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ВСТУП 

 

Під час ведення бойових дій в операції об’єднаних сил ЗС України (далі – 

ООС) накопичений досвід щодо виконання бойових завдань з застосуванням 

різноманітної військової техніки та озброєння, у тому числі з використанням 

великокаліберних кулеметів. 

Актуальність даного питання зумовлено потребою подальшого розвитку 

поглядів щодо застосування даного виду озброєння під час ведення бойових 

дій. Так великокаліберні кулемети суттєво доповнюють систему вогню у всіх 

видах бою, крім того великокаліберні кулемети знайшли широке застосування 

як засіб протиповітряної оборони підрозділів. З цією метою кулемети 

встановлюються на танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти. Таким 

чином, великокаліберні кулемети – це найбільш потужний тип стрілецької зброї 

для ураження наземних і повітряних цілей, але при тому і найменш 

маневрений. Проте інтерес до них не знижується. Це пов’язано з дальністю 

стрільби великокаліберних кулеметів та їх вражаючою дією, що дозволяє вести 

боротьбу з важливими цілями (снайперами, кулеметниками в укритті, 

розрахунками вогневих засобів і засобами повітряного нападу). 

Аналіз бойових дій свідчить, що питанням застосування 

великокаліберних кулеметів необхідно приділяти більшої уваги. Тому, 

розкриття питань тактики застосування великокаліберних кулеметів є 

актуальним завданням для відпрацювання цієї військової публікації. 

Ці Методичні рекомендації призначені для командирів 

(військовослужбовців) усіх рівнів щодо тактики та порядку застосування 

великокаліберних кулеметів. 

Рекомендації потрібно використовувати творчо, відповідно до умов 

обстановки, наявності сил та засобів, завдань, які визначені військовим 

частинам (підрозділам). 
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ПОСИЛАННЯ НА ВІЙСЬКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 
 

Позначка військової 
публікації 

Повне найменування військової публікації 

ВКДП 1-00(03).01 
 

Наказ Генерального штабу ЗС України від  
26.12.2018 № 460 “Про затвердження Тимчасового 
порядку оформлення військових публікацій у Збройних 
Силах України” 

 

Бойовий статут механізованих і танкових військ 
Сухопутних військ Збройних Сил України, частина ІІ, 
(батальйон, рота), затверджений наказом командувача 
Сухопутних військ Збройних Сил України від 
30.12.2016 №605 

 

Бойовий статут механізованих і танкових військ 
Сухопутних військ Збройних Сил України, частина ІІІ, 
(взвод, відділення, екіпаж), затверджений наказом 
командувача Сухопутних військ Збройних Сил України 
від 25.05.2016 №238 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Гранична дальність польоту кулі – характеризує граничні можливості 

застосування зброї. Найбільшою мірою важлива для артилерійських систем, 

окрім протитанкових і зенітних, – для стрілецької ж зброї є другорядною 

характеристикою, так як на практиці стрільба з неї на таку дальність не 

провадиться. 

Далекобійність – одна з основних властивостей стрілецької зброї, 

сукупність її властивостей, пов’язаних з дальністю стрільби. Визначається за 

рядом показників, таких, як: гранична дальність польоту кулі; дальність 

дійсного вогню; прицільна дальність; дальність прямого пострілу. 

Дальність дійсного вогню – дальність, на якій ще зберігаються досить 

висока ймовірність ураження цілі і ефективна дія кулі за даним типом цілей для 

вирішення поставленого бойового завдання. Відповідно, для стрілецької зброї 

розрізняють дальність дійсного вогню по одиночній цілі, по груповій цілі, по 

літаку, який атакує, по бронетехніці тощо. 

Дальність прямого пострілу – дальність, на якій висота траєкторії 

дорівнює висоті даної цілі (наприклад, піхотинця який стоїть). Характеризує 

настильність траєкторії. Чим вища настильність траєкторії, тим менші поправки 

по висоті доводиться брати стрільцеві під час прицілювання. У межах дальності 

прямого пострілу стрільба може здійснюватися без перестановки прицілу, для 

чого на ньому часто є спеціальна риска, яка відповідає прямому пострілу (П). 

Прицільна дальність – дальність, відповідна найбільшому поділу 

прицілу зброї. Як правило, дещо перевищує дальність дійсного вогню. 

Темп стрільби – найбільша скорострільність, що досягається зброєю 

завдяки її технічним можливостям. Вона виробляється при безперервному вогні 

без врахування часу на прицілювання і перезарядження. 

