути ор-
ганізоване таким способом. Механік-водій і заряджаючий ведуть спостереження у 
напрямку руху і праворуч і здійснюють розвідку цілей на глибину до 600 – 800 м, 
навідник – у напрямку атаки на глибину від 600 – 800 м до 1500 – 2000 м, коман-
дир танка – кругове спостереження з концентруванням особливої уваги в напрям-
ку атаки на глибину понад 1500 – 2000 м, де можуть знаходитися небезпечні для 
танка цілі (установки ПТУР і ін.). 

30. При виявленні одночасно декількох цілей черговість їх ураження (вибір 
цілі) визначається на основі їхньої оцінки за ступенем важливості, небезпеки, ура-
зливості й видалення. У першу чергу уражаються найбільш важливі й небезпечні 
на даний момент цілі, а з однаково важливих і небезпечних та ціль, що розташо-
вана ближче і найбільш уразлива, з таким розрахунком, щоб можна було вразити 
її в найкоротший термін і з найменшою витратою боєприпасів. 

31. Члени екіпажу негайно доповідають командиру танка про помічені цілі, 
який в свою чергу доповідає про найбільш важливі і небезпечні – командиру 
взводу. При виявленні одночасно декількох цілей доповідають в першу чергу про 
найбільш важливі й небезпечні для танка. Доповідь про виявлені цілі здійснюєть-
ся у формі цілевказівки. 

32. Цілевказівка містить певну послідовність дій, вона повинна бути корот-
кою, чіткою, точною і зрозумілою, що забезпечує швидке виявлення цілі. У ній 
вказуються: напрямок на ціль; місце розташування цілі щодо  орієнтирів, місце-
вих і інших предметів; найменування цілі і її  ознаки; дальність до цілі в метрах. 

33. При одержанні цілевказівки той хто її приймає, відшукавши ціль,  допові-
дає: “Бачу”. Коли ж той хто приймає цілевказівку не бачить цілі, він доповідає: 
“Не бачу”. Якщо ж він не може знайти ціль через неясність цілевказівки, то допо-
відає: “Не зрозумів”; у цьому випадку цілевказівка повторюється або уточнюєть-
ся. 

34. У тому випадку, якщо ціль першим виявив командир танка і прийняв рі-
шення на її ураження, то одночасно з подачею цілевказівки навіднику він ставить 
йому вогневу задачу. При цьому цілевказівка є складовою частиною постановки 
вогневої задачі. На початку цілевказівки командир танка вказує тип снаряда або 
вид зброї, а наприкінці – спосіб ведення вогню і задачу. 

35. Цілевказівка в танку здійснюється таким чином:  
наведенням зброї в напрямку цілі;  
від орієнтирів (місцевих предметів); 
від напрямку руху (за азимутальним покажчиком або баштовим кутоміром). 
36. Цілевказівка в підрозділах здійснюється таким чином: 
від орієнтирів (місцевих предметів); 
трасуючими снарядами (кулями); 
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Глава друга  
 

розривами снарядів. 
Механізовані підрозділи можуть давати цілевказівки танкам трасуючими ку-

лями і сигнальними ракетами, що випускаються в напрямку цілі. 
37. Спосіб цілевказівки вибирається в залежності від конкретних умов обста-

новки так, щоб забезпечувалося найбільш швидке відшукання цілі. При необхід-
ності способи цілевказівки можуть комбінуватися. 

38. Цілевказівка наведенням зброї в напрямку цілі здійснюється   команди-
ром танка за допомогою системи командирської цілевказівки. Одночасно з наве-
денням зброї на ціль командир танка ставить вогневу задачу або подає команду на 
відкриття вогню. 

Приклад команди командира танка: “Бронебійним, танк в окопі, 1200, з хо-
ду, вогонь”. 

У разі відмови системи командирської цілевказівки командир танка може 
здійснювати наведення зброї на ціль командами навіднику “Гармату праворуч 
(ліворуч)”, а при суміщенні ствола гармати з напрямком на ціль – “Стій”, після 
чого уточнює положення цілі за  місцевими предметами. 

39. При цілевказівці від орієнтира (місцевого предмета) указують: номер орі-
єнтира (найменування місцевого предмета); кут у тисячних між напрямками на 
орієнтир (місцевий предмет) і на ціль, найменування цілі й дальність до неї. 

Приклад доповіді механіка-водія: “Орієнтир перший, вправо 0-20, БМП, 
1400” (мал. 1). 

