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Вступ 

 

Бойові дії військ (військових формувань) у сучасних 

умовах ведуться на широкому фронті, на велику глибину, у 

високому темпі. А при діях наших підрозділів щодо зни-

щення незаконних озброєних формувань, вони можуть 

проводитися на різних напрямках за відсутності вогневої і 

зорової взаємодії. Успішно управляти військами за таких 

складних умов обстановки командири можуть тільки тоді, 

коли будуть постійно знати положення, склад, характер дій 

своїх військ і противника, сусідів і взаємодіючих підрозді-

лів, радіаційну і хімічну обстановку, дані метеорологічних 

факторів і т. ін. [3]. 

Для цього командири повинні вивчати обстановку на 

всю глибину поставленого завдання не тільки в смузі, на 

напрямах і в районі бойових дій, але й на флангах, тобто на 

напрямах дій своїх сусідів. Тільки в цьому випадку вони 

будуть у змозі передбачити зміни бойової обстановки і 

своєчасно впливати на хід бойових дій. 

Обсяг заходів діяльності командирів з управління під-

розділами в бою постійно збільшується. Навіть у таких 

підрозділах, як взвод, рота, батарея, не говорячи вже про 

батальйони, дивізіони, всю роботу яку виконує командир 

при підготовці до бою і в ході бою, неможливо виконати 

керуючись тільки особистими спостереженнями за полем 

бою. Швидкоплинність бойових дій, наявність відкритих 

флангів, дії підрозділів у відриві від основних сил не зав-

жди можуть бути сприйняті командиром підрозділу, що, у 

свою чергу, може призвести до неправильної оцінки, а в 

деяких випадках і прийняття неправильного рішення. Тому 

в сучасних умовах організувати бій підрозділів і успішно 

управляти ними у ході бою без топографічної карти немо-
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жливо. 

Використання топографічної карти як особливої форми 

передачі інформації, як засобу пізнання бойової обстанов-

ки дозволяє командиру вивчити незнайому місцевість, а 

також положення об’єктів і військ, що мають просторове 

розташування на місцевості. Ось чому в умовах сучасного 

бою усі офіцери зобов’язані вміти користуватися топогра-

фічними картами, швидко вивчати і оцінювати по карті 

місцевість, точно визначати координати розвіданих цілей, 

давати цілевказівки та управляти підрозділами. Подальше 

удосконалення знань і практичних навичок ведення робо-

чої карти повинно здійснюватися безперервно під час про-

ведення усіх видів занять і тактичних навчань [4]. 

Посібник складений відповідно до навчальних програм 

підготовки офіцерів запасу зі числа студентів вищих нав-

чальних закладів. Матеріали посібника тісно пов’язані з 

такими предметами, як „Тактика”, „Бойова робота”, 

„Стрільба і управління вогнем артилерії”, „Підготовка ра-

кетних ударів”, „Топогеодезична підготовка”, „Військова 

топографія і артилерійська розвідка”. 

Автори посібника ставлять за мету розкрити основні 

правила підготовки і ведення робочої карти. Особливу ува-

гу приділено правилам скорочень, а також умовним позна-

ченням, які використовуються у бойових документах. 

У результаті вивчення матеріалу цього посібника сту-

денти повинні: 

знати: 

- призначення і вимоги до робочої карти; 

- правила скорочень слів, словосполучень і тексту; 

- правила ведення робочої карти; 

- порядок і правила нанесення на карту тактичних зна-

ків і написів; 

уміти: 

- вибирати аркуші карти та оцінювати їх; 
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- склеювати аркуші карт і складати склейки карт; 

- визначати прямокутні координати по карті; 

- наносити на карту об’єкти за прямокутними і поляр-

ними координатами; 

- давати цілевказівки за допомогою робочої карти; 

- визначати відстані і напрями руху по карті. 

Зміст цих знань і умінь розкривається у п’яти розділах 

навчального посібника. 

У першому розділі наведено класифікацію топографіч-

них карт, їх масштаби, форми рельєфу та їх зображення на 

картах, порядок визначення по карті крутості схилу і відс-

тані, призначення робочої карти і вимоги до неї. Достатньо 

уваги приділено змісту робочої карти командира артиле-

рійського (ракетного) підрозділу, а також змісту робочої 

карти старшого офіцера батареї (командира вогневого 

взводу, начальника пускової установки, командира взводу 

управління). 

Відомо, що якість підготовки робочої карти є 

обов’язковою і необхідною умовою для чіткої роботи ко-

мандира артилерійського підрозділу з організації бойових 

дій і управління підлеглими. 

Тому у другому розділі розкривається порядок підго-

товки карти до роботи, а саме: вибір карти, її оцінка, скле-

ювання робочої карти, складання склейки карт, піднімання 

топографічної основи карт. 

У третьому – основному-розділі викладено правила ве-

дення робочої карти, порядок нанесення масштабних і по-

замасштабних умовних знаків. Значна увага приділена по-

рядку нанесення одиночних і групових умовних позначень. 

Наведено порядок розміщення написів на карті. 

У четвертому розділі навчального посібника наведено 

порядок визначення прямокутних і географічних коорди-

нат, а також порядок нанесення на карту об’єктів за пря-

мокутними і географічними координатами. 
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У п’ятому розділі посібника наведені правила скоро-

чення слів, словосполучень і тексту. 

У предметному покажчику наведені основні положен-

ня та визначення з поясненнями окремих термінів та по-

нять, які є взагалі або трапляються у тексті навчального 

посібника, що доповнює їх більш широке розуміння та уя-

влення. 

У додатках показані картографічні умовні знаки, а та-

кож основні умовні позначення, які застосовуються в бо-

йових документах, і порядок написів на робочих картах. 

Навчальний посібник „Правила ведення робочої карти” 

призначається для використання офіцерським складом, а 

також науково-педагогічним складом, слухачами, курсан-

тами і студентами вищих військових закладів, які навча-

ються за програмою підготовки офіцерів запасу з метою 

ґрунтовного вивчення питань, що стосуються порядку під-

готовки і правил ведення робочої карти. Він може бути ко-

рисним офіцерам артилерійських підрозділів як при підго-

товці, так і при проведенні усіх видів навчальних занять з 

бойової підготовки і тактичних навчань, а також при про-

веденні штабних і командно-штабних тренувань (команд-

но-штабних навчань) з офіцерами управлінь і підрозділів у 

військах. 

Розроблення методичного посібника „Правила ведення 

робочої карти” обумовлене необхідністю надання єдиних 

поглядів командирам усіх ступенів з питань правил підго-

товки і ведення робочої карти, правил скорочень, а також 

умовних позначень, які використовуються у бойових до-

кументах. 

Підставами для написання методичного посібника 

„Правила ведення робочої карти” є відсутність національ-

ного документа, виданого державною мовою, відсутність 

систематизованого навчального матеріалу, який би розк-

ривав питання правил підготовки і ведення робочої карти. 
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Розділ 1 

 

РОБОЧА КАРТА 

 

1.1 Класифікація топографічних карт 

 

Топографічні карти складають для великих територій 

земної поверхні. Для простішого використання їх видають 

окремими аркушами, контури яких прийнято називати ра-

мками карти. 

Боками рамок є меридіани і паралелі, вони обмежують 

зображену на аркуші карти ділянку місцевості. 

Кожний аркуш карти зорієнтований відносно сторін 

горизонту так, що верхній край рамки – північний, нижній 

– південний, лівий – західний, правий – східний. 

Система поділу карти на окремі аркуші називається 

розграфленням карти, а система позначення (нумерації) 

аркушів – їх номенклатурою [4]. 

Для того щоб можна було легко і швидко знаходити 

потрібні аркуші карти того чи іншого масштабу, кожний з 

них має своє умовне позначення – номенклатуру. 

Номенклатура кожного аркуша зазначена над північ-

ним краєм його рамки. Поряд з номенклатурою, крім цьо-

го, підписана назва найбільшого населеного пункту, роз-

міщеного на аркуші карти. 

На кожному аркуші зазначається також номенклатура 

суміжних з ним аркушів, що полегшує їх підбір при скле-

юванні карт. Ці підписи розміщені посередині зовнішнього 

краю рамки аркуша. 

В основу розграфлення і позначення аркушів топогра-

фічних карт покладено аркуш карти з масштабом 

1:1000000 (рис. 1.1). 
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Номенклатура аркуша карти з масштабом 1:1000000 

складається з позначень ряду і колони. Ряди розміщені па-

ралельно екватору і позначаються буквами латинського 

алфавіту. Межами рядів служать паралелі, проведені від 

екватора через 4º по широті. 

Ряди рахують від екватора до полюсів: А, В, С, Д, Е і 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Розграфлення і номенклатура аркушів 

карти масштабу 1:1000 000 

 

Колонки розміщують вертикально. Обмежують їх ме-

ридіанами, проведеними через 6° по довготі. Колонки поз-

начають арабськими цифрами від меридіана з довготою 

180° із заходу на схід. При позначенні номенклатури ар-

куша карти пишуть букву, що позначає ряд, а потім через 

риску – номер колонки, наприклад М-38, К-36 тощо. 

Отже, топографічна карта – це графічний документ, 

який містить точне відображення місцевих предметів і 

рельєфу. Місцеві предмети зображують загальноприйня-

тими умовними знаками, а рельєф – горизонталями. 

Точність і достовірність зображення місцевості на кар-

ті залежить від її масштабу. 
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За своїми масштабами, основним призначенням і вико-

ристанням у різних командно-штабних ланках топографіч-

ні карти умовно можна поділяти на: 

- за масштабом: 

- великомасштабні (1:25000, 1:50000); 

- середньомасштабні (1:100000, 1:200000); 

- дрібномасштабні (1:500000, 1:1000000); 

- за основним призначенням: 

- тактичні (1:25000, 1:50000, 1:100000); 

- оперативні (1:200000, 1:500000, 1:1000000). 

Карта масштабу 1:25000 використовується у військах 

для детального вивчення окремих найбільш важливих ру-

бежів і ділянок місцевості, наприклад: при форсуванні пе-

решкод, десантуванні і т. п. Вона використовується також 

для вимірювання і розрахунків при проектуванні і будів-

ництві військово-інженерних споруд. 

Карта масштабу 1:50000 використовується для ви-

вчення і оцінки місцевості командирами підрозділів, орієн-

тування по ній, проведення вимірів і розрахунків, що пот-

ребують високої точності, особливо при цілеуказанні, ви-

значенні координат цілей і підготовці даних для стрільби 

артилерії і пуску ракет, як карта рекогносцирування, а та-

кож при веденні бойових дій за населені пункти. 

Карта масштабу 1:100000 – основна карта у військах. 

Вона широко використовується командирами (штабами) 

частин і підрозділами при плануванні і організації бою, для 

вивчення і оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілеука-

занні і управлінні підрозділами в бою. 

Карта масштабу 1:200000, як правило, використову-

ється при плануванні і здійсненні маршу. По ній можна 

вивчати і оцінювати мережу шляхів і загальний характер 

рельєфу, водних рубежів, лісових масивів, великих населе-

них пунктів. Цьому допомагає довідка про місцевість, яка 

розміщена на зворотному боці аркушів карти. У деяких 
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випадках ця карта може використовуватися загальновійсь-

ковими командирами і штабами у ході наступу, як прави-

ло, при переслідуванні противника. 

Карти масштабу 1:500000, 1:1000000 використову-

ються для вивчення і оцінки місцевості під час планування 

і підготовки операцій, для управління військами в ході 

операцій і планування, при переслідуванні військ на знач-

них відстанях. 

Масштаб карти показує, в скільки разів довжина лінії 

на карті менша за відповідну її довжину на місцевості і ви-

значається відношенням двох чисел. Наприклад, масштаб 

1:50000 означає, що вся місцевість зображена на карті із 

зменшенням у 50000 разів, тобто 1 см на карті відповідає 

50000 см (або 500 м) на місцевості. 

Числовий масштаб – масштаб карти, виражений від-

ношенням, у якому чисельником є одиниця, а знаменником 

– число, яке показує ступінь зменшення на карті ліній міс-

цевості, наприклад, 1:100000. 

Чим менший знаменник масштабу, тим більший масш-

таб карти. Зазначається також значення масштабу – відс-

тань у метрах (або кілометрах) на місцевості відповідає 

одному сантиметру на карті. 

Потрібно запам’ятати правило: якщо у правій частині 

відношення закреслити два останні нулі, то число, яке за-

лишилося, покаже, скільком метрам на місцевості відпові-

дає 1 см на карті, тобто значення масштабу. 

Чим більший масштаб карти, тим детальніше на ній 

зображена місцевість. Зі зменшенням масштабу карти зме-

ншується і кількість нанесених на ній деталей місцевості. 

Лінійний масштаб являє собою графік, за яким безпо-

середньо вимірюють відстань (у кілометрах, метрах) на 

карті. 

Цей масштаб зазначають на кожному аркуші карти під 

південною (нижньою) стороною рамки, під числовим мас-
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штабом у вигляді графіка (де кілометри – праворуч від 0, а 

метри – ліворуч від 0). 

 

1.2 Зображення рельєфу на топографічних картах 

 

Місцеві предмети – природні та виготовлені людьми 

об’єкти на земній поверхні, які використовують у військо-

вій справі для вивчення місцевості, орієнтування, визна-

чення координат цілей управління військами в бою. 

До місцевих предметів належать: населені пункти, 

промислові та сільськогосподарські підприємства, рослин-

ний і ґрунтовий покрив, берегова лінія великих за площею 

акваторій, ріки, озера, канали, об’єкти шляхів сполучення і 

зв’язку. 

Місцеві предмети на топографічних картах зображу-

ють картографічними умовними знаками (додаток „А”). 

Умовні топографічні знаки – це відображення місце-

вих предметів на карті, а саме: рельєфу, дорожньої сітки, 

гідрографії, ґрунтово-рослинного покриву. 

Рельєф на топографічних картах зображують горизон-

талями, а деякі його деталі (яри, балки, пагорби) - відпові-

дними умовними знаками. 

Рельєф на топографічних картах зображують кривими 

замкнутими лініями, що з’єднують точки місцевості, які 

мають однакову висоту над рівнем поверхні, взятої за по-

чаток відліку висоти. 

Такі лінії називають горизонталями (рис. 1.2). 

Горизонталі бувають: основні, додаткові, допоміжні. 

Горизонталі, які відповідають основному перетину ре-

льєфу, називаються основними. Їх зображують на картах 

тонкими суцільними лініями. 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Зображення на карті горизонталями 

типових форм рельєфу 

 

Для полегшення рахування горизонталей кожна п’ята 

горизонталь потовщується. 

Основну висоту перерізу зазначають на кожному ар-

куші карти під південним краєм його рамки. Наприклад, 

підпис „Суцільні горизонталі проведені через 10 м” озна-

чає, що на цьому аркуші всі суцільні горизонталі проведені 

через 10 м, а потовщені – через 50 м. 

Для відображення окремих вершин, улоговин і сідло-

вин, які не можуть бути показані на карті основними гори-

зонталями, застосовують додаткові (через половину висоти 

основного перетину) і допоміжні (приблизно через чверть 

основного перетину) горизонталі. Їх відображають на кар-

тах пунктирними лініями. 