Швидкостріл́ьність – одна з найважливіших тактико-технічних 

характеристик зброї, яка визначає її ефективність, через кількість пострілів, 

котрі можна виробити з даного виду зброї на умовну одиницю часу (зазвичай 

на 1 хв.); за допомогою якої визначають потужність і дійсність стрільби зброї. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

Скорочення та 

умовні 

позначення 

Повне словосполучення та поняття, що скорочуються 

 

1 2 

Б-32 бронебійно - запальна 

БЗТ бронебійно-запально  трасуюча  

БС бронебійним сердечником 

ВКК Великокаліберні кулемети 

ДШК Дехтярьова – Шпагіна крупнокаліберний 

ДШКМ-ТК 
Дехтярьова – Шпагіна крупнокаліберний модернізований з 

тактичним комплектом 

НСВ  Нікітін, Соколов, Волков 

НСВС Нікітін, Соколов, Волков станковий 

НСВТ Нікітін, Соколов, Волков танковий 

КПВТ великокаліберний кулемет Володимирова танковий 

МДЗ миттєвої дії запалювальний 

ОВТ Озброєння і військова техніка 

ООС Операція об’єднаних сил  

ПЗРК Переносний зенітний ракетний комплекс 

ПТКР Протитанкові керовані ракети 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Мета застосування великокаліберних кулеметів 

 

Відповідно до настанов великокаліберні кулемети (далі – ВКК) 

призначені для боротьби з легко броньованими наземними цілями 

(бронетранспортерами), вогневими точками і цілями, які перебувають за 

невеликими укриттями, на дальності до 1000 м, а також для ведення вогню по 

скупченнях піхоти та транспорту на дальності до 1500 м і по повітряних цілях 

на висоті до 1500 м. 

Але сьогоднішня позиційна війна вносить нові вимоги в тактику 

застосування ВКК та потребує нових підходів в підготовці розрахунків. За 

досвідом ведення бойових дій в ООС основна мета застосування ВКК 

подавлення у противника волі до ведення ефективного і точного вогню, а також 

нанесення втрат його живій силі. При цьому необхідно враховувати що в 

сучасному бою щільність бойових порядків противника набагато менша а 

мобільність цілей набагато зросла. Також зросла дальність ведення вогню. 

Тому важливо готувати розрахунки ВКК до ведення вогню на великі дальності 

та основну уваги приділяти швидкому та скритному зайняттю непідготовлених 

позицій, використанню природних укриттів, раптове відкриття вогню та 

переміщення на нову позицію.   

Разом з тим вести вогонь з ВКК по броньованим цілям на дальності 

більше 500м неефективно. Вірогідність ураження досить низька а системи 

наведення ББМ мають технічні можливості виявлення та ураження ВКК на 

дальностях більше 1 км вдень та вночі. Тому ефективне застосування ВКК 

проти ББМ зводиться до засадних дій, коли ведеться кінжальний вогонь в 

бокові проекції на відстані 100 – 400 м. 

Сучасний великокаліберний кулемет, дозволяє мати в боєкомплекті 

потужний набій з бронебійними, бронебійно-запалювальними та іншими 

кулями. Це забезпечує ураження наземних цілей з товщиною броні 15 – 20 мм 

на дальностях до 800 м, а вогневих засобів, живої сили і повітряних  

цілей — до 2000 м. Бойова скорострільність великокаліберних кулеметів при 

стрільбі по наземних цілях може складати до 100 пострілів на хвилину чергами. 

Мобільність ВКК обмежена їх значною масою і розмірами. ВКК 

встановлюються на універсальні або спеціальні (наземні або зенітні) польові 

станки. З універсальним верстатом маса кулеметів може становити 140 – 160 кг, 

з легким наземним – 40 – 55 кг. Але поява значно полегшених 

великокаліберних кулеметів наблизило їх мобільність і можливості маскування 

до єдиних кулеметів на станку. Варто зауважити, що вже не перший рік 

здійснюються й інші спроби — заміни  великокаліберних кулеметів легкими 

автоматичними гарматами калібру 20 – 30 мм. Проте розробка досить легких (з 

урахуванням ваги самої зброї, установки і боєкомплекту) і мобільних зразків 

викликає серйозні труднощі. Поки такі гармати знайшли собі застосування як 

озброєння легких армійських автомобілів, легких вертольотів. 
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1.2. Призначення і основні характеристики великокаліберних 

кулеметів НСВ, ДШКМ, ДШКМ-ТК, КПВТ 

 

1.2.1. Великокаліберний кулемет НСВ 

 

12,7-мм кулемет “Утес” (НСВ-12,7 Нікітін, Соколов, Волков) є потужною 

автоматичною зброєю і призначений для боротьби з легко броньованими 

цілями, вогневими засобами, знищення живої сили і повітряних цілей 

противника. 

Дальність дійсного вогню з кулемета по легко броньованим цілям – до 

800 м, по відкритій живій силі, вогневим засобам і повітряним цілям – до 

1500 м. 