40. При цілевказівці від напрямку руху (за азимутальним покажчиком або 
баштовим кутоміром) навідник суміщає центральний косинець прицілу з ціллю і, 
прочитавши установку азимутального покажчика (баштового кутоміра), доповідає 
напрямок на ціль, її найменування і дальність до неї. 

Приклад доповіді навідника: “33-00, наземна установка ПТУР у кущах, 
1500”. 

Командир танка, механік-водій і заряджаючий при цілевказівці цим способом 
для визначення напрямку на ціль подумки суміщають лінію 30-00 азимутального 
покажчика (баштового кутоміра) з напрямком руху танка (45-00 – праворуч,  
15-00 – ліворуч) і на око визначають, через яку поділку проходить лінія візування 
на ціль. 

41. При цілевказівці трасуючими снарядами (кулями) або розривами снаря-
дів по цілі проводиться прицільний постріл з гармати (довга черга з кулемета). 

Про майбутню цілевказівку, напрямок і дальність стрільби командири танків 
(підрозділів) попереджаються по радіо. 

Приклад: “27-00, ПТУР на БТР, 1900, спостерігати трасу (траси, розрив)”. 
Якщо розрив снаряда відхилився від цілі, то положення цілі уточнюється сто-

совно місця розриву: за напрямком вказується кут у тисячних між напрямками на 
ціль і на розрив, а за дальністю – віддалення цілі від місця розриву в метрах. 

Приклад: “Розрив снаряда, вправо 0-08, далі 100, протитанкова установ-
ка в окопі, 2100” (мал. 2). 
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Визначення дальності до цілей 
 

42. Дальність до цілі (орієнтирів і місцевих предметів) з танка визначають: 
далекоміром; 
за кутовою величиною цілі (орієнтира, місцевого предмета); 
візуально (порівнянням відстані до цілі із заздалегідь відомою відстанню або 

за ступенем видимості цілі). 
В окремих випадках про дальність до цілі може бути повідомлено екіпажу 

командиром підрозділу. 
43. Основним способом визначення відстані до цілі в танку є вимірювання з 

використанням далекоміра (лазерного або оптичного). Залежності від умов обста-
новки вимірювання відстані до цілі лазерним далекоміром може здійснюватися 
після виявлення, вибору цілі й прийняття рішення на її ураження або безпосеред-
ньо перед пострілом. 

У разі несправності далекоміра або неможливості його застосування через 
метеорологічні умови і через сильної запиленість дальність до цілі визначається 
по її кутовій величині за допомогою сітки (шкал) прицілу (приладу спостережен-
ня), далекомірної шкали або візуально. 

44. Дальність до цілі по її кутовій величині визначають при стрільбі з місця і з 
зупинки, коли відома висота, ширина або довжина виявленої цілі, (її частини) 
(мал. 3). Вимірювання відстані до цілі відбувається двома способами: 

П е р ш и й  с п о с і б: 
за допомогою шкал прицілу (приладу спостереження) вимірюють кут, під 

яким видна ціль; 
 

 
Мал. 3.  Визначення дальності до цілі за кутовою величиною. 

 

розмір цілі (у метрах) поділяють на кут у тисячних і отримують дальність до 
цілі в кілометрах. 

Приклад. Ціль – танк шириною 3,4 м видний під кутом 2 тис. Дальність до  
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цілі  дорівнює км7,1

2
4,3
=  (1700м). 

Т а б л и ц я  1               

Найменування цілі 
Курсові кути цілі, град 

0 ±15 ±30 ±45 ±60 ±75 ±90 
ТАНК  
БМП 
БТР  
САО 

3,42  
2,96 
2,5  

3,15 

5,30  
4,48  
3,63  
1,48 

6,81  
5,69  
4,53  
5,49 

7,93  
6,48  
5,09  
6,10 

8,37  
6,89  
5,34  
6,36 

8,33  
6,79  
5,20  
6,15 

7,66  
6,22  
4,70  
5,50 

 
У табл. 1 наведено значення спостерігаємої (видимої) ширини (довжини) різ-

них цілей у метрах у залежності від їхніх курсових кутів стосовно напрямку стрі-
льби. 