 

Форми рельєфу 

Рельєф місцеві, як правило, складається із випуклих і 
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ввігнутих нерівностей, найрізноманітніших за своєю фор-

мою і розмірами. 

Окремі нерівності називають формами рельєфу, елеме-

нтарні форми рельєфу дуже різноманітні. Як правило, їх 

можна звести до п’яти основних типових форм (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Зображення горизонталями елементарних 

форм рельєфу (на 1-6 пунктиром показані напрямки 

водорозділів і водорозливів) 

 

1. Гора – куполоподібне підвищення. 

2. Улоговина – замкнута чашоподібна впадина. 

3. Хребет – лінійно витягнуте підвищення, яке посту-

пово знижується. Лінія, що з’єднує протилежні схили хре-

бта, називається водорозділом. 

4. Лощина – витягнуте поглиблення, яке знижується в 

одному напрямку. Лінію, по дну якої спрямовані схили, 

називають водозливом. 

5. Сідловина – зниження на гребені хребта між двома 

суміжними вершинами (перевалами). 

Залом 
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У горах дороги і стежки через хребти проходять по сі-

дловинах, які називають перевалами. 

Різновидностями типових форм рельєфу можуть бути: 

кургани, ями, яри, долини, балки, ущелини. 

Для правильного визначення форм рельєфу на кар-

ті необхідно знати такі положення: 

- форми рельєфу, позначені на карті коричневим ко-

льором – (природні) творіння природи, чорним – (штучні) 

творіння людини; 

- на горизонталях є короткі покажчики напряму схилів, 

які розміщені перпендикулярно до них і вказують напрям 

схилу; вони розміщуються на згинах горизонталей в най-

більш характерних місцях і називаються бергштрихами; 

- напрям схилів можна визначити і за відмітками гори-

зонталей (цифрові підписи на деяких із них вказують в 

метрах висоту над рівнем моря). Верх кожної цифри зав-

жди повернутий у бік підвищення схилу; 

- об’єкти, деталі рельєфу, які неможливо показати го-

ризонталями, зображають на картах спеціальними умов-

ними знаками. До них відносять: урвища, скелі, яри, доро-

жні насипи і виїмки, кургани, ями. Цифри біля них вказу-

ють на висоту (глибину) в метрах [4, 5]. 

 

Визначення по карті крутості схилу 

Крутість схилу визначається за значенням закладання: 

чим менше значення закладання, тим схил крутіший, чим 

більше значення закладання, тим більш пологий схил. 

Крутість схилу визначається за допомогою спеціально-

го графіка, який називається шкалою закладання, що роз-

міщена під південним краєм рамки карти. 

Шкала закладання дається для двох висот перерізу: од-

на – для закладання між основними горизонталями, інша – 

для закладання між потовщеними горизонталями. 

Для визначення крутості схилу по шкалі закладання 
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необхідно виміряти відстань між двома суміжними суціль-

ними горизонталями в потрібному напрямі і відкласти його 

на шкалі закладання так, як показано на (рис. 1.4). Відлік 

внизу на шкалі закладання проти відкладеного відрізка 

вкаже крутість схилу в градусах. У нашому прикладі кру-

тість схилу між точками а і б дорівнює 35°. 

На крутих схилах, де горизонталі проходять близько 

одна біля одної, крутизну краще визначати за потовщени-

ми горизонталями. Для цього вимірюють відрізок між су-

сідніми потовщеними горизонталями, відклавши його на 

правій частині шкали, як показано на (рис. 1.4), і визнача-

ють крутизну схилу. У нашому прикладі крутість схилу 

між точками n і m дорівнює 10°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Визначення крутості схилу по шкалі 

закладання 

 

Крутість доступних схилів: 

- для автомобілів підвищеної прохідності – 20-30°; 

- для гусеничних тягачів – 17-25°; 

- для танків і самохідних артилерійських установок – 

30-35°. 

Короткі підйоми (5-10 м) доступні для танків при кру-

тості до 40°. 
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1.3 Визначення відстані по карті 

 

Щоб визначити на карті відстань між точками місцево-

сті (предметами), використовуючи числовий масштаб, по-

трібно виміряти на карті відстань між цими точками в сан-

тиметрах і помножити отримане число на значення масш-

табу. 

Наприклад. На карті масштабу 1:50000 (значення ма-

сштабу 500 м) відстань між двома орієнтирами становить 

3,8 см. Відповідно відстань між двома орієнтирами на міс-

цевості 3,8×500 = 1900 м. 

Для визначення відстані на карті за допомогою ліній-

ного масштабу необхідно циркуль-вимірювач, розхил яко-

го дорівнює відстані між заданими точками на карті, прик-

ласти до лінійного масштабу і зняти вимірювання в метрах 

або кілометрах (рис. 1.5). 

   
 

Рисунок 1.5 - Вимірювання відстані на карті циркулем-

вимірювачем за лінійним масштабом 

 

Для визначення довжини маршруту і кривих ліній на 

карті використовують курвіметр (рис. 1.6). 
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Рисунок 1.6 - Курвіметр 

 

У приладі є колесо, яке з’єднане системою передач зі 

стрілкою. При вимірюванні відстаней курвіметром потріб-

но встановити його стрілку на нульове положення, а потім 

повести колесо вздовж маршруту від початку до району 

зосередження. Одержані результати вимірів (в см) множать 

на значення масштабу і одержують відстань на місцевості 

в кілометрах. 

Довжина маршруту, виміряна по карті, завжди коротша 

за дійсну на місцевості, тому що в масштабі карти не зав-

жди можна відобразити всю хвилястість доріг. Це дуже 

добре помітно на картах гірської і горбистої місцевостей. 

За таких умов з метою більш точного виміру довжини ма-

ршруту необхідно користуватися поправочними коефіцієн-

тами. Щоб визначити відстань у цьому випадку, потрібно 

одержаний по карті результат виміру довжини маршруту із 

урахуванням характеру місцевості та масштабу карти пом-

ножити на коефіцієнт, зазначений у табл. 1.1. 

Так, наприклад, замість 300 км, виміряних по карті з 

масштабом 1:200000 гірського району, фактична довжина 
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маршруту буде 375 км. 

 

Таблиця 1.1 – Поправочні коефіцієнти 

Місцевість: 

Поправочний коефіцієнт для 

карти масштабу 

1:50000 1:100000 1:200000 

Гірська (сильнопересічена) 1,15 1,20 1,25 

Горбиста (середньопересічена) 1,05 1,10 1,15 

Рівнинна (слабопересічена) 1,0 1,0 1,05 

 

1.4 Призначення робочої карти і вимоги до неї 

 

Перед тим як розглянути призначення робочої карти, 

з’ясуємо сутність топографічної карти. 

Топографічна карта, на якій графічно за допомогою 

умовних тактичних знаків та скорочених позначень відо-

бражаються тактична обстановка та її зміни під час бою, 

називається робочою картою того командира, який її ве-

де [5]. 

Робоча карта є одним з основних бойових документів, 

за допомогою якого командир організує і здійснює управ-

ління підрозділом у бою. 

Робоча карта призначена для вирішення багатьох і різ-

номанітних завдань. Насамперед за допомогою робочої 

карти командир може: 

- з’ясувати отримане бойове завдання; 

- вивчити і оцінити обстановку; 

- прийняти рішення; 

- поставити бойові завдання підлеглим підрозділам; 

- віддати вказівки щодо взаємодії, бойового, тилового і 

технічного забезпечення; 

- скласти донесення та доповісти про обстановку стар-

шому командиру; 

- інформувати сусідів; 

- пересуватися з підрозділом на місцевості, на якій 
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важко орієнтуватися; 

- вирішувати завдання з вогневого ураження противни-

ка. 

Робоча карта повинна відповідати певним вимогам, 

найважливішими з яких є наочність, повнота і точність на-

несення тактичної обстановки. 

Наочність – передбачає чітке зображення бойової об-

становки з визначенням її основних елементів. Вона дося-

гається правильним нанесенням тактичних умовних знаків, 

розміщенням на робочій карті службових і пояснювальних 

написів, правильним підніманням карти. 

Повнота нанесення обстановки – це дані, які необ-

хідні конкретному командиру для управління підлеглими 

підрозділами в бою. 

Виконання цих вимог дозволить зменшити час при на-

несенні тактичної обстановки, полегшити використання 

робочої карти і, що дуже важливо, збереже в таємниці за-

дум командира щодо організації бойових дій. 

На робочу карту командира артилерійського (раке-

тного) підрозділу наносять: 

- положення і склад противника, розташування його 

сил та засобів, пунктів управління; 

- склад, положення та бойові завдання механізованих 

(танкових) підрозділів, їх пункти управління, а також дані 

про сусідів в обсязі, необхідному для взаємодії; 

- завдання, що виконуються засобами старшого коман-

дира в інтересах загальновійськового підрозділу; 

- завдання з вогневого ураження противника (завдання 

з нанесення ракетних ударів), що виконуються підрозді-

лом; 

- пункти управління старшого командира; 

- вогневі (стартові) позиції (основні, запасні, тимчасо-

ві), місця командно-спостережних (спостережних) пунктів 

(пунктів управління); 
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- основний напрямок стрільби (пуску); 

- орієнтири; 

- рубежі, пункти, позиції доданих засобів артилерійсь-

кої розвідки; 

- максимальна та мінімальна дальність стрільби (пус-

ку); 

- маршрути та порядок висування, розгортання, пере-

міщення та маневру в ході бою; 

- безпечні рубежі віддалення від розривів своїх снаря-

дів (ударів ракет у звичайному спорядженні); 

- необхідні дані про розташування підрозділів техніч-

ного забезпечення (технічної позиції) і тилу. 

Для протитанкових артилерійських підрозділів 

(ПТРК), крім того, - положення, рубежі розгортання та 

смуги вогню протитанкових засобів. 

На робочу карту також наносять умовні найменування 

місцевих предметів і орієнтири, метеорологічні дані, пози-

вні вузлів зв’язку, станцій і посадових осіб, сигнали управ-

ління і сповіщення, дані про наявність і витрату боєприпа-

сів (ракет). 

Координатну сітку карти кодують відповідним спосо-

бом. 

На робочу карту старшого офіцера батареї (коман-

дира вогневого взводу, начальника пускової установ-

ки) наносять: 

- передній край противника і положення своїх передо-

вих підрозділів; 

- вогневі завдання, які виконує батарея; 

- основний напрямок стрільби (пуску), командно-спос-

тережні (командні) пункти дивізіону, батареї і загальновій-

ськового підрозділу, якому батарея додана або дії якого 

підтримує; 

- позицію (пункт, пост) призначеного для обслугову-

вання стрільби підрозділу артилерійської розвідки; 
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- вогневу (стартову) позицію батареї, пункт управління 

вогнем дивізіону; 

- заплановані райони вогневих (стартових) позицій у 

ході бою, а також порядок переміщення і маневру; 

- необхідні дані про розташування підрозділів техніч-

ного і тилового забезпечення (технічні позиції), радіаційну 

та хімічну обстановку; 

- позивні станцій і посадових осіб, сигнали управління 

і сповіщення. 

На робочу карту командира взводу управління на-

носять: 

- передній край оборони противника, цілі, які розвідані 

зі своїх спостережних пунктів і отримані від сусідів та ін-

ших джерел; 

- положення і завдання загальновійськових підрозділів 

в обсязі, необхідному для взаємодії; 

- спостережні пункти дивізіону, батареї, вогневі пози-

ції, основний напрямок стрільби; 

- умовні найменування місцевих предметів і орієнтири; 

- смугу (сектор) розвідки, райони особливої уваги; 

- дані радіаційної, хімічної обстановки; 

- позивні посадових осіб, сигнали управління і спові-

щення; 

- схему радіо- і кабельного зв’язку батареї; 

- розрахунок сил і засобів зв’язку. 

Точність нанесення обстановки має виняткове значен-

ня. Нанесена на робочу карту тактична обстановка повинна 

точно відповідати дійсному положенню своїх військ і про-

тивника на місцевості. 

Неточність нанесення обстановки спричиняє в бойових 

умовах небажані, а дуже часто і тяжкі наслідки. Так, на-

приклад, неточне нанесення на робочу карту положення 

своїх підрозділів може призвести до того, що вони будуть 

уражатися вогнем артилерії (ракет), яка веде вогонь із за-



 26 

критих вогневих (стартових) позицій. 

 

 

 

Питання для повторення та самоконтролю 

 

1 Як класифікуються карти за масштабом? 

2 Дати визначення робочої карти командира. 

3 У чому полягає повнота нанесення обстановки? 

4 Які дані наносять на робочу карту командира арти-

лерійського (ракетного) підрозділу? 

5 У чому полягає наочність оформлення робочої кар-

ти командира? 

6 Що наносять на робочу карту командира взводу уп-

равління? 

7 Зміст робочої карти старшого офіцера батареї (ко-

мандира вогневого взводу, начальника пускової установ-

ки). 
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Розділ 2 

 

ПІДГОТОВКА КАРТИ ДО РОБОТИ 

 

Підготовка карти до роботи складається з вибору, оці-

нки, склеювання, складання та піднімання її топографічної 

основи. 

 

2.1 Вибір карти 

 

Як робоча карта командира артилерійського (ракетно-

го) підрозділу можуть використовуватися карти масштабу 

1:25000, 1:50000 та 1:100000. Вибір масштабу карти зале-

жить від умов, характеру та змісту бойових завдань, які 

будуть виконуватися підрозділом. 

Найбільш точною картою є топографічна карта масш-

табу 1:25000 та 1:50000 (точність вимірювання до 25 м та 

50 м). Тому її доцільно використовувати для детальних ро-

зрахунків, особливо пов’язаних з плануванням і здійснен-

ням вогневого ураження противника, інженерного облад-

нання рубежів, районів та позицій, форсування водних пе-

решкод, десантування та ін. 

Карта масштабу 1:100000 (точність вимірювання до 

100 м) використовується в загальновійськовому бою, під 

час планування та здійснення маршу, перегрупування та 

переслідування. 

 

2.2 Оцінка карти 

 

Вона полягає у вивченні кожного аркуша карти. При 

цьому уточнюються масштаб та рік зйомки, рік видання, 

система координатної мережі, поправка у напрямку, топо-



 28 

графічні характеристики аркушів карт, які підібрані (висо-

ти, гранична крутість схилу). 

 

2.3 Склеювання карти 

 

Для правильного склеювання підібраних аркушів карти 

важливо встановити їх взаємне розміщення. Якщо робоча 

карта складається з декількох аркушів, достатньо взяти 

один аркуш, подивитися номенклатуру сусідніх аркушів, 

які зазначаються на кожному боці рамки аркуша карти. 

На всіх аркушах, окрім крайніх правих, відрізають схі-

дну (праву) а також південну (нижню), окрім крайніх ниж-

ніх, сторін аркушів карти. 

Склеювання можна проводити по колонках або по ряд-

ках. Краще починати склеювати за коротким напрямком. 