Кулемет, який встановлюється на станку, називається 

НСВС-12,7 (рис. 1а), а кулемет, встановлений на бойових і спеціальних 

машинах, - НСВТ-12,7 (рис. 1б). 

 
а. 

 
 

 

б. 

Умовні познаки: 

а – кулемет на станку 6Т7 (НСВС - 12,7);  

б – кулемет на бойових машинах (НСВТ-12,7). 

Рисунок 1 – вигляд 12,7-мм кулемета “Утес”. 
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Для стрільби з кулемета застосовуються 12,7-мм патрони з кулями  

Б – 30, Б – 32 і БЗ – Т. Стрільба з кулемета ведеться короткими чергами 

(4 – 6 пострілів), довгими (10 – 15 пострілів) і безперервно. 

Темп стрільби (технічна скорострільність) – 700 – 800 пострілів в 

хвилину. 

Бойова скорострільність – 80 – 100 пострілів в хвилину. 

Прицільна дальність стрільби: по наземним цілям – 2000 м; по 

повітряним цілям – 1500 м; максимальна дальність польоту кулі Б – 32 –  

6000 м. 

Подача патронів в кулемет здійснюється з металевої стрічки, яка 

вкладається в металеву коробку. Кулемети можуть мати праву або ліву подачу 

патронів. Кулемети з правою або лівою подачею патронів за своєю будовою 

однакові, відрізняються тільки деталями механізму подачі стрічки. 

Охолодження ствола повітряне. Безперервне ведення вогню допускається 

до 150 пострілів (100 пострілів короткими чергами і 50 – безперервно), після 

чого нагрітий ствол повинен бути охолоджений або замінений запасним. 

Станок дозволяє вести стрільбу з кулемета лежачи, з коліна, стоячи з 

окопу. Для зручності стрільби за рахунок зміни положення опор станка, 

передбачена зміна висоти лінії вогню від 310 мм до 410 мм. 

У похідному положенні станок компактно складається й переноситься на 

ременях. 

Вага кулемета (НСВ-12,7) – 25 кг. Вага ствола – 9 кг. Вага патронної 

коробки, спорядженої 50 патронами, – 11,1 кг. Вага станка – 16 кг. Вага 

оптичного прицілу – 1,7 кг 

 

1.2.2. Великокаліберний кулемет ДШКМ, ДШКМ-ТК 

 

12,7-мм кулемет зразка 1938/46 р. (Дехтярьова – Шпагіна 

крупнокаліберний) (далі – ДШК) є потужною автоматичною зброєю і 

призначений для боротьби з легко броньованими цілями, вогневими засобами, 

знищення живої сили і повітряних цілей противника (рис. 2). 

Дальність дійсного вогню з кулемета по вогневим засобам та відкритій 

живій силі – до 1500 м, по легко броньованим цілям – до 800 м і по повітряним 

цілям – до 1600 м. 

Прицільна дальність стрільби: по наземним цілям – 3500 м, максимальна 

дальність польоту кулі – до 7000 м. 

Стрільба з кулемета, в залежності від характеру цілі, ведеться короткими 

чергами (5 – 10 пострілів), довгими (15 – 20 пострілів) і безперервно. 

Бойова скорострільність кулемета – 80 пострілів в хвилину. 

Подача патронів в кулемет здійснюється з металевої стрічки, 

розрахованої на 50 патронів, яка вкладається в металеву коробку.  

Модернізація кулемета ДШКМ дозволяє розкрити потенціал як 

потужного, точного і в той же час досить мобільного піхотного озброєння, що 

відповідає багатьом сучасним вимогам ведення бою. 

Позитивні сторони модернізації ДШКМ: 
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кулемет став набагато мобільнішим, ніж старий варіант на тринозі. З 

ДШКМ-ТК вибрати місце для стрільби набагато простіше, він практично як 

великий ПКМ. У зв’язку з цим скорочено склад кулеметного розрахунку з 

трьох осіб до двох.  

Кулемет став набагато точніше. Завдяки дульному гальму віддача майже 

відсутня. Прикладна система ДШКМ-ТК скопійована з великокаліберних 

снайперських гвинтівок для високоточної стрільби. У ній є можливість вести 

вогонь на великі дальності (більше 1000 м), а саме:  

1) Приклад регулюється по довжині. Є три положення для стрільців 

різного зросту. Пістолетна рукоятка зі спусковим важелем. Спуск 

контрольований і передбачуваний.  

2) На прикладі є упор під щоку. Він регулюється по висоті і може бути 

для роботи з механічним прицілом, оптичним прицілом і для лівшів. Так, лівша 

з лівим робочим оком може працювати з таким кулеметом. Треба тільки 

поставити упор  на ліву сторону приклада і повернути його всередину. Сенс 

такого упору в тому, що поставивши його на правильній висоті, стрілок не 

напружуючи шию, відразу бачить приціл. Йому не треба крутити головою і 

пропадають помилки прицілювання. Це допомагає стрілку краще управляти 

кулеметом і швидше і точніше вести вогонь.  