За даними табл. 1 видима ширина (довжина) цілі приблизно може дорівнюва-
ти: 

при курсових кутах від 0 до ±5° – габаритній ширині; 
при курсових кутах від 15 до ±10° – половині суми габаритних ширини і дов-

жини цілі; 
при курсових кутах 30° і понад – габаритній довжині цілі. 
Д р у г и й  с п о с і б  визначення дальності до цілі – за кутовою величиною її 

висоти. Для цього в поле зору прицілу (приладу спостереження командира танка) 
є далекомірна шкала. При визначенні дальності за допомогою далекомірної шкали 
необхідно пам’ятати, що вона розрахована для цілі висотою 2,7 м (мал. 4). Визна-
чення дальності за кутовою величиною її висоти може здійснюватися з викорис-
танням прицільних марок сітки прицілу. У цьому випадку найбільша точність у 
визначенні дальності буде досягатися за умови перебування цілі на рівній місце-
вості і на горизонті зброї, коли видима і габаритна висоти цілі однакові. 

                     
Мал. 4. Визначення дальності до цілі за далекомірною шкалою. 

 

При стрільбі на пересіченій місцевості й у горах, коли ціль знаходиться на 
схилі, зверненому до стріляючого танку, її видима висота не буде збігатися з га-
баритною. 

У табл. 2 подано значення видимої висоти деяких цілей у метрах при їх відк-
ритому розташуванні на схилах різної крутості.  

При визначенні дальності до цілі за її кутовою величиною необхідно 
пам’ятати, що спостережувані (видимі) ширина (довжина) і висота цілі найчасті-
ше не будуть збігатися з її габаритними (конструктивними) розмірами. 
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45. Окомірний спосіб визначення дальності до цілі з танка може застосовува-
тися в тих випадках, коли немає можливості виміряти її за допомогою далекоміра 
або по кутовій величині цілі. 

Т а б л и ц я  2 

Найменування цілі 
Крутість схилу, град 

0 5 10 15 20 25 30 
Танк 
БМП 
БТР 
САО 
БМ, ПТРК 

2,37 
2,20 
1,80 
 2,70 
2,60 

3,03 
 2,73 
2,20 
3,17 
3,00 

3,66 
3,24 
2,59 
3,62 
3,38 

4,21 
3,75 
2,98 
 4,06 
3,75 

4,87 
4,21 
3,32 
4,44 
4,08 

5,40 
4,66 
3,62 
4,79 
4,35 

5,89 
 5,02 
3,92 
5,10 
4,61 

Визначення дальності порівнянням із заздалегідь відомою відстанню здійс-
нюється таким способом: 

на око визначають у метрах віддалення цілі від орієнтира (місцевого предмета 
або рубежу), дальність до якої заздалегідь виміряна по карті, далекоміром або 
пристріляна; 

отриману величину додають до відомої відстані до орієнтира (місцевого  пре-
дмета або рубежу), якщо ціль розташована далі, або віднімають, якщо ціль розта-
шована ближче, і в результаті одержують дальність до цілі. 

При визначенні дальності по ступеню видимості цілей і місцевих предметів 
використовуються дані, приведені в додатку 1. 

Вибір способу ураження цілі 

46. Спосіб ураження цілі (вирішення вогневої задачі) вогнем одного танка
встановлюється командиром танка, а в окремих випадках безпосередньо навідни-
ком і включає: 

вибір виду зброї, типу боєприпасів і установки зривника; 
визначення дальності й моменту відкриття вогню;  
вибір способу стрільби. 
47. Вибір виду зброї, типу боєприпасів і установки зривника проводиться від-

повідно до характеру цілі і відстані до неї. 
Знищення броньованих цілей (танків, САО, броньованих надводних цілей) 

здійснюється вогнем з гармати бронебійними і кумулятивними снарядами. При 
виборі підкаліберного або кумулятивного снаряда для ураження броньованої цілі 
необхідно враховувати також потужність їх дії, балістичні характеристики й умо-
ви стрільби.  

При стрільбі по броньованих цілях в несприятливих метеорологічних умовах, 
при наявності помітного бічного крену танка, а також якщо ціль рухається доці-
льно використовувати підкаліберні снаряди. 