Спочатку склеюють аркуші карти по вертикалі, утво-

рюючи колонки, які потім теж склеюють. При цьому кож-

ний верхній аркуш накладають на нижній лицевим боком 

вниз. Одночасно змащують краї двох аркушів тонким ша-

ром клею, а потім, перевернувши верхній, акуратно накла-

дають його на нижній, стежачи за тим, щоб збіглися їх ра-

мки. Смугу склеювання обережно розгладжують чистою 

ганчіркою. 

На рис. 2.1 наведено приклад склеювання карти, яка 

складається з дев’яти аркушів. 

При великій кількості аркушів у колонці можна склею-

вати колонкою за допомогою т.зв. „трубки”, скрученої з 

неї, залишивши 1 см чистого поля паперу з того боку „тру-

бки”, яка буде склеюватися. 
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Рисунок 2.1 - Порядок склеювання аркушів карти 

 

2.4 Складання склейки карти 

 

Форма складеної карти може бути різною. Це залежить 

від масштабу карти, а також від того, в яких умовах вона 

буде застосовуватися. Під час роботи на місцевості доці-

льно, щоб карта була складена за формою та розмірами 

планшета або польової сумки. 

Складання карти необхідно починати з північної рам-

ки. Верхня частина карти загинається малюнком всередину 

на всю ширину склейки на розмір, що дорівнює меншій 

стороні стандартного аркуша формату А4, потім другою 

стороною – малюнком назовні і т.д. Одержану смугу скла-

дають у „гармошку” по ширині, що дорівнює більшій сто-

роні стандартного аркуша, розпочинаючи з лівого боку ка-

рти. Для роботи на місцевості карту складають у „гармо-

шку” уздовж смуги дій (маршруту майбутнього руху) для 
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зручності її використання у польовій сумці (планшеті). 

Правильно складена карта забезпечує тривалість її збе-

реження і придатність до роботи. 

 

2.5 Піднімання топографічної основи карти 

 

Топографічна основа карти піднімається кольоровими 

олівцями (фломастерами) із застосуванням умовних скоро-

чень, позначок і картографічних знаків або підкресленням. 

Піднімаються ті елементи місцевості, які визначають стру-

ктуру місцевості, а також ті місцеві предмети і форми ре-

льєфу, які мають важливе значення для вирішення постав-

лених завдань. Зеленим (світло-зеленим) кольором підні-

мається рослинність. Синім (блакитним) - гідрографія та 

болота. Світло-коричневим - рельєф місцевості. Темно-

коричневим - дорожня мережа (крім залізниці). Чорним – 

решта об’єктів і написи [4, 6]. 

Населені пункти піднімаються штрихуванням, збіль-

шеним написом, наприклад: МАСЛІВКА, або підкреслю-

ються олівцем жовтогарячого кольору. 

Залізничні шляхи піднімаються потовщенням їх пунк-

тирною чорною лінією і з’єднанням між собою окремих 

пунктирів двома тонкими чорними лініями: 

      ; 

- лінія державного кордону - чорною штрих-

пунктирною лінією    . 

На картах морські узбережжя можуть підніматися ліні-

єю чорного кольору з коричневим підтушуванням у бік 

берега і лінією синього кольору з блакитним підтушуван-

ням у бік води. 

Важливо знати, яку площу карти необхідно піднімати. 

Вона залежить від конкретного бойового завдання підроз-

ділу, якому додано артилерійський підрозділ. Так, напри-

клад, при підготовці робочої карти до організації та веден-
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ня оборонного бою вона повинна бути піднята: в своєму 

розташуванні – не менш як до тилової межі розташування; 

в бік противника - на глибину імовірного розташування 

його тактичних резервів. Доцільно підняти весь район обо-

рони підрозділу і особливо місця, які можуть бути викори-

стані для вогневих позицій і спостережних пунктів. Важ-

ливо підняти основні шляхи, що ведуть з боку противника, 

райони імовірного розташування основних позицій його 

артилерії та райони імовірного зосередження танків проти-

вника. 

Орієнтири піднімаються колом або підкресленням та 

нумеруються чорним кольором. 

 

 

 

 

У наступі піднімати карту необхідно на глибину доби 

наступу. Готуючи робочу карту, необхідно підняти на кар-

ті район зосередження, вихідний рубіж (пункт), маршрут 

висування, район вогневих позицій, місця спостережних 

пунктів, рубежі розгортання, рубіж переходу в атаку. 

При підготовці до маршу в умовах зустрічі з противни-

ком на робочій карті доцільно підняти: дороги, по яких 

підрозділи будуть здійснювати марш; можливі райони вог-

невих позицій, місця спостережних пунктів, рокадні доро-

ги; маршрути висування противника та рубежі імовірної 

зустрічі з ним, райони (місця) привалів, денного (нічного) 

відпочинку. 

Ліси піднімають олівцем зеленого кольору. Їх межі об-

водять товстою лінією, а площини всередині заштрихову-

ють слабким натиском олівця. 

Річки і джерела відтіняють синім олівцем методом по-

товщення умовного знаку річки. 

На самій річці мости, броди, гідротехнічні споруди пі-

Ор.№1 

Башта 
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днімають методом збільшення написів їх характеристик, 

позначених на карті. 

Для завершення підготовки робочої карти необхідно її 

підписати. Варіант підпису карти наведено у додатку „В”. 
 

 

 

Питання для повторення та самоконтролю 

 

1. Які за масштабом карти використовують як робочу 

карту командири артилерійських (ракетних) підрозділів? 

2. У чому міститься порядок вибору карти? 

3. Які сторони аркушів карти відрізають перед склею-

ванням? 

4. За яким форматом складають склейку аркушів карти 

для подальшого використання? 

5. У чому полягає піднімання робочої карти? 

6. Що наносять на робочу карту і яким кольором? 
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Розділ 3 

 

ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ РОБОЧОЇ КАРТИ 

 

3.1 Загальні положення 

 

Умови роботи офіцерів при веденні робочої карти ха-

рактеризуються мінімальними зручностями і обмеженим 

часом. Тому кожен офіцер повинен завчасно потурбувати-

ся про все необхідне для роботи з картою в таких умовах. 

Для роботи з картою потрібно мати польову сумку (план-

шет), кольорові олівці (фломастери), офіцерську лінійку, 

циркуль-вимірювач (курвіметр), гумку, компас, леза або 

ніж. 

Та обстановка, яка наноситься на карту до прийняття 

рішення, називається вихідною. 

Робочі карти ведуться офіцерами особисто. При цьому 

на карту наносять тільки ті дані обстановки, які йому не-

обхідні для роботи на займаній посаді. 

Важливо, щоб у зображеній обстановці на карті міг ві-

льно розібратися будь-який інший офіцер. Ось чому при 

веденні робочої карти дані обстановки треба наносити аку-

ратно, тонкими лініями і встановленими умовними знака-

ми, причому розміри їх повинні узгоджуватися із величи-

ною нанесених військових одиниць, добре читатися і не 

порушувати топографічної основи карти. 

Обстановка на робочу карту наноситься умовними зна-

ками одного кольору (синього для противника) і комбіна-

цією умовних знаків різних кольорів для своїх військ. 

Під час розроблення і ведення робочої карти викорис-

товують такі основні кольори: 

червоним кольором наносять: 



 34 

- положення, завдання, розмежувальні лінії, тильні 

границі, пункти управління та дії своїх танкових і механі-

зованих військ та їх тили; 

чорним кольором наносять: 

- положення і дії ракетних військ і артилерії; усіх ін-

ших родів військ СВ, окрім механізованих і танкових; уда-

ри своїх військ ракетами в звичайному спорядженні, во-

гонь артилерії, рубежі досяжності ракет; усі пояснювальні 

написи за свої війська (нумерація, найменування та ін.); 

синім кольором наносять: 

- положення та дії військ противника, пункти управ-

ління, позиції вогневих засобів, оборонні споруди, загоро-

дження, усі пояснювальні написи (нумерація, назви та ін.). 

зеленим кольором наносять: 

- демонстраційні, імітаційні дії своїх військ, заходи 

щодо дезінформації, а також фальшиві райони, рубежі, 

споруди, об’єкти з позначкою літери „Ф”. 

коричневим кольором наносять: 

- маршрути висування своїх військ і проходи в гірських 

масивах; 

жовтим кольором підтушовують (затушовують): 

- підприємства атомної та хімічної промисловості, на-

писи населених пунктів, які відображають завдання військ; 

зеленим кольором різноманітних відтінків підтушо-

вують (затушовують): 

- положення та завдання військ прикриття державного 

кордону, командні пункти Прикордонних військ. 

Відомості, які потребують перевірки, позначають зна-

ком питання червоного кольору. Вони наносяться на карту 

без дотримання масштабу. 

Умовні знаки складають зміст робочої карти того або 

іншого командира. 

Умовні знаки служать засобом відображення 

об’єктивної дійсності, тобто бойової обстановки. В управ-
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лінні військами за допомогою умовних знаків показують 

положення підрозділів (їх розміри), характер дій, кількість 

сил і засобів, мету дій і способи її досягнення. 

Умовні тактичні позначення (додаток „Б”) – це своє-

рідна мова армії, узаконена бойовими статутами і настано-

вами. Тому необхідно строго дотримуватися чіткості їх на-

несення, однозначності розуміння. Символи умовних так-

тичних знаків повинні бути наочними, простими, не допу-

скати різного тлумачення їх змісту і забезпечувати можли-

вість користування технічними засобами для швидкого на-

несення обстановки на робочу карту. Добре нанесена об-

становка – результат умілого нанесення умовних знаків і 

скорочених позначень. 

 

3.2 Порядок нанесення масштабних і 

позамасштабних умовних знаків 

 

Лінійні замкнуті й напівзамкнуті умовні знаки (поло-

ження військ, траншеї, вогневі позиції артилерії, позиційні 

райони ракетних військ, рубежі різного призначення тощо) 

наносять на карту з дотриманням масштабу. Їх називають 

масштабними умовними знаками. 

Фігурні умовні знаки, які мають правильну геометрич-

ну форму, окрім районів і ділянок вогню артилерії (пооди-

нокі танки, артилерійські і мінометні батареї на вогневих 

позиціях, пускові установки на стартових позиціях, а та-

кож пункти управління, засоби зв’язку, деякі інженерні 

споруди і засоби, є позамасштабними, точковими 

об’єктами. Вони наносяться на карту без дотримання мас-

штабу. 

Об’єкти, які позначаються на карті позамасштабними 

умовними знаками, крім командних пунктів, наносять на 

карту таким чином, щоб центр умовного знака був у точці 

розміщення об’єкта на місцевості. Координати цього 
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об’єкта під час орієнтування по карті або передачі обста-

новки з карти повинні даватися по центру знака (рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Розміщення позамасштабних умовних 

знаків на карті 

 

Не потрібно забувати про збереження топографічної 

основи карти і зловживати тактичними знаками (рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 - Збереження топографічної основи карти 
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вогневих засобів, бойової та іншої техніки наносять на ка-

рту відповідно до їх фактичного стану на місцевості та орі-

єнтуються за напрямком дій військ або ведення вогню. 

При цьому точка, яка вказує фактичне положення, є цент-

ром умовного знака. 

Якщо знак має неправильну геометричну форму, то 

фактичне положення визначає нижній кут його передньої 

частини. 

Механізовані підрозділи, які знаходяться до часу 

отримання завдання на наступ в обороні, а також окопи 

для гармат, які залучаються до виконання завдань вогнем 

прямою наводкою, окремих танків, що займають підготов-

лені вогневі позиції, наносять на карту лініями зі штриха-

ми товщиною 0,5-1 мм. Відстань між штрихами повинна 

бути близько 2 мм, висота штриха - 1 мм, товщина - 

0,5 мм. Лінії траншей проводять за умов рельєфу місцевос-

ті. Штрихи наносять перпендикулярно до лінії оборони 

(рис. 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 - Нанесення лінії оборони на карту 
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3.3 Правила нанесення командних (командно-

спостережних) пунктів, одиночних і 

групових позначень 

 

Командно-спостережний пункт наносять на карту та-

ким чином, щоб вертикальна пряма лінія, яка є продов-

женням однієї із сторін геометричної фігури, своїм нижнім 

кінцем упиралася в точку місцевості, де розміщується 

пункт управління. 

При нанесенні на карту командного пункту в наступі 

або при пересуванні в західному напрямі або в обороні 

фронтом на захід фігуру знака командного пункту потріб-

но розміщувати вправо від вертикальної лінії, яка вказує 

його місце розташування й навпаки, в наступі або обороні 

фронтом на схід фігура знака повинна бути повернута влі-

во (рис. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 - Нанесення командних пунктів на карту 

залежно від фронту оборони і напряму наступу: 
а - при наступі в західному напрямку і на марші; б - при наступі в 

південному напрямку і при обороні фронтом на північ 
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роні фронтом на північ або на південь фігура командного 

2/1БрАГ 
1/6 мбр 1/6 мбр 

1/6 мбр 

1/7мбр 
1/6 мбр 

Пн 

Пд 

1/6 мбр 
1/6 мбр 

а 

а 

б 

а 

б 

1/6 мбр 

Неправильно 

Правильно 



 39 

пункту креслиться вправо від вертикальної лінії, а против-

ника – вліво (рис. 3.4) 

За своїм змістом умовні позначення можуть бути оди-

ночними або груповими [4, 5]. 

Одиночні умовні позначення є окремими самостійни-

ми умовними знаками, що використовуються, як правило, 

для нанесення на робочу карту окремих елементів бойово-

го порядку підрозділу або одиночних об’єктів (цілей), що 

відображаються одним знаком. 

Групові умовні позначення є окремими самостійними 

умовними знаками, що використовуються зазвичай для ві-

дображення на робочій карті бойового порядку загально-

військових підрозділів узагалі або бойової обстановки на 

якийсь певний час. 

Фактичне положення та дії військ, об’єктів необхідно 

наносити безперервною лінією (рис. 3.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 - Показ фактичних дій військ та їх 

розміщення 

 

Дії, що передбачаються, і плануються, а також об’єкти, 

які будуються або ремонтуються, наносяться переривчас-

тими лініями (пунктиром) (рис. 3.6). 
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Рисунок 3.6 - Нанесення на карту районів, в яких 

планують розмістити війська 

 

Запасні, тимчасові райони та позиції наносяться пунк-

тиром з відповідним підписом „З”, „Т” усередині знака або 

поряд з ним. 

Назви аеродромам дають за назвою найближчого насе-

леного пункту. Кількість, типи літаків на аеродромах пи-

шуться поряд зі знаком аеродрому. 

Знищення цілі, об’єкта позначається двома лініями, які 

перекреслюють умовний знак; пошкодження, придушення 

- однією, знешкодження, пошкодження, придушення, які 

плануються, - штриховими лініями. Колір ліній має бути 

відповідним кольору сторони, яка завдає удар. 