3) Монопод. Він регулюється грубо і тонко. Відпустив прапорець і 

монопод сам буде відслідковувати наводку, стоячи на землі або опорі. Навів 

приблизно, затиснув прапорець. Тепер, обертаючи нижню гайку з п’ятою, 

робиться тонка наводка на ціль. Така прикладна система дозволяє 

використовувати всі варіанти гвинтівочних хватів, стріляти лежачи, стоячи, 

сидячи.  

4) Планка “пікатіні”. Планка стоїть на регульованій платформі з 

можливістю горизонтального налаштування і вибору кута нахилу підкладками.  

5) Проти слизький потиличник. У міру м’який, в міру жорсткий. 

Притиснув до плеча і кулемет не зісковзне, буде висіти без підтримки руками. 

Зручно при роботі стоячи. 

6) Дульне гальмо. Прибирає віддачу до майже невідчутного рівня. Тільки 

при стрільбі патроном БС вона трохи відчувається. Він розсікає дульний 

спалах, зменшує і дозволяє маскувати позицію набагато краще, ніж штатний. 

Він змінює звук пострілу настільки, що вже з 500 м впізнати в ньому 

крупнокаліберний кулемет стає неможливо. При роботі з 1 км противник не 

може зрозуміти, звідки і що працює. 

7) Жорсткі сошки. Сошки – неповоротні. Жорсткі сошки дозволяють 

максимально передати імпульс віддачі в землю і не заважають точному 

прицілюванню. У них немає ніяких люфтів і бовтанки, все чітко. А якщо треба 

перенести вогонь по фронту, то довжини кулемета з прикладом вистачає щоб 

легко повернути його куди слід.  

8) У комплекті кулемета з’явилися кронштейн для патронного короба і 

коробка на 10 патронну стрічку.  

9) Ремінь надівається на ствол і працює ручкою при перенесенні 

кулемета. 
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Разом з тим вказані приклади модернізації призводять до  того, що  

кулемет не має можливості ведення вогню по повітряних цілях. 

Практика показує значне збільшення ймовірності влучення в ціль при 

веденні вогню з ДШКМ-ТК. При цьому реальна швидкість ураження цілей 

збільшується в порівнянні з традиційним методом ведення вогню чергами з 5-7 

патронів за рахунок меншого відведення стволу з точки прицілювання і 

скорочення часу на повторне наведення на ціль після пострілу. 

 
 

Рисунок 2 – вигляд 12,7-мм кулемета ДШК. 

 

На базі ДШК був створений модернізований ДШКМ-ТК (рис. 3). 

 

  

Рисунок 3 – вигляд 12,7-мм ДШКМ-ТК. 



16 

1.2.3. Великокаліберний кулемет КПВТ 

14,5-мм великокаліберний кулемет Володимирова танковий (далі – 

КПВТ) (рис. 4) є потужною автоматичною зброєю, що встановлюється в башті 

бронетранспортерів (БРДМ). Крупнокаліберний кулемет призначений для 

боротьби з легко броньованими цілями (бронетранспортерами, протитанковими 

гарматами, бронеавтомобілями тощо), вогневими засобами і живою силою 

противника, що знаходяться за легкими укриттями на відстанях до 1000 м. 

Вогонь із кулемета ефективний по скупченню живої сили й транспорту до 

2000 м, а по повітряних цілях – на висотах до 1500 м і на відстанях до 2000 м. 

Прицільна дальність стрільби по наземних цілях з оптичним прицілом  

2000 м. 

Для стрільби застосовуються патрони з бронебійно-запалювальними 

кулями (Б-32 і БС-41), бронебійно-запалювально-трасуючими (БЗТ і БСТ) і 

запалювальними (ЗН і МДЗ) кулями. Стрільба патронами, які мають різні кулі, 

здійснюється при одних і тих самих установках прицілу. 

Стрільба з кулемета ведеться короткими (2 – 5 пострілів), довгими (до 

20 пострілів) чергами і безперервно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 – вигляд 14,5-мм кулемета Володимирова (КПВТ) на БТР. 

Технічна скорострільність (темп стрільби) – 500 – 600 пострілів за 

хвилину. Бойова скорострільність – 70 – 80 пострілів за хвилину. 

Подавання патронів у приймач здійснюється з металевої стрічки (рис. 5), 

яка вкладається в патронну коробку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – стрічка з патронами. 
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Настанова зі
стрілецької справи.

Ручні гранати

Підготовка підрозділів
протитанкових

керованих ракет (за
досвідом проведення

ООС (раніше АТО)

Перейти до галузі права
Військове право
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