При стрільбі в умовах, близьких до табличних (нормальних), на дальність до 
2000 м для ураження броньованих цілей доцільно застосовувати кумулятивні сна-
ряди. 
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48. В окремих випадках броньовані цілі, так само як і інші, можуть уражатися 
й осколково-фугасними снарядами. При цьому зривник встановлюють: 

н а  о с к о л к о в у  д і ю – для ураження легко броньованих (БМП, БТР та ін.) 
і неброньованих цілей, вогневих засобів і живої сили супротивника, розміщеної 
на відкритій місцевості або у відкритих траншеях (траншеях); 

н а  ф у г а с н у  д і ю – для ураження вогневих засобів і живої сили, розміще-
ної в окопах (траншеях) з перекриттями, а також для руйнування де-
рев’яноземляних оборонних споруд, дерев’яних будівель, мостів і т.д.; 

н а  у п о в і л ь н е н у  д і ю – для руйнування довгострокових оборонних 
споруд, бліндажів, міцних будинків і т.д. 

49. Зі спареного кулемета вогонь ведеться для знищення живої сили, вогневих 
засобів (розрахунків кулемета, протитанкових засобів ближнього бою), автомобі-
лів і мотоциклів; 

Із зенітного кулемета вогонь ведеться по літаках з низькою висотою (верто-
льотах) супротивника на дальність до 2000 м, а по парашутистах і світних  авіа-
бомбах, – на дальність до 1000 м. 

В окремих випадках вогнем із зенітного кулемета можуть уражатися і наземні 
цілі – легко броньовані і неброньовані, переносні ПТРК і т.д. 

50. Визначення дальності й моменту відкриття вогню (проведення пострілу, 
черги) є найважливішою умовою, здатною забезпечити ураження цілі з першого 
пострілу (залпу, пуску, черги). 

При діях в обороні, засаді та в деяких інших випадках вогонь по цілі може 
відкриватися не відразу після її виявлення, а після наближення її на таку даль-
ність, з якої вона може бути надійно уражена з першого-другого пострілу (на да-
льності ефективного вогню). 

У цих умовах стріляючому надається можливість вибрати момент проведення 
пострілу. Оптимальним моментом для проведення пострілу вважається той, при 
якому площа цілі, що уражається, є найбільшою (ціль повернута боком, знахо-
диться на схилі або рухається по схилу, зверненому до танку який стріляє). 

Так, якщо ціль – танк рухається фронтально до напрямку стрільби, то його 
площа, що уражається, складає 7,48 м2, а якщо флангово – 14 м2, тобто майже в 2 
рази більше. В другому випадку ймовірність влучення буде значно вище, ніж у 
першому. 

Якщо та сама ціль – танк рухається по рівній місцевості, то його видима висо-
та буде дорівнювати габаритній, а якщо по схилу крутістю 15° – видима висота 
цілі буде в 1,8 рази більше габаритної (табл. 2). Отже, і в цьому випадку збільшу-
ється площа цілі, що уражається, а значить, і ймовірність влучення в неї. 

51. Вибір способу стрільби залежить від умов тактичної обстановки, місцево-
сті, характеру вогневої задачі, технічного стану комплексу озброєння танка або 
його окремих елементів, а також інших факторів. 

В усіх випадках спосіб стрільби вибирається з таким розрахунком, щоб ура-
ження цілі забезпечувалось з найменшою витратою боєприпасів і часу, а також з 
урахуванням збереження місця танка в бойовому порядку взводу. 
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52. Заряджання зброї при стрільбі з танка здійснюється по команді командира 
танка або навідника. У команді для заряджання .зброї вказується тип  снаряда або 
вид зброї, наприклад: “Підкаліберним...”, “Кумулятивним...”, “Осколковим...” 
або “Кулеметом...”. Для другого і наступного пострілів заряджання проводиться 
самостійно навідником або заряджаючим тим же типом боєприпасів, якщо не на-
дійшла інша команда. 

 

Визначення  вихідних установок (вирішення задачі влучення снаряда в ціль) 
 

53. Вихідними установками називаються установки, призначені для прове-
дення першого пострілу з гармати (першої черги з кулемета). При рішенні вогне-
вої задачі вогнем одного танка вихідні установки визначаються, як правило, на-
відником і тільки в окремих випадках їх призначає командир танка. При стрільбі 
підрозділом прямою наводкою вихідні установки визначаються, як правило, екі-
пажем танка, а при стрільбі напівпрямою і непрямою наводкою (із проведенням 
пристрілювання або без нього) вони вказуються командиром підрозділу. 

54. Вихідними установками при стрільбі з танків прямою наводкою у загаль-
ному випадку є встановлення прицілу, прицільна марка, точка прицілювання або 
прицільна марка і точка прицілювання. 

Вибір вихідних установок для стрільби залежить від виду зброї, особливостей 
СУО, наявності технічних пристроїв для обліку умов стрільби, режимів стрільби 
та інших факторів. 