 

3.4 Правила підтушовування і написів умовних 

знаків 

 

При нанесенні положень військ, різних за часом, їх 

умовні знаки доповнюються пунктирними, штриховими 

лініями або підтушовуванням. Час, до якого належить по-

ложення, зазначається під назвою частини, підрозділу все-

редині умовного знака або поряд з ним. На одну карту на-

носиться, як правило, не більше чотирьох положень 

(рис. 3.7). 

Правильно Неправильно 
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Рисунок 3.7 - Правила підтушовування положення 

сторін у ході бою 

 

Підтушовування треба виконувати так, щоб воно не за-

темнювало умовних знаків і топографічної основи карти, 

наносилося з невеликим просвітом (0,5 мм), обов’язково з 

середини, а не із зовнішнього боку лінії, яка позначає межі 

району. 

Обстановка на один і той самий час як за свої війська, 

так і за війська противника відтіняється однаковими зна-

ками або підтушовується олівцем одного кольору 

(рис. 3.8). 

Неправильно Правильно 
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Рисунок 3.8 - Зображення на карті положення сторін 

у динаміці бою 

 

Пояснювальні написи необхідно розташовувати усере-

дині умовного знака або поряд з ним чи на вільному місці 

із стрілкою, спрямованою вістрям до відповідного умовно-

го знака. 

Якщо напис усередині знака не вміщується, то необхі-

дно східну частину овалу розірвати (коли напрям дій на-

ших військ західний, північний або південний), а потім 

зробити напис. 

Скорочення та інші пояснювальні написи, які відно-
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сяться до обстановки, розміщують паралельно до нижньо-

го (верхнього) зрізу аркуша карти або паралельно до гори-

зонтальної лінії координатної сітки із заходу на схід 

(рис. 3.9). 

Написи роблять навпроти середини фронту підрозділу, 

на вільному місці, на відстані від нього приблизно на 2/3 

глибини бойового порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 - Розміщення написів на карті 

 

Напрям руху військ позначається стрілкою. Вістря 

стрілки вказує на місцезнаходження голови колони основ-

них сил. 

Рубежі контратак наносять на глибину бойового по-

рядку військ. 

 

3.5 Правила нанесення розмежувальних ліній, 

рубежів розгортання (переходу в атаку) і бойових 

завдань 

 

Розмежувальні лінії наносять не менше ніж трьома пу-

нктами, один з яких має бути на лінії зіткнення військ (на 

Неправильно Правильно 
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передньому краї). Пункти перелічують від тилу до фронту, 

а при виході з бою і відході - в бік відходу. Якщо пункт не 

входить до району, смуги дій, то перед його назвою зазна-

чають („викл.”) (рис. 3.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.10 - Нанесення на карту розмежувальних 

ліній 

 

Спочатку наносять лінію праворуч, потім - ліворуч. В 

обороні - на граничну досяжність своїх артилерійських за-

собів. У контрнаступі (наступі) - на глибину отриманого 

бойового завдання. У тил - на глибину бойового порядку 

частини, підрозділу. При цьому довжина пунктирної лінії 

повинна бути: між батальйонами – 5 мм з розривом 2-3 мм; 

між бригадами – 10-15 мм з розривом 5-6 мм, посередині 

розриву ставиться крапка; а окремими бригадами – суціль-

ною лінією. Величину півкола вибирають залежно від ха-

рактеру місцевого предмета: біля висот, мостів, невеликих 

населених пунктів або їх околиць, як правило, наносять 

півкола радіусом 3-4 мм; біля великих міст, великих лісо-

вих масивів - 6 мм (рис. 3.11). 
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392,7 
Неправильно Правильно 
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Рисунок 3.11 - Розміщення півкола біля місцевих 

предметів при нанесенні розмежувальних ліній 

 

Напрямки контрнаступу, контратаки, наступу, голов-

ного удару наносять декількома пунктами на всю глибину 

бойового завдання (встановлену глибину) або послідовно 

згідно із завданнями, починаючи з переднього краю або 

рубежу переходу в атаку. 

Напрямок головного удару в тактичній ланці познача-

ють тільки пунктирною лінією зі стрілкою без додаткових 

позначок. Першою точкою вказують місцевий предмет на 

передньому краю оборони противника. Остання точка по-

винна знаходитися перед рубежем кінцевого завдання. 

Бойові завдання механізованих і танкових підрозділів у 

наступі наносять на карту пунктирною лінією зі стрілкою. 

Довжина пунктирної лінії для позначки роти становить 

4 мм з відстанню між пунктирами до 2 мм, а для батальйо-

ну - як для розмежувальної лінії. Перед вістрям стрілки 

проставляють поперечні рисочки: одна – взвод, дві – рота, 

три – батальйон (рис. 3.12). 
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Неправильно 

237,5 
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Рисунок 3.12 - Нанесення на карту бойових завдань 

 

У наступі завдання рот і батальйонів за глибиною мо-

жуть збігатися. У цьому разі наносять один рубіж з відпо-

відними пояснювальними написами. 

Рубіж переходу в атаку (вводу в бій) наносять на карту 

з урахуванням рельєфу місцевості. При цьому поряд з умо-

вним знаком необхідно зазначити, який підрозділ виходить 

на цей рубіж. 

Вогневі (стартові) позиції та райони розташування ар-

тилерійських (ракетних) підрозділів наносять з урахуван-

ням калібру та виду артилерії (ракет). Рубіж розгортання 

протитанкового резерву позначають суцільною лінією. 

Написи на планувальних рубежах розміщують позаду 

або зверху (знизу) від них. Вихідне положення підрозділу 

у вихідному районі при наступі з положення безпосеред-

нього зіткнення з противником показують тільки на ділян-

1 мб (без 3мр) 

1 мб 

1 мб 

1 мр 

2 мр 2 тр 

1 тр 

1 тб 

1 тб 



 47 

ці прориву оборони противника пунктирною лінією. Після 

того як підрозділи займуть вихідне положення для насту-

пу, його наносять на карту суцільними лініями. 

 

3.6 Правила нанесення маршрутів руху, колон і 

елементів похідного порядку 

 

Маршрути руху наносять починаючи з вихідного пунк-

ту і закінчують назвою пункту на передній межі району 

зосередження або на рубежі переходу в атаку. Умовні зна-

ки підрозділів, що знаходяться на марші, слід наносити з 

південного або східного боку на віддаленні 2-3 мм від 

шляху (рис. 3.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.13 - Нанесення на карту підрозділів, що 

здійснюють марш 

 

Назви елементів похідного порядку пишуть над коло-

ною, а склад її – під нею (рис. 3.14). 

1 тб 

1/5 БрАГ 

2 тв 

1 тб 

1 д-н 5 БрАГ 

2 тв 

Неправильно Правильно 
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1 мб з тв   ГПЗ – 1 мр  2 мб 

2 батр 1 адн  15.00  1.10 

 

Рисунок 3.14 - Розміщення назв елементів похідного 

порядку 

 

Колони артилерійських, мінометних, зенітних підроз-

ділів і підрозділів ПТРК позначають відповідним знаком 

для будь-якої колони (лінією) з необхідною кількістю по-

перечних рисок і з необхідними написами (рис. 3.15). 

 

 

а 

 

 

б 

 

Рисунок 3.15 - Нанесення на карту колони: 
а - артилерійських, мінометних та підрозділів ПТРК; б - зенітних 

підрозділів 

 

При нанесенні на карту пункту (рубежу) регулювання 

достатньо зазначити зверху або знизу тільки їх номер. Сам 

пункт (рубіж) наносять у тій частині місцевого предмета, 

яка звернена в бік руху, з обов’язковим пересіканням мар-

шруту (при русі на захід – із західного, при русі на південь 

– з південного боку і т. ін.). Якщо на карту наносять декі-

лька маршрутів, то номери їх позначають біля вихідного 

пункту (рубежу) над або під лінією маршруту. Час прохо-

дження підрозділами вихідного пункту (рубежу) та пунктів 

регулювання позначають у таблиці, яку розміщують поряд 

з умовним знаком на вільному місці карти. 
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Умовні знаки частини, підрозділу, корабля, літака, які 

рухаються, наносять, як правило, один раз на початку ма-

ршруту або в місці виявлення. Проміжне положення на 

маршруті (курсі) відображають колом (фактичне положен-

ня) або поперечними штрихами із зазначенням часу; при 

розділенні спільного маршруту (курсу) проходження від 

точки розділення вказують умовними знаками склад сил, 

засобів, що відокремилися, та їх маршрути (курси). 

 

3.7 Правила розроблення і оформлення 

оперативних (бойових) документів 

 

Для зображення графічної частини оперативного до-

кумента, як правило, для розроблення карт, використову-

ють позамасштабні умовні знаки. Використання умовних 

знаків є обов’язковим. З метою полегшення нанесення на 

карту умовних знаків рекомендується користуватися офі-

церською лінійкою (трафаретом). 

При розробленні бойових документів для подальшої 

передачі з використанням технічних засобів автоматизації 

управління необхідно ураховувати можливості апаратури 

щодо відображення обстановки у конкретній системі (фо-

рмат документа, розміри умовних знаків та ін.). 

Якщо графічний документ підлягає передачі комута-

ційною апаратурою у чорно-білому відображенні або за 

допомогою чорно-білої телекомунікаційної установки, то 

усі умовні знаки і пояснювальні написи розробляють чор-

ним кольором, при цьому умовні знаки, які визначають 

противника, наносять подвійною лінією. 

За відсутності встановлених знаків або скорочень до-

зволяється застосовувати свої умовні знаки, зміст яких по-

яснюється в таблиці умовних позначень. 

Джерело відомостей щодо противника, час і дату їх 

одержання зазначають чорним кольором,̣ відомості від: 
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вищого командування – ВК, спостереження – С, зізнання 

полоненого – П, документи противника – ДП, військова 

розвідка – ВР, гідроакустична розвідка – ГАР, наземна ро-

звідка – НзР, повітряна розвідка – ПвР, космічна розвідка – 

КсР, оптико-електронна розвідка – ОЕР, радіорозвідка – 

РР, радіолокаційна розвідка – РЛР, радіотехнічна розвідка 

– РТР, радіоелектронна розвідка – РЕР, артилерійська роз-

відка – АР, звукова розвідка – ЗР, гідрометеорологічна ро-

звідка – ГМР, інженерна розвідка – ІР, радіаційна, хімічна і 

біологічна розвідка – РХБР, агентурна розвідка – АгР, по-

казання місцевих жителів – МЖ, донесення (інформація) 

партизан – Пртз, донесення розвідувальної групи спеціа-

льного призначення – РГСпП, повітряне фотографування – 

ПвФ, наземне фотографування – НзФ, при одержанні відо-

мостей від декількох джерел дають позначення усіх дже-

рел, відокремлюючи їх один від одного комами, час зазна-

чають за даними першого джерела, у разі, коли подія спо-

стерігається тривалий час, на карту наносять моменти по-

чатку та кінця спостереження, відокремлені знаком тире, 

наприклад: 

 

 

 

 

Під час розроблення карт допускається використання 

таблиць. Таблиці на карті розміщують у вільній частині 

таким чином, щоб не затемнювати елементи обстановки, 

які належать відображенню, як правило, поблизу від 

об’єктів. Кожна таблиця повинна мати заголовок. Заголо-

вок та слово „Таблиця” починаються з великої літери. За-

головок не підкреслюється (табл. 3.1). 

 

ПвР 

12.20 14.07 

ПвР 

11.10 - 14.20 23.11 
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Таблиця 3.1 - Розміри пояснювальних написів на робочих 

картах (мм) 

Масштаб 

Підрозділ (частина) 

взвод 
рота 

(батарея) 

батальйон 

(дивізіон) 

бригада 

(полк) 

1 : 25 000 4 6 8 10 

1 : 50 000 4 6 8 10 

1 : 100 000 2 2 4 6 

1 : 200 000 2 2 4 6 
 

Примітки: 

1. Великі літери і цифри – на 1/3 вищі від зазначених у таблиці розмі-

рів. 

2. Розміри написів, які знаходяться всередині фігурних знаків, можна 

зменшити в 3-4 рази 

 

Заголовки граф таблиць повинні починатися з великих 

літер, підзаголовки - з малих, коли вони складають одне 

речення із заголовком, та з великих, коли вони самостійні. 

 

 

Питання для повторення та самоконтролю 

 

1. У чому полягає зміст загальних положень правил 

ведення робочої карти? 

2. Дати визначення масштабних і позамасштабних 

умовних знаків. 

3. Чим відрізняються одиночні умовні позначення від 

групових? 

4. Яким чином і для чого наносять на карту розмежу-

вальні лінії, бойові завдання підрозділів? 

5. Як і з якою метою наносять на робочу карту марш-

рут руху? 

6. Як і для чого розробляють оперативні (бойові) до-

кументи? 
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Розділ 4 

 

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ 

ОБ’ЄКТІВ І НАНЕСЕННЯ НА РОБОЧУ КАРТУ ЗА ЇХ 

ПРЯМОКУТНИМИ І ГЕОГРАФІЧНИМИ 

КООРДИНАТАМИ 

 

4.1 Визначення прямокутних і географічних 

координат об’єктів по карті 

 

4.1.1 Поняття про координати 

 

Змістом бойової роботи командирів артилерійських 

(ракетних) підрозділів є визначення місцезнаходження 

об’єктів (цілей) по карті з метою їх подальшого ураження 

(знищення, подавлення). Це завдання може бути успішно 

виконаним завдяки організації артилерійської розвідки 

противника і місцевості для своєчасного і точного визна-

чення місцезнаходження об’єктів (цілей) за допомогою ко-

ординат. 

Координатами називають лінійні або кутові величини, 

які визначають положення точки на якій-небудь поверхні 

або в просторі. 

При визначенні розміщення точок місцевості (цілей) 

по карті застосовують плоскі прямокутні, географічні по-

лярні та біполярні координати [4]. 

 

Прямокутні координати 

Для того щоб визначити прямокутні координати будь-

якої точки на карті, треба знати координатну сітку (систе-

му плоских прямокутних координат) і геометричну суть 

картографічного зображення. 
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Для того щоб зобразити поверхню Землі на карті, по-

верхню земного еліпсоїда ділять меридіанами на 60 зон 

довготи і кожну із них при визначенні плоских координат і 

складанні карт розгортають на площині незалежно від ін-

ших зон (рис. 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 - Розподіл поверхні земного еліпсоїда на 

шестиградусні координатні зони 

 

Ці зони отримали назву „координатних” тому, що кож-

на із них являє собою самостійну систему плоских прямо-

кутних координат Гауса. За початок кожної береться точка 

перетину середнього меридіана зони з екватором. Рахунок 

зон ведеться від Гринвіцького меридіана із заходу на схід 

(рис. 4.2). 

При складанні карт у проекції Гауса зону розбивають 

на окремі аркуші. Кожний аркуш карти має форму рівнобі-

чної трапеції, обмеженої зверху (з північного краю) і знизу 

(з південного краю) паралелями, а з боків – меридіанами. 
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Рисунок 4.2 - Зображення координатних зон на площі 

 

За осі координат у системі плоских прямокутних коор-

динат взяли зображення осьового меридіана координатної 

зони – вісь абсцис Х і зображення екватора – вісь ординат 

У (рис. 4.3). 
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Рисунок 4.3 - Визначення плоских прямокутних 

координат 

 

Географічні координати 

Географічні координати (рис. 4.4) являють собою ку-

тові величини – широту і довготу, які визначають поло-

ження відносно екватора і меридіана, взятого за початко-

вий. 
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Рисунок 4.4 - Географічні координати 

 

Географічна широта – це кут, утворений площиною 

екватора, з нормаллю в даній точці до поверхні земного 

еліпсоїда. Значення кута показує, на скільки та чи інша то-

чка на земній кулі північніше чи південніше екватора. Як-

що точка розміщена в Північній півкулі, то її широта нази-

вається північною, якщо в Південній – південною. 

Географічна довгота – кут, утворений площиною по-

чаткового меридіана і площиною меридіана, який прохо-

дить через дану точку. 

За початковий взято меридіан, який проходить через 

астрономічну обсерваторію в Гринвічі (поблизу Лондона). 

Усі точки на земній кулі розміщені на схід від початкового 

(Гринвіцького) до меридіана 180°, мають східну, а на захід 

– західну довготу. 

У військовій справі систему географічних координат 

використовують головним чином для ведення розрахунків, 

пов’язаних із застосуванням бойових засобів дальньої дії, 

наприклад балістичних ракет, авіації тощо. 
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4.1.2 Визначення прямокутних координат 

 

Положення будь якої точки визначається відстанню від 

неї до осей координат, абсцисою Х і ординатою У. 

На всіх аркушах карт є сітка квадратів, яку називають 

прямокутною координатною сіткою, або кілометровою. 

Лінії сітки проведені паралельно осям координат через 

2 см на картах 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000 і че-

рез 4 см – на карті з масштабом 1:25000. 

Координатна сітка використовується для визначення 

прямокутних координат об’єктів (цілей), відшукування на 

карті місцезнаходження різних об’єктів при доповідях, ви-

значенні завдань, складанні донесень, для швидкої окомір-

ної оцінки відстаней, площин, визначення напрямків і орі-

єнтування карти. 

Кілометрові лінії, найближчі до кутів рамки аркуша 

карти, зазначають повним числом кілометрів, інші - скоро-

чено, останніми двома цифрами. Таким чином, підпис 5588 

(рис. 4.5) біля крайньої внизу горизонтальної лінії показує, 

що ця лінія проходить через 5588 км на північ від екватора. 

Підпис 6394 біля крайньої зліва вертикальної кілометрової 

лінії показує, що вона розміщена в шостій зоні і проходить 

на віддалі 394 км від осі ординат, тобто на 104 км західні-

ше осьового меридіана зони. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Шкали географічних координат і 

кілометрова сітка на аркуші карти 
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Використання кілометрової сітки для визначення 

прямокутних координат 

Існують різні визначення місцезнаходження точки на 

карті: приблизні, скорочені і повні координати точки. 

Для того щоб визначити приблизне місцезнаходження 

точки на карті необхідно назвати квадрат, в якому вона 

розміщена. Спочатку прочитати (назвати) числове значен-

ня горизонтальної кілометрової лінії, а потім – вертикаль-

ної. Наприклад, при визначенні положення висоти 347,1 

(рис. 4.6) треба говорити: „Квадрат десять, чотирнадцять: 

висота 347,1” (1014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6 - Визначення місцезнаходження 

точки на карті 

 

У подальшому, щоб уточнити положення цілі в квад-

раті, треба поділити уявно на 4 або 9 частин, кожна з яких 



 60 

позначається в першому випадку буквами, а в другому – 

цифрами, як показано на рис. 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7 - Цілевказівки – по квадратах 

кілометрової сітки 

 

У цьому випадку називають квадрат, в якому розміще-

на ціль, і добавляють букву або цифру, яка уточнює знахо-

дження цілі в квадраті. 

Наприклад: ціль – СП, 0512 – Б (ціль – СП, 0512-3). 

 

Щоб визначити скорочені координати точки, необ-

хідно записати приблизні координати точок Х і У і виміря-

ти відстань до точки, записуючи окремо абсцису Х і орди-

нату У точки. 

На рис. 4.8 показані скорочені координати моста: 

х=15650, у=52530. 

Нерідко доводиться наносити на карту цілі, орієнтири 

та інші об’єкти за їх визначеними координатами. 

Можливо, що ціль (танк) на місцевості розміщена в то-

чці, нічим не відміченій на карті, але відомі її координати, 

наприклад: х=15175, у=52420. Для нанесення її на карту 

необхідно (рис. 4.8) визначити квадрат, в якому знаходить-

ся ціль. Дві перші цифри координат Х і У показують, що 
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ціль знаходиться в квадраті 1552 (15 - горизонтальна лінія, 

52 – вертикальна лінія). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Визначення місцезнаходження цілей за 

прямокутними координатами 

 

У квадраті 1552 відкласти по вертикальних лініях сітки 

175 м, нанести точки і з’єднати їх прямою. На цій прямій і 

буде знаходитися ціль. По накресленій лінії вправо від ве-

ртикальної сітки, яка має підпис 52, відкласти відрізок 

420 м і нанести точку. Отримана точка і буде місцем роз-

міщення цілі на карті (в нашому прикладі – танк). 

Для визначення повних координат точки необхідно 

записати повне цифрове значення ліній Х і У (6015 3452) і 

виміряти відстань до точки (у нашому прикладі - міст) по 

осі Х і У окремо, тобто зробити ту саму операцію, що й 

при визначенні скорочених координат х=6015650, 

у=3452530. 
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4.1.3 Визначення географічних координат 

 

Географічні координати визначають за допомогою 

шкал, які розміщені на рамці кожного аркуша (рис. 4.5). 

Відомо, що боками (краями) рамок аркушів топографі-

чних карт є меридіани і паралелі. 

Географічні координати кутів рамок позначені на кож-

ному аркуші карти в градусах і хвилинах. 

Для визначення по карті географічних координат точок 

місцевості (рис. 4.5) на кожному її аркуші наноситься до-

поміжна рамка з поділками через одну хвилину. 

Кожна хвилинна поділка розбита точками на шість рі-

вних відрізків через 10 секунд. 

Щоб визначити широту якої-небудь точки, наприклад, 

точки М, по карті, треба прикласти лінійку до цієї точки 

так, щоб вона проходила через однойменні поділки на 

шкалах західного і східного боків (країв) рамки і по одній 

із цих шкал зробити відлік. 

Аналогічно, використовуючи шкали північного і пів-

денного країв рамки, визначають і довготу точки. 

 

4.2 Нанесення на карту об’єктів за прямокутними і 

географічними координатами 

 

За прямокутними координатами 

Припустимо, що окремий будинок має координати 

х=6074930, у=4316825. Потрібно нанести будинок на кар-

ту. Завдання виконують у такій послідовності (рис. 4.9). 

Спочатку визначимо квадрат, в якому знаходиться бу-

динок. Цифри координат (х) і (у) (74) та (16) вказують на 

те, що ціль знаходиться в квадраті 7416 (74 – горизонталь-

на лінія, 16 – вертикальна лінія). У квадраті 7416 відкладе-

мо по вертикальних лініях сітки 930 м, отримані точки 

з’єднаємо прямою лінією. На ній повинен знаходитися бу-
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динок. По накресленій лінії вправо від вертикальної лінії 

сітки, яка має підпис 16, відкладемо відрізок (825 м). 

Отримана на лінії точка і буде місцем розміщення будин-

ку. Таким самим чином наносять на карту цілі, якщо відомі 

їх координати (х) та (у). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.9 - Нанесення об’єктів на карту за 

прямокутними координатами 

 

 

 

 

За географічними координатами 

Наносять на карту точку за заданими географічними 
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координатами (наприклад, точку Б, яка має широту 

54°45ʹ35ʺ і довготу 18°08ʹ03ʺ), таким чином (рис. 4.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.10 – Нанесення точок на карту за 

географічними координатами 

 

Збоку хвилинної рамки від паралелі (південного боку 

рамки аркуша карти) з широтою 54°45ʹ відраховують 35ʺ з 

півдня на північ і через отримані точки проводять пряму 

лінію (паралель із широтою 54°45ʹ35ʺ). 

Потім на північному і південному боках хвилинної ра-

мки від меридіана (західної рамки аркуша карти) з довго-

тою 18°07ʹ30ʺ відраховують на схід 33ʺ і через отримані 

точки проводять другу пряму лінію (меридіан із довготою 

18°08ʹ03ʺ). Там, де проведені лінії перетнуться, і буде зна-
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ходитися точка із заданими координатами. 

 

 

 

Питання для повторення та самоконтролю 

 

1 Яким чином визначається місцезнаходження 

об’єкта (цілі) на карті? 

2 У чому полягає визначення прямокутних координат 

точки на карті? 

3 У чому полягає суть географічних координат? 

4 Який порядок нанесення об’єктів (цілей) на карту за 

прямокутними координатами? 

5 До яких географічних координат належить Україна? 

6 Який порядок нанесення об’єктів (цілей) на карту за 

географічними координатами? 
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Розділ 5 

 

ПРАВИЛА СКОРОЧЕННЯ СЛІВ, 

СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ І ТЕКСТУ 

 

5.1 Загальні правила скорочення слів і 

словосполучень 

 

У бойових документах для зменшення їх обсягу засто-

совують скорочення слів, словосполучень і тексту. 

Слова і словосполучення зменшують усіченням кінце-

вої частини, відкиданням внутрішньої частини і застосу-

ванням перших букв слів, які входять до словосполучення 

однотипних слів. Скорочення повинні бути по всьому тек-

сту однотипними. 

Зменшують обсяг тексту застосуванням скорочених 

слів і словосполучень, відкиданням частини слів таким чи-

ном, щоб не було викривлення змісту. 

Скорочення слів і словосполучень усіченням повинне 

дозволяти легко і безпомилково відновити повністю слово. 

Наприклад: аер - аеродром; рез - резерв; інж - інжене-

рний. 

Скорочення, які діють у Збройних Силах, пишуть без 

крапки. 

Відкидання внутрішньої частини слова позначають де-

фісом. 

Наприклад: р-н - район; пр-к - противник; р-ж - рубіж. 

Складні слова скорочують до першої літери кожної 

складової частини. При цьому ставлять скісну риску. 

Наприклад: р/м - радіомережа; р/н - радіонапрямок. 

Складні слова, частини яких у повній формі пишуться 

через дефіс, скорочують усіченням кожної частини. 
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Наприклад: інж-тех - інженерно-технічний. 

Абревіатура утворюється, як правило, з перших букв 

слів, які входять до словосполучень. 

Наприклад: РВ і А – ракетні війська і артилерія; БрАГ 

– бригадна артилерійська група. 

Великі літери застосовують для ознаки видів Збройних 

Сил, родів військ, спеціальних військ, оперативних, опера-

тивно-тактичних об’єднань, установ, підприємств, центрів, 

баз, вузлів, пунктів, постів, тимчасових формувань, зраз-

ків, типів, комплексів озброєння, техніки, посадових осіб і 

термінології загального призначення. 

Малі літери застосовують для ознаки з’єднань, частин і 

підрозділів, організаційно-штатних формувань у тактичній 

ланці, пояснень щодо їх призначення. 

Перед скороченням з’єднань, частин і підрозділів, ус-

танов та баз додають букви: 

для окремих – о; 

для запасних – зап; 

для резервних – рез. 

Скорочення обсягу досягається також посиланням на 

інший документ. Це вимагає точного зазначення першо-

джерела. 

Наприклад: Бойові завдання 5 омбр - див. п. 3 Бойово-

го наказу від (дата), № ___. 

 

5.2 Скорочення словосполучень і тексту, які 

застосовують у Збройних Силах України 

 

Загальна термінологія 

Авангард, ар’єргард    Ав, Ар 

Бойова машина піхоти   БМП 

(бронетранспортер)    (БТР) 

Вогневий вал (подвійний)   ВгВ (ВгВ-2) 

Вогонь по окремій цілі   ВОЦ 
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Вогнева позиція    ВП 

Високоточна зброя (озброєння)  ВТЗ (ВТО) 

Глибокий нерухомий 

загороджувальний вогонь   ГНЗгВ 

Зосереджений вогонь   ЗВ 

Нерухомий загороджувальний вогонь НЗгВ 

(рухомий)     (РЗгВ) 

Масований вогонь    МВ 

Масований вогневий удар   МВУ 

Посадкова площадка вертольотів  ППВ 

Послідовне зосередження вогню  ПЗВ, 

(подвійне, потрійне)    (ПЗВ-2, ПЗВ-3) 

Протитанковий ракетний комплекс ПТРК 

Протитанковий резерв   ПТРез 

Протитанкова керована ракета  ПТКР 

Протитанкові (протипіхотні) 

загородження    ПТЗ (ППЗ) 

Протитанкове (протипіхотне) 

мінне поле     ПТМП (ППМП) 

Протитанкові (протипіхотні) міни  ПТМ (ППМ) 

Протитанкові (протипіхотні) мінно- 

вибухові загородження   ПТМВЗ 

      (ППМВЗ) 

Район зосередження (очікування,  РЗ (РОч, 

розосередження)    РРоз) 

Район спеціальної обробки   РСО 

Розвідувально-вогневий комплекс  РВК 

Розвідувально-ударний комплекс  РУК 

Рубіж переходу в атаку   РПА 

Рубіж регулювання рухом   РРР 

Рубіж зустрічі з противником  РЗП 

Рубіж розгортання    РР 

Тактичний повітряний десант  Так ПД 
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Види Збройних Сил, роди військ і 

спеціальні війська 

 

Військово-морські сили   ВМС 

Війська радіаційного, хімічного і 

біологічного захисту   ВРХБз 

Інженерні війська    ІнжВ 

Повітряні сили    ПС 

Ракетні війська і артилерія   РВ і А 

Сухопутні війська    СВ 

 

Органи управління та посадові особи 

 

Головне командування   ГК 

Генеральний штаб Збройних Сил 

України     ГШ ЗС України 

Заступник командира   ЗК 

Заступник командира з озброєння  ЗКО 

Заступник командира з тилу  ЗКТ 

Начальник штабу    НШ 

Начальник ракетних військ і артилерії НРВ і А 

Начальник розвідки    НР 

Начальник зв’язку    НЗ 

Начальник інженерної служби  НІС 

Начальник служби РХБ захисту  НСРХБз 

Начальник служби ракетно- 

артилерійського озброєння   НСРАО 

Начальник бронетанкової служби  НБТС 

Начальник автомобільної служби  НАС 

Начальник медичної служби  НМедС 
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Пункти управління (ПУ) 

 

Боковий спостережний пункт  БСП 

Командний пункт    КП 

Командно-спостережний пункт  КСП 

Запасний пункт управління   ЗПУ 

Запасний командний пункт   ЗКП 

Передовий пункт управління  ППУ 

Передовий спостережний пункт  ПСП 

Пункт управління начальника РВ і А ПУ РВіА 

Спостережний пункт   СП 

Тиловий пункт управління   ТПУ 

 

Сухопутні війська 

 

Армійський корпус    АК 

Артилерійська бригада, (полк,  абр, (ап, 

дивізіон, батарея)    адн, абатр) 

Батарея протитанкових ракетних 

комплексів     батр ПТРК 

Батарея (взвод) управління   батру (ву) 

Батарея артилерійської розвідки  батрар 

Батарея звукової розвідки   батрзр 

Метеорологічна батарея   метбатр 

Мінометна батарея    мінбатр 

Механізована бригада (батальйон,  мбр (мб, 

рота, взвод)     мр, мв) 

Механізовані війська   МВ 

Протитанкова артилерійська бригада, птабр (птадн, 

(дивізіон, батарея)    птабатр) 

Ракетна бригада (дивізіон,   рбр (рдн, 

стартова батарея)    сбатр) 

Ракетний дивізіон    рдн 

Реактивна артилерійська бригада  реабр (реап, 
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(полк, дивізіон, батарея)   реадн, реабатр) 

Розвідувальний артилерійський полк роап 

(дивізіон)     (роадн) 

Самохідна артилерійська бригада  сабр 

(дивізіон, батарея)    (садн сабатр) 

Танкова бригада (батальйон, рота,  тбр (тб, тр, 

взвод)      тв) 

Топогеодезична батарея   тгбатр 

 

 

 

Питання для повторення та самоконтролю 

 

1. Перелічити основні правила скорочення слів. 

2. У чому полягають основні правила скорочення сло-

восполучень? 

3. У чому полягають правила скорочення тексту у бо-

йових документах? 
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Висновки 

Вміння офіцерів правильно вести робочу карту має ва-

жливе значення для управління підрозділами. 

Робоча карта офіцера, яка підготовлена до роботи з 

правильними і чітко нанесеними відомостями про бойову 

обстановку, дозволить офіцерам усіх ступенів своєчасно, 

повно і правильно оцінити обстановку, прийняти відповід-

не рішення і доповісти його старшому командиру, довести 

своїм підлеглим командирам бойові завдання та проінфор-

мувати командирів сусідніх підрозділів про обстановку, 

що склалася. 

Чим краще офіцери будуть знати умовні тактичні зна-

ки і прийоми ведення робочої карти, тим менше часу вони 

будуть витрачати на підготовку до бойових дій, на органі-

зацію управління підлеглими підрозділами в бою, у ході 

маневру підрозділами та інших обставин. 

Таким чином, вміння правильно готувати, вести і ко-

ристуватися робочою картою є одним з найважливіших 

показників високої штабної культури кожного офіцера. 

Цінністю даного посібника є те, що в ньому детально, в 

логічній послідовності розкриті питання щодо правил під-

готовки і ведення робочої карти, правил скорочень, умовні 

позначення, які використовуються в бойових документах. 

 

 



 73 

 

 

Список використаної літератури 

 

1 Бойовий статут Сухопутних військ, частина ІІ (ба-

тальйон, рота). Проект. – К.: Варта, 2010. – 464 с. 

2 Бойовий статут Сухопутних військ, частина ІІІ 

(взвод, відділення, танк). – К.: Варта, 1995. – 240 с. 

3 Організація та ведення розвідки із спостережних 

пунктів: навчальний посібник / С.П. Латін, П.Є. Трофиме-

нко, А.І. Приходько та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 

129 с. 

4 Військова топографія: навчальний посібник / М.Б. 

Ярошенко, І.М. Герасімов, В.В. Лотоцький – Тернопіль: 

Укрмедкнига, 1999. – 84 с. 

5 Рабочая карта командира: брошюра / И.Д. Помбрик, 

М.А. Шевченко– М.: Воениздат, 1972. – 96 с. 

6 Правила розробки та оформлення оперативних (бо-

йових) документів: навчальний посібник. - Київ: Видання 

Академії ЗС України, 1998. – 144 с. 

7 Тактична підготовка підрозділів артилерії: елект-

ронне видання / М.М. Ляпа, П.Є. Трофименко, Ю.І. Пуш-

карьов, О.В. Панченко, О.М. Алексєєв - Суми: Видавницт-

во СумДУ, 2009. – 480 с. 

8 Тактична підготовка підрозділів артилерії: навчаль-

ний посібник / П.Є. Трофименко, Ю.І. Пушкарьов, О.В. 

Панченко, М.М. Ляпа, О.М. Алексєєв - Суми: Видавництво 

СумДУ, 2010. – 528 с. 

 



 74 

 

 

Предметний покажчик 

 

А 

 

Абсолютна висота − висота точки місцевості над се-

реднім рівнем Балтійського моря. Підписи А.в. на карті 

називаються відмітками (відм. 96,2), а на випадок, коли 

підписана вершина гори, – висотами (вис. 143,8). Підписи 

висот рівнів води називаються урізами води, 37, 59, 122, 

123. 

Аерофотознімок − фотографічне зображення місцево-

сті і окремих об’єктів. 

А. плановий − аерофотознімок, отриманий під час пла-

нового аерофотознімання. Він виконується за такого по-

ложення АФА, коли його оптична вісь у момент фотогра-

фування збігається з прямовисною лінією або відхиляється 

від неї на певний кут – не більше 3º. Плановий А. на рів-

нинній або пагорбкуватій ділянці становить фотографіч-

ний план місцевості, що легко ототожнюється з картою. 

Він має постійний масштаб і дозволяє визначити порівняно 

точно місцезнаходження, конфігурацію і дійсні розміри 

об’єктів, а також може бути використаний для вимірюван-

ня відстаней, кутів і площ. 

А. перспективний − виконується при нахиленому по-

ложенні оптичної осі АФА. Масштаб перспективного зні-

мка змінний: передній план – великий, а потім він посту-

пово зменшується до заднього плану. А.п. застосовується 

під час розвідки цілей, ретельно прикритих засобами ППО, 

вивчення водних перешкод і гідротехнічних споруд, гірсь-

ких перевалів та в інших випадках. 

Азимут − кут між початковим напрямом і напрямом на 

орієнтир (об’єкт). Початковий напрям − напрям географіч-
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ного (геодезичного, астрономічного) меридіана або магні-

тного меридіана. Залежно від того, який напрям взятий за 

початковий, розрізняють географічний (геодезичний, аст-

рономічний) азимут А і магнітний азимут Аm, 56. 

Географічний (геодезичний, астрономічний) А − двог-

ранний кут між площиною меридіана даної точки і верти-

кальною площиною, що проходить у даному напрямі, який 

відраховується від напряму на північ за ходом годиннико-

вої стрілки. 

Геодезичний А − двогранний кут між площиною геоде-

зичного меридіана у даній точці і площиною, що прохо-

дить через нормаль до неї і містить цей напрям, 55. 

Астрономічний А − двогранний кут між площиною ас-

трономічного меридіана даної точки і вертикальною пло-

щиною, що проходить у даному напрямі. 

Різниця між геодезичним і астрономічним азимутом 

незначна (одиниці кутових секунд), тому в ракетно-

артилерійській практиці використовують один термін – 

геодезичний А. 

Магнітний азимут Аm − горизонтальний кут, що від-

раховується від північного напряму магнітного меридіана 

за ходом годинникової стрілки до заданого напряму, 55-56. 

Азимутальна насадка (АНБ-1) − оптичний прилад, 

що входить до комплекту бусолі ПАБ-2А. АНБ-1 призна-

чена для визначення істинних азимутів орієнтирних на-

прямків щодо спостереження зірок α (Полярна зірка) і β 

(сузір’я Малої Ведмедиці), а також проведення спостере-

жень світил за будь-якими кутами нахилу. АНБ-1 склада-

ється із візира для спостереження світил, кронштейна для 

закріплення насадки на патрубок монокуляра бусолі і рівня 

для надання осі обертання горизонтального положення. 

Алгоритм − система правил (приписів), що визначає 

послідовність логічних і обчислювальних операцій для 

розв’язання задач в усіх можливих варіантах. 
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Артилерійська звукова розвідка (АЗР) − добування 

відомостей про батареї (гармати, міномети, РСЗВ) против-

ника, що стріляють, за звуком їх пострілів за допомогою 

звукометричних станцій, які перебувають на озброєнні 

підрозділів і частин артилерійської розвідки. Складова ча-

стина артилерійської розвідки. Ведеться батареями і взво-

дами звукової розвідки за допомогою звукометричних 

комплексів. Завданнями АЗР є також забезпечення стріль-

би своєї артилерії (визначення відхилень розривів снарядів 

(мін) від цілі, координат створюваних звукових реперів, 

контроль стрільби артилерією на ураження). АЗР не зале-

жить від умов видимості, може виконувати завдання у 

будь-яку пору року, з великими зусиллями виявляється ро-

звідкою противника, 50. 

Артилерійська оптична розвідка − добування арти-

лерійськими підрозділами відомостей про об’єкти (цілі) 

противника за допомогою оптико-електронних засобів ро-

звідки. Завдання А.о.р.: виявлення і визначення координат 

тактичних засобів ядерного нападу противника, його арти-

лерійських і мінометних батарей (взводів), протитанкових 

та інших вогневих засобів, танків, БМП, БТР, спостереж-

них пунктів, радіоелектронних засобів, оборонних споруд 

та інших цілей, визначення переднього краю противника, 

розташування і дій його передових частин (підрозділів), 

обслуговування стрільби своєї артилерії, 50. 

Артилерійська радіолокаційна розвідка − добування 

відомостей про цілі (об’єкти) противника засобами артиле-

рійських радіолокаційних підрозділів. Призначається для 

визначення координат цілей (об’єктів) противника, пара-

метрів їх руху на полі бою, може засікати епіцентри ядер-

них вибухів, 50. 

Артилерійська радіотехнічна розвідка − добування 

відомостей про типи, призначення і місцеположення пра-

цюючих РЕЗ противника (радіолокаційних, радіонавіга-
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ційних, радіотелекерування), складова частина радіоелект-

ронної розвідки. Ведеться за допомогою спеціальних ра-

діотехнічних станцій. Виявлення РЕЗ противника, визна-

чення їх типу і призначення здійснюються за параметрами 

сигналів, що ними випромінюються. Місцеположення РЕЗ 

визначається тріангуляційним (кутомірним) методом, що 

ґрунтується на пеленгації об’єктів з двох-трьох і більше 

пеленгаційних станцій, та іншими способами, 50. 

Артилерійський дивізіон – основний вогневий і так-

тичний підрозділ в артилерії сучасних армій. Входить до 

складу частини (з’єднання), може бути окремим. Існують 

артилерійські дивізіони: гармати, міномети, реактивні, 

протитанкової та самохідної артилерії, зенітної артилерії і 

т.ін. Як правило, А.д. включає три артилерійські батареї, 

підрозділ управління та забезпечення, 39, 70, 71. 

Артилерійська розвідка − добування відомостей про 

об’єкти (цілі) противника засобами артилерійської розвід-

ки в інтересах підготовки і ведення вогню артилерією, за-

вдання ракетних ударів. Найважливіший вид бойового за-

безпечення, складова частина тактичної розвідки. Завдання 

А.р.: виявлення і визначення координат засобів ядерного 

нападу противника, наземних елементів високоточної 

зброї, артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, протитанкових 

засобів, пунктів управління, засобів РЕБ та інших об’єктів 

(цілей); дорозвідка об’єктів (цілей), призначених для ура-

ження; збирання (уточнення) відомостей про місцевість і 

метеоумови; контроль результатів стрільби своєї артилерії 

(мінометів, РСЗВ) та ракетних ударів; видача даних для 

коректування вогню. Для ведення А.р. розгортається ме-

режа артилерійських спостережних, командно-

спостережних і пересувних розвідувальних пунктів, постів 

(позицій) технічних засобів розвідки (звукової, радіолока-

ційної, радіотехнічної і т. ін.), а також висилаються арти-

лерійські розвідувальні групи, 7, 23, 38, 50. 
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Артилерійська топогеодезична мережа (АТГМ) − 

сукупність закріплених (позначених) на місцевості точок 

(орієнтирів), координати яких визначені із серединною 

помилкою Еx, Еy < 5 м стосовно вихідних пунктів. На ок-

ремих точках АТГМ визначають дирекційні кути орієнти-

рних напрямів із серединною помилкою 0-00,5. АТГМ 

створюється на місцевості з обмеженою кількістю пунктів 

геодезичних мереж, контурних точок або за відсутності 

великомасштабних карт з метою скорочення часу, підви-

щення точності і надійності топогеодезичного 

прив’язування. АТГМ створюється у районах вогневих по-

зицій, на рубежах розгортання підрозділів артилерійської 

розвідки та на маршрутах пересування топогеодезичними 

підрозділами артилерійських і розвідувальних підрозділів, 

як правило, у масштабі групи. Щільність АТГМ – не мен-

ше однієї точки на 2-5 км2 (на маршрутах пересування – 

одна точка через 5-10 км). АТГМ створюють у державній 

системі координат, якщо на місцевості є пункти ДГМ 

(СГМ), або у місцевій системі координат, якщо пункти 

ДГМ (СГМ) відсутні, 79. 

Артилерійський компас − прилад, що вказує напрям 

географічного (істинного) або магнітного меридіана. Ос-

новними частинами компаса є насаджена на вістря сталевої 

голки магнітна стрілка, шкала, візирний пристрій, гальмо, 

корпус. У компаса Андріанова шкала нерухома, обертаєть-

ся візирний пристрій (цілик і мушка), шкала за ходом го-

динникової стрілки оцифрована у градусній мірі з ціною 

поділки 3°. Артилерійський компас має візирний пристрій 

(дзеркальце прорізом). Шкала, як правило, у поділках ку-

томіра (в тисячних). Ціна поділки 0-50. Останнім часом 

досить широко використовується компас «Турист». Він 

виготовлений за зразком артилерійського компаса. Шкала 

градуса з ціною поділки 5°, 56. 

Астрономічне орієнтування − спосіб визначення аст-
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рономічного азимута А. напряму на земний предмет шля-

хом визначення астрономічного азимута будь-якого небес-

ного світила на визначений момент часу і вимірювання у 

той самий момент горизонтального кута, складеного на-

прямками на світило і земний предмет, 56, 58. 

 

Б 

 

База даних − структура даних, що дозволяє отримува-

ти, нагромаджувати або видавати інформацію на запити 

численних незалежних користувачів. Існують чотири типи 

організації баз даних: мережа реляційна, локальна реля-

ційна, мережа нереляційна і локальна нереляційна. 

Батальйон (дивізіон) – основний тактичний підрозділ 

у Сухопутних військах, 6, 44-46, 51, 70, 126, 131, 134, 137. 

Батарея − вогневий і тактичний підрозділ в артилерії. 

Б. можуть бути окремими (в батальйонній і бригадній ар-

тилерії) або входити до складу артилерійського дивізіону 

(полку, БрАГ). Складається із двох-трьох вогневих взводів, 

взводу (відділення) управління і може мати 4-8 гармат (мі-

нометів, РСЗВ, установок ПТРК) і більше. У бою батарея 

виконує завдання самостійно або у складі дивізіону у пов-

ному складі або окремими взводами. Вона може одночасно 

виконувати одне або декілька вогневих завдань, але не бі-

льше кількості гармат у батареї. Артилерійська (реактивна) 

Б. може стріляти із закритих ВП і прямою наводкою, а мі-

нометна – із закритих ВП. 

Батареями називаються також підрозділи артилерійсь-

кої розвідки (оптичної, звукометричної, топографічної, ра-

діотехнічної і т. ін.) та управління. У ракетних військах Б. 

називаються стартовими і технічними, є Б. паркові, навча-

льні та ін., 6, 24, 51, 70, 76, 135. 

Бінокль − артилерійський оптичний прилад, складе-

ний з двох паралельно з’єднаних зорових труб. Призначе-
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ний для спостереження за полем бою, розвідки противни-

ка, вивчення місцевості, вимірювання вертикальних і гори-

зонтальних кутів та визначення віддалень. За мірою (крат-

ністю) збільшення Б. поділяють на біноклі середнього збі-

льшення (6-8 – кратні з полем зору 8-5°) і великого збіль-

шення (10-20 – кратні з полем зору 5-2°). 

Бланкова карта − топографічна або спеціальна карта, 

надрукована в один або декілька кольорів ослабленого то-

ну. Використовується для розроблення інформаційних, бо-

йових та розвідувальних документів, 63-64. 

Бойовий порядок ракетної, артилерійської частини 

(підрозділу) – побудова (розташування) частини (підрозді-

лу) на місцевості для виконання завдань вогневого ура-

ження противника. 

Б.п. повинен забезпечувати найбільш ефективне і на-

дійне виконання поставлених завдань, найкраще викорис-

тання бойових частин (підрозділів) відповідно до їх приз-

начення, стійке управління, можливість здійснення своєча-

сного маневру; потайність і найменшу уразливість від яде-

рної та звичайної зброї противника. Б.п., крім того, пови-

нен дозволяти підтримувати тісну взаємодію із загально-

військовими частинами (підрозділами). Тому артилерійські 

частини (підрозділи) розгортаються, як правило, в Б.п. у 

смугах (на ділянках) дій тих загальновійськових частин 

(підрозділів), яким вони додані, або які вони підтримують. 

Б.п. артилерійської частини, як правило, складається з бо-

йових порядків підрозділів, командного і спостережного 

пунктів, позицій (постів) підрозділів артилерійської роз-

відки, а також місць розташування тилу частини (підрозді-

лу обслуговування), 38, 39, 42, 133. 

Боковий спостережний пункт (БСП) − місце для 

спостереження за діями противника, своїх військ і за міс-

цевістю (акваторією) у районах, неспостережуваних з ос-

новного або передового СП, особливо на стиках і флангах 
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дій військ. В артилерії БСП, крім того, призначається для 

спостереження за результатами вогню артилерії та його 

коректування. Більш частіше БСП застосовується при ве-

денні військами бойових дій у гірських районах, 70. 

Болотова спосіб − графічний спосіб визначення міс-

цеположення на карті свого стояння за трьома точками, що 

знаходяться на ній. Для визначення на карті положення 

точки свого стояння аркуш прозорого паперу кладуть на 

тверду основу (планшет, польову сумку, картон) і закріп-

люють його. У центрі аркуша намічають точку і від неї ві-

зують на три орієнтири, прокреслюючи напрямки від себе. 

Потім накладають кальку на карту так, щоб кожен накрес-

лений на ній напрям проходив через умовний знак того 

орієнтира, на який він прокреслений і, з’єднавши всі на-

прями з відповідними умовними знаками орієнтирів, пере-

носять на карту точку стояння. Вихідні три точки потрібно 

вибирати так, щоб кути між прокресленими на карті на-

прямами були не менше 60º, калька під час візування по-

винна зберігати незмінне положення, 63. 

Бригада – основна тактична частина, 44, 51, 70, 71. 

Бусоль (перископічна артилерійська) − артилерійсь-

кий прилад управління вогнем, що поєднує оптичний і ку-

томірний прилади з орієнтир-бусоллю (коробкою з магніт-

ною стрілкою). Призначається для орієнтування гармат і 

приладів у напрямі, заданому дирекційним кутом або бу-

соллю, визначення дирекційних кутів або бусолей напря-

мів на місцевості, вимірювання горизонтальних та верти-

кальних кутів і відстаней під час топогеодезичного 

прив’язування позицій і пунктів, 85. 

 

В 

 

Взвод управління − підрозділ забезпечення, призна-

чений для ведення розвідки, здійснення топогеодезичного 
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прив’язування бойових порядків, обслуговування стрільби 

та забезпечення управління підрозділами, 70. 

Вивчення місцевості − вивчення характерних особли-

востей місцевих предметів та рельєфу, встановлення наяв-

ності перешкод, оцінка захисних властивостей та прохід-

ності місцевості, визначення умов виконання бойового за-

вдання, ведення артилерійського вогню, орієнтування, ма-

скування і т.ін. Здійснюється за топографічними картами, 

аерознімками і безпосереднім оглядом місцевості, 92. 

Висота відносна − перевищення однієї точки стосовно 

іншої точки (поверхні). В.в. точки визначається різницею 

абсолютних висот точок або числом проміжків між гори-

зонталями, помноженим на висоту перетину. Застосову-

ється у ході топогеодезичного прив’язування елементів 

бойового порядку, 37, 74. 

Висота командна − висота (не обов’язково найвища), 

з якої відкривається найкращий огляд навколишньої міс-

цевості з великою дальністю і широким сектором огляду, 

підписується більшим шрифтом (цифрами), ніж інші висо-

ти, 36, 45, 59. 

Відмітка висоти − підпис на карті абсолютної висоти 

точки місцевості. В.в., що знаходяться на топографічних 

картах, не завжди є вершинами висот. Вони можуть бути 

на схилах, навіть на річках і озерах, 36, 45, 59. 

Візування − суміщення візирної лінії (оптичної осі) 

астрономічного, геодезичного, кутомірного та іншого ін-

струменту з напрямом на вибрану спостерігачем віддалену 

точку або небесне світило, 56, 75. 

Військова топографія − галузь військової науки, що 

вивчає місцевість, способи її вивчення та оцінки, орієнту-

вання на ній, використання топографічних і спеціальних 

карт, аерофотознімків місцевості, здійснення вимірів за 

картою і на місцевості, порядок складання схем місцевості 

і бойових графічних документів, а також способи ведення 
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розвідки місцевості та рекогносцирування. В.т. тісно 

пов’язана з теорією і практикою топогеодезичного забез-

печення РВ і А, 7, 73. 

Відхід – маневр, який застосовують у тих випадках, 

коли лише шляхом тимчасової втрати частини території 

можна змінити несприятливу обстановку, що склалася, ви-

вести свої війська з-під удару противника, виграти час і 

зайняти вигідні рубежі, 24-25, 72. 

Відділення – первинний тактичний підрозділ, 73, 79, 

131, 138. 

Взвод вогневий – вогневий підрозділ, що призначений 

для виконання вогневих завдань і має на озброєнні до чо-

тирьох гармат (мінометів, РСЗВ, пускових установок 

ПТКР); підрозділ, який входить до складу батареї. Під час 

бою діє, як правило, в складі батареї або додається механі-

зованим підрозділам і діє разом з ними, 6, 8, 24-26, 45, 51, 

70, 73, 76. 

Взвод управління − підрозділ забезпечення, призна-

чений для ведення розвідки, здійснення топогеодезичного 

прив’язування бойових порядків, обслуговування стрільби 

та забезпечення управління підрозділами, 6, 8, 24-26, 45, 

51, 70, 73, 76. 

Вогонь – основний засіб ураження противника в бою і 

операції. Вогонь ведеться із різних видів зброї, включає 

також пуск ракет у звичайному спорядженні. Вогонь може 

вестися із завданням знищення, придушення, зруйнування 

цілі або виснаження противника. В обороні і наступі во-

гонь організовується і здійснюється за періодами вогнево-

го ураження, крім того, в обороні створюється система во-

гню. Ефективність ураження цілі вогнем досягається висо-

кою точністю стрільби (ударів), його раптовістю, масуван-

ням вогню по найважливіших об’єктах (цілях), широким 

маневром і умілим управлінням вогнем. З урахуванням ха-

рактеру цілі, кількості артилерії, що залучається, і завдан-
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ня вибираються види і порядок ведення артилерійського 

вогню, 26, 34, 67, 76, 133, 135-137. 

 

Г 

 

Географічна (картографічна, градусна) сітка − зо-

браження на карті ліній паралелей і меридіанів. Викорис-

товується для визначення географічних (геодезичних) ко-

ординат точок і цілевказання. На топографічних картах 

лінії паралелей і меридіанів є внутрішніми рамками арку-

шів, їх широта і довгота підписуються в кутах кожного ар-

куша карти, 57, 58. 

Географічні координати − кутові величини (широта і 

довгота), що визначають положення об’єктів на земній по-

верхні та на карті. Вони поділяються на астрономічні, що 

отримані з астрономічних спостережень, і геодезичні, що 

отримані за допомогою геодезичних вимірювань на земній 

поверхні. 

Під час визначення астрономічних координат точка 

проектується на поверхню геоїда, а під час визначення ге-

одезичних координат – нормаллю на поверхню земного 

еліпсоїда. Внаслідок нерівномірного розподілу маси Землі 

і відхилення поверхні геоїда від поверхні земного еліпсоїда 

прямовисна лінія у загальному випадку не збігається з но-

рмаллю. Кут відхилення прямовисної лінії на території 

України не перевищує 3-4ʺ, або в лінійних величинах бли-

зько ±100 м, 55-56, 62, 84. 

Геодезична задача обернена − задача, в якій за дани-

ми координатами двох точок потрібно знайти відстань між 

ними і взаємні напрями. Г.з.о. розв’язується на площині, 

сфері та еліпсоїді. Розв’язання на площині і сфері викону-

ють за формулами відповідно до плоскої і сферичної три-

гонометрії. Для розв’язання задачі на земному еліпсоїді 

поверхню останнього заздалегідь зображають в тій чи ін-
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шій проекції на сфері або на площині, потім розв’язують 

задачу на цих, більш простих, поверхнях, після чого вно-

сять до результатів поправки як похибки проекції. 

Математична сутність задачі полягає у перетворенні 

плоских і прямокутних або географічних координат у по-

лярні, 78. 

Геодезична задача пряма − задача, в якій за заданими 

координатами однієї точки, азимутом або дирекційним ку-

том напряму з неї на другу точку і за відстанню між ними 

потрібно знайти координати другої точки і напрям з неї на 

першу, 7, 71. 

Геодезичний пункт − точка, міцно закріплена на міс-

цевості підземним знаком (монолітом, трубою і т. ін.) і на-

земною спорудою у вигляді сигналу, піраміди і т. ін., коор-

динати якої визначені з високою точністю відповідно до її 

класу. Г.п. використовуються для визначення координат 

елементів бойового порядку ракетних військ і артилерії під 

час прив’язування на геодезичній основі та створення то-

пографічних карт, а також для інших точних вимірювань. 

Координати Г.п. систематизуються у вигляді каталогів, які 

видаються і надходять до військ, 75. 

Геодезична лінія − лінія найкоротшої відстані між 

двома точками на будь-якій поверхні. На поверхні кулі Г.л. 

– дуга великого круга, на бічній поверхні циліндра – гвин-

това лінія, на поверхні еліпсоїда – крива подвійної кривиз-

ни, в кожній точці якої стична площина проходить через 

нормаль до поверхні у тій самій точці. 

Довжина геодезичної лінії між двома точками визнача-

ється за координатами цих точок, 78. 

Геодезична мережа − сукупність геодезичних пунктів, 

визначених на місцевості із заданою точністю координат і 

дирекційних кутів. Під час створення державної геодезич-

ної мережі (ДГМ) і спеціальних геодезичних мереж (СГМ) 

визначають прямокутні координати і абсолютні висоти пу-
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нктів, дирекційні кути сторін мережі і напрямів на орієн-

тирні пункти. 

Для кожного пункту ДГМ і СГМ встановлюють два 

орієнтирних пункти на відстані 200-1000 м від нього. Пун-

кти ДГМ і СГМ на місцевості закріплені центрами і позна-

чені геодезичними знаками. Орієнтирні пункти закріплені 

центрами і позначені стовпами. ДГМ залежно від точності 

визначення вихідних даних поділяють на чотири класи, 

СГМ – на три види. СГМ створюють зі щільністю не мен-

ше одного пункту на 20 км2, що забезпечує топо-

прив’язування елементів бойового порядку ракетних і ар-

тилерійських підрозділів на геодезичній основі, 78. 

Гіроскопічне орієнтування − спосіб визначення іс-

тинних азимутів орієнтирних напрямів, під час якого вимі-

рювання здійснюються гірокомпасом. Найбільш значне 

поширення на цей час дістали гірокомпаси, чутливим еле-

ментом яких є магнітний гірокомпас. Реагуючи на добове 

обертання площини горизонту, магнітний гіроскоп здійс-

нює азимутальні гармонічні коливання стосовно площини 

істинного меридіана точки стояння приладу. Для визна-

чення відліку номера положення динамічної рівноваги чу-

тливого елемента, який відповідає відліку перетину гори-

зонтального круга площиною істинного меридіана, фіксу-

ють по горизонтальному кругу гірокомпаса крайні точки 

азимутальних коливань чутливого елемента (точки ревер-

сій), в яких відбувається зміна напряму його видимого ру-

ху. Прийнята методика Г.о. передбачає визначення відліку 

номера за спостереженням у процесі пуску (прийому вимі-

рювання азимута гірокомпасом) від двох до чотирьох пос-

лідовних реверсій П1, П2, П3 і П4 чутливого елемента. Ви-

значення істинних азимутів методом Г.о. автономне. Воно 

не залежить від умов погоди, пори року і часу доби, магні-

тних аномалій, радіоперешкод і фізико-географічних особ-

ливостей району робіт, 86. 
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Горизонталь − лінія на карті, що з’єднує точки рельє-

фу з однаковою висотою над рівнем моря. Розрізняють такі 

Г.: основні (суцільні), що відповідають висоті перерізу ре-

льєфу, зображуються на карті суцільною тонкою лінією 

коричневого кольору; потовщені – кожна п’ята основна 

горизонталь, служать для полегшення рахунку висот і зру-

чності в читанні рельєфу; додаткові (напівгоризонталі) та 

допоміжні (чверті) горизонталі служать для відображення 

важливих подробиць рельєфу, що не виражаються основ-

ними горизонталями, і проводяться через половину та 

чверть висоти перерізу. Зображуються на картах перерив-

частими та короткими переривчастими лініями, 12, 15, 16-

19, 43, 57, 59, 62. 

Горизонтальна дальність − відстань від точки вильо-

ту до точки перетину траєкторії з горизонтом гармати, 87. 

Град − одиниця десяткової міри кутів, що дорівнює 

1/100 прямого кута, позначається літерою g. Г. поділяється 

на 100ʹ (градових хвилин), а 1ʹ на 100ʺ (градових секунд). 

1g = 0,9° = 54ʹ = 3240ʺ, 19, 53, 62, 78. 

Градієнт магнітного схилення − міра зміни магнітно-

го схилення під час переміщення на місцевості. У практиці 

ракетних військ і артилерії Г.м.с. визначається штабами, 

коли оцінюється магнітометричний стан місцевості в рай-

онах розгортання РВ і А для величини переміщення на 

10 км. Якщо Г.м.с. не перевищує 0-10 на 10 км, то допус-

кається орієнтування за допомогою магнітної стрілки бу-

солі. 

Під час визначення Г.м.с. використовуються карти ма-

сштабів 1:500 000 і 1:1000000, на яких нанесені ізогони – 

лінії однакового магнітного схилення. 

Г.м.с. визначається для прогнозування точності вимі-

рювання магнітного азимута за допомогою магнітної стрі-

лки бусолі і накладення обмежень на її застосування під 

час визначення дирекційних кутів орієнтирних напрямів, 
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98. 

Градус ( °) − одиниця міри кутів, 1/360 частина кола, 

центральний кут, що спирається на дугу 1°. Градус поділя-

ється на 60 хвилин, хвилина – на 60 секунд. Позначається 

градус знаком „ ° ”, хвилина - знаком „ ʹ ”, секунда – „ ʺ ”, 

19, 53, 62, 78. 

Графічна точність − точність вимірювання відстаней 

між двома точками на папері (карті) за допомогою циркуля 

і масштабної лінійки. Дослідом встановлено, що такі вимі-

рювання не можуть бути виконані точніше, ніж 0,1 мм, то-

му у разі графічних вимірювань і побудов величина 0,1 мм 

вважається граничною Г.т, 12, 23, 25, 27. 

 

Д 

 

Дальність спостереження − найбільша відстань, на 

якій виявляється об’єкт (ціль). Д.с. залежить від того, як 

ведеться спостереження: неозброєним оком або за допомо-

гою оптичних приладів. Д.с. неозброєним оком залежить 

від розмірів об’єкта (цілі), часу доби, стану атмосфери і 

висоти пункту, з якого ведеться спостереження, а Д.с. – з 

використанням приладів, крім того, залежить від якості і 

характеристик приладів, що застосовуються. Для спосте-

реження вночі застосовуються прилади нічного бачення, 

24, 87. 

Дирекційний кут − кут між північним напрямом вер-

тикальної лінії координатної сітки і напрямом на пункт, що 

визначається і вимірюється на карті за ходом годинникової 

стрілки від 0 до 360º (від 0-00 до 60-00). Позначається лі-

терою α з індексами початку і кінця напряму. Дирекційні 

кути вимірюються за картою, а також визначаються за ви-

мірюваними на місцевості магнітними або істинними ази-

мутами, 105, 112. 

Довгота − одна із географічних координат. Довгота 
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точки – двогранний кут між площиною нульового (Грин-

віцького) меридіана і площиною меридіана даної точки. 

Може бути східною (додатною) чи західною (від’ємною) 

від 0 до 180º. Відлік довготи проводиться по дузі екватора 

або паралелі в обидва боки від початкового меридіана (від 

0 до 180º). Відлік довготи може проводитися і в один бік із 

заходу на схід від початкового меридіана (від 0 до 360º), 

56, 84. 

Донесення − бойовий або службовий звітно-

інформаційний документ, призначений для повідомлення 

визначених відомостей вищому командирові (начальнико-

ві) штабу. У бойовій обстановці розробляються Д. бойові 

розвідувальні щодо зв’язку, тилу та ін. У мирний час Д. 

можуть складатися з мобілізаційних питань, служби 

військ, військової дисципліни, а також щодо забезпечення 

озброєнням, боєприпасами, бойовою технікою та іншими 

видами постачання військ (сил). За термінами подання Д. 

можуть бути терміновими (визначеними табелем терміно-

вих донесень) і позатерміновими, що подаються за необ-

хідності відповідно до умов обстановки. Бойове Д., у яко-

му викладається рішення, підписується командиром і на-

чальником штабу, а решта – начальником штабу і началь-

ником служби, 22, 50. 

 

З 

 

Запасна вогнева позиція (позиційний район) – діля-

нка місцевості, призначена для розгортання ракетних, ар-

тилерійських, мінометних підрозділів (частин) і виконання 

вогневого завдання за неможливості його вирішення з ос-

новної вогневої позиції (позиційного району), 67, 108. 

Запасний командний пункт (ЗКП) − пункт управлін-

ня, підготовлений на будь-який випадок виходу з ладу ко-

мандного пункту (КП) або неможливості управління з ньо-
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го військами (силами). Створюється у з’єднанні сухопут-

них військ. ЗКП підтримує безперервний зв’язок з КП, пу-

нктами управління підлеглих і взаємодіючих військ (сил). 

Із ЗКП здійснюється управління під час переміщення КП, а 

також виконуються окремі завдання управління військами. 

Для роботи ЗКП виділяються відповідні сили і засоби зі 

складу штабу, інших органів управління, підрозділів 

зв’язку і обслуговування. Наявність ЗКП підвищує стій-

кість, надійність і безперервність управління, 70. 

Засічки − спосіб визначення координат точок, що 

прив’язуються, в умовах відкритої та напівзакритої місце-

вості. Розрізняють пряму, зворотну і комбіновану засічки. 

У прямій засічці координати точок визначають проведен-

ням вимірювань на вихідних пунктах. Залежно від прила-

дів, що застосовуються, умов видимості і наявності вихід-

них пунктів розрізняють прямі засічки, виконані орієнто-

ваним приладом, за виміряними кутами та полярні. У разі 

зворотної засічки координати точок визначають вимірю-

ваннями, виконаними на точці, що прив’язується. На прак-

тиці топогеодезичних робіт застосовують зворотні засічки, 

виконані з орієнтованим приладом, за вимірюваними ку-

тами і за виміряним кутом і відстанями, 15, 52, 76. 

Зближення меридіанів − кут, створений зображенням 

меридіана точки в проекції Гаусса і прямою, паралельною 

осі абсцис (X) на площині. Позначається літерою γ. Кут для 

точок, розміщених на схід від осьового меридіана, додат-

ний, а кут для точок, розміщених на захід від осьового ме-

ридіана, − від’ємний. У функції геодезичної широти В і 

довготи L, яка відраховується від осьового меридіана, кут γ 

виражається формулою 

γ = (L – L0) sinB, 

де L і В – геодезичні довгота і широта даної точки; 

L0 – довгота осьового меридіана зони, в якій розмі-

щена ця точка. 
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Звукова артилерійська розвідка − добування відомо-

стей про неспостережувані артилерійські батареї, що стрі-

ляють (гармати, міномети, РСЗВ), противника за звуком їх 

пострілів за допомогою артилерійських звукометричних 

станцій. З.а.р. є складовою частиною артилерійської ін-

струментальної розвідки. Завданням З.а.р. є також обслу-

говування стрільби своєї артилерії (визначення відхилень 

розривів снарядів (мін), координат звукових реперів, конт-

роль стрільби на ураження). З.а.р. не залежить від умов ви-

димості, успішно діє в будь-яку пору року, важко виявля-

ється розвідкою противника, 7, 50. 

Знак геодезичний − дерев’яна або металева споруда у 

вигляді піраміди над центром геодезичного пункту. Слу-

жить об’єктом візування під час топогеодезичного 

прив’язування елементів бойового порядку ракетних і ар-

тилерійських підрозділів на геодезичній основі, 85. 

Зона розвідки й ураження наземних (надводних) ці-

лей засобами РВ і А – район місцевості (акваторії), в ме-

жах якого (якої) забезпечується засічка об’єктів (цілей) 

противника з необхідною точністю та їх ураження із зада-

ним ступенем, 91. 

З’ясування завдання − початковий етап роботи ко-

мандира щодо прийняття рішення на бій. У процесі З.з. 

командир повинен зрозуміти мету майбутнього бою; зами-

сел старшого начальника і зміст одержаного завдання; 

роль свого з’єднання (частини, підрозділу) у виконанні за-

вдання вищої інстанції та його місце в бойовому порядку; 

завдання сусідів та умови взаємодії з ними; особливості 

одержаного завдання і терміни готовності до його вико-

нання. У результаті З.з. визначається, які попередні розпо-

рядження, кому і коли віддати, як організувати подальшу 

роботу щодо прийняття рішення і підготовки бою, 33. 
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К 

 

Карта − зменшене і узагальнене зображення поверхні 

земної кулі або окремих її частин, яке виконане на площи-

ні за певним математичним законом і показує розміщення, 

поєднання та зв’язки природних і суспільних явищ. Суттє-

вими особливостями карти є її наочність, вимірність і ви-

сока інформативність. К. відрізняються за змістом та офо-

рмленням. Зміст К. повинен бути повним, вірогідним, су-

часним і точним, 7-9, 12-17, 21-23, 27-30, 51, 57, 72, 80. 

Карта робоча − топографічна (спеціальна) карта, на 

якій командир (начальник, офіцер) за допомогою графіч-

них умовних знаків і прийнятих скорочень відображає так-

тичну (спеціальну) обстановку та її зміни в ході операції 

(бою); бойовий документ, застосовується під час управлін-

ня військами. На К.р. наносяться тільки дані обстановки, 

необхідні службовій особі за родом її діяльності. К.р. ви-

користовується для з’ясування завдання, оцінки обстанов-

ки, прийняття рішення, постановлення бойових завдань, 

організації взаємодії і т. ін., 7-9, 12-17, 21-23, 27-30, 51, 57, 

72, 80. 

Карти спеціальні − карти, на яких детально відобра-

жені окремі елементи місцевості або нанесені спеціальні 

дані. К.с., що використовуються в штабах і військах, ство-

рюються завчасно у мирний час, під час підготовки і у ході 

бойових дій. До них належать карти бланкові, шляхів спо-

лучення, водних рубежів, рельєфні та ін. Призначаються 

для вивчення місцевості та її окремих елементів, 12, 22. 

Карти топографічні − загальногеографічні карти ма-

сштабів 1:1000000 і більше. К.т. відображають найбільш 

повно елементи і деталі місцевості, що впливають на бойо-

ві дії військ і є основним джерелом інформації про місце-

вість, а також основою бойових документів і спеціальних 

карт. Використовуються для вивчення місцевості, 
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з’ясування завдання, оцінки обстановки, прийняття рішен-

ня, постановлення завдань підлеглим військам і організації 

взаємодії військ, а також орієнтування на місцевості (карти 

масштабів 1:50000 – 1:200000), визначення координат ці-

лей і для прив’язування елементів бойових порядків військ 

(карти масштабів 1:25 000 – 1:100000). 

К.т., що використовуються у військах, поділяють на 

великомасштабні (1:25000, 1:50000), середньомасштабні 

(1:100000, 1:200000) і дрібномасштабні (1:500000, 

1:1000000), 11, 13, 96, 106. 

Карти цифрові − формалізована модель місцевості, 

зображена у вигляді закодованих у цифровій формі прос-

торових координат точок місцевості та їх характеристик, 

що записані на магнітній стрічці або іншому носії. К.ц. 

можуть автоматично утворитися під час обробки аерофо-

тознімків або карт і використовуватися в ЕОМ та іншому 

програмно-керованому пристрої. У Збройних Силах пере-

дових країн світу цифрова картографічна інформація вико-

ристовується у навігації, тактичному управлінні операція-

ми, розвідці, топографічному аналізі місцевості, стратегіч-

ному плануванні операції і т. ін. 

Картка топогеодезичного прив’язування − доку-

мент, в якому відображаються результати топо-

прив’язування позиції, пунктів і постів. У К.т.п. зазнача-

ються координати точок, їх абсолютні висоти, дирекційні 

кути орієнтирних напрямів і способи їх визначення. 

За необхідності у К.т.п. розміщують координати точок, 

що прив’язуються, у сусідній зоні і значення поправки у 

дирекційний кут за перехід із зони в зону, а також значен-

ня широти і зближення меридіанів точки, що 

прив’язується. У К.т.п. креслиться схема взаємного розмі-

щення вихідних точок і точок, що прив’язуються, показу-

ються дирекційні кути на орієнтирні точки. 

К.т.п. підписується командиром підрозділу, який вико-
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нує топоприв’язування. У картці контролю топо-

прив’язування, крім того, міститься номер підрозділу, що 

контролює способи контролю координат і дирекційних ку-

тів і розбіжність між визначеними і контрольними даними, 

81, 85, 87. 

Каталог координат геодезичних пунктів − система-

тизований список пунктів, розміщених на площі аркуша 

карти масштабу 1 : 200000 або на ділянці району топогео-

дезичних робіт, в якому містяться: назви і клас пунктів, 

прямокутні координати, абсолютні висоти центрів, відстані 

і дирекційні кути напрямів на сусідні пункти або на спеці-

альні орієнтирні пункти. Пункти в К.К.Г.П., як правило, 

розміщуються у порядку зменшення їх абсцис. К.К.Г.П. 

супроводжуються схемою геодезичної мережі, описом 

центрів та іншими відомостями, необхідними під час пода-

льшого використання геодезичної мережі, 85, 106, 114. 

Кодована карта − топографічна карта району бойових 

дій із вписаними (надрукованими) умовними найменуван-

нями або умовними номерами ділянок місцевості та 

об’єктів. Кодування топографічної карти може здійснюва-

тися з використанням відповідної інструкції або за наказом 

відповідного органу управління, 94. 

Командирська машина − машина з колісною або гу-

сеничною базою (БМП, БТР, танк), оснащена засобами 

зв’язку для управління підлеглими підрозділами в бою, 23, 

72. 

Командно-спостережний пункт (КСП) − пункт уп-

равління підрозділом у бою. Створюється у батальйоні, 

артилерійському дивізіоні, роті, батареї, взводі. Розташо-

вується в укритті або на машині (БМП, БТР, танку), у міс-

ці, що забезпечує управління підрозділами в бою, 38, 70. 

Компас магнітний − прилад для визначення сторін 

горизонту і вимірювання на місцевості магнітних азимутів. 

Координати − кутові або лінійні числові величини, що 
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визначають положення цілі (об’єкта) на будь-якій поверхні 

(земній, на карті) або у просторі. К. можуть бути географі-

чні й плоскі прямокутні, 7-8, 35, 52, 55-57, 60-63. 

Координати географічні − кутові величини – геогра-

фічна широта і довгота, що визначають положення точок 

на земній поверхні стосовно екватора і меридіана, взятих 

як початкові. Географічна широта відраховується по дузі 

меридіана в обидва боки від екватора від 0 до ± 90° (знака-

ми „плюс” позначають північні, „мінус” – південні широ-

ти). Відлік географічних довгот проводиться по дузі пара-

лелі в обидва боки від початкового меридіана від 0 до ± 

180°. Довгота до сходу від початкового меридіана познача-

ється знаком „плюс”, до заходу – знаком „мінус”. Північ-

ними і південними рамками топографічних карт є паралелі, 

східними і західними – меридіани. На внутрішній частині 

кожної рамки нанесені поділки через 1 хв. або через