55. Вихідні установки для стрільби з танків прямою наводкою призначають: 
встановлення прицілу – відповідно до виміряної дальності до цілі з ураху-

ванням сумарної поправки дальності на рух цілі, танка і відхилення умов стрільби 
від табличних (нормальних); 

 прицільну марку – центральну прицільну марку (центральний косинець) 
або бічну прицільну марку, що відповідає величині сумарної поправки напрямку 
стрільби на рух цілі, танка, боковий (косий) вітер і крен танка; 

точку прицілювання – центр цілі або іншу точку прицілювання вище (ниж-
че), лівіше (правіше) від центра цілі на величину сумарної поправки на вертика-
льне переміщення танка, цілі і крен танка, а також на напрямок стрільби. 

56. При стрільбі з танків напівпрямою наводкою вихідними установками є 
прицільна марка, точка прицілювання, рівень (установка бокового рівня). 

57. При стрільбі непрямою наводкою вихідними установками є кутомір (вста-
новлення азимутального покажчика або баштового кутоміра) і рівень (встанов-
лення бокового рівня). 

58. Визначення вихідних установок (вирішення задачі влучання снаряда в 
ціль) є кінцевою метою вирішення вогневої задачі. 

При веденні вогню з танків прямою наводкою у більшості випадків час на ви-
рішення цієї задачі обмежується 10–15 с. 

59. Для визначення вихідних установок у загальному випадку необхідно: 
визначити поточні значення умов стрільби, що враховуються при рішенні за-

дачі влучання снаряда (куль) у ціль; 
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визначити часткові і сумарні поправки на відхилення умов стрільби від таб-
личних або ввести значення умов стрільби в танковий балістичний обчислювач 
або поправки у балістичний поправник; 

призначити вихідні установки. 
Залежно від умов обстановки, особливостей СУО танка та інших факторів ча-

стина заходів на першому і другому етапах вирішення задачі влучання снаряда у 
ціль може здійснюватися до початку бою (стрільби), а решта – в ході вирішення 
вогневої задачі. 

60. Визначення поточних умов стрільби може здійснюватися візуально; за до-
помогою приладів і датчиків, що є на танку та в підрозділі; з використанням інфо-
рмації, одержуваної від органів артилерійської, інженерної та хімічної розвідки; 
на основі даних документації, доданої до озброєння танка і боєприпасів; комбіно-
ваним способом, тобто поєднанням усіх цих способів. 

61. Визначення частинних і сумарних поправок на відхилення умов стрільби 
від табличних (нормальних) здійснюється: візуально; відповідно до рекомендацій,  
викладених у цих Правилах; за допомогою датчиків, приладів, танкових балістич-
них обчислювачів (автоматично і напівавтоматично); розрахунковим методом з 
використанням таблиць стрільби; комбінованим способом. 

Точність визначення вихідних установок багато в чому залежить від точності 
застосовуваних способів визначення поточних значень умов стрільби і поправок 
на їхнє відхилення від табличних (нормальних). 

62. Призначення і уведення вихідних установок можуть здійснюватися  авто-
матично, напівавтоматично і вручну. 

Порядок визначення і призначення вихідних установок для стрільби з танків з 
різними комплексами озброєння в основному та аварійному режимах подається в 
наступних главах. 

 
СТРІЛЬБА ПО ЦІЛІ 

 
Способи наведення зброї і здійснення пострілу (черги) 

 
63. При стрільбі з місця, під час зупинок і з коротких зупинок по нерухомій 

цілі, коли дальність і напрямок на ціль не змінюються, обрана прицільна марка 
з’єднується з точкою прицілювання наводкою зліва направо і знизу вгору. Постріл 
проводиться в момент з’єднання прицільної марки з точкою прицілювання. 

При стрільбі по цілях, що роблять фланговий або косий рух, наводка здійс-
нюється методом вичікування або методом супроводу цілі. 

64. Наводка методом вичікування цілі полягає в тому, що навідник виво-
дить обрану прицільну марку вперед по ходу цілі на три-чотири фігури і утримує 
її по висоті на рівні обраної точки прицілювання до того моменту, поки точка 
прицілювання не підійде до прицільної марки.  При з’єднанні точки прицілюван-
ня з обраною прицільною маркою проводиться постріл з гармати (черга з кулеме-
та). 

Наводка методом вичікування застосовується, як правило, при стрільбі з вим- 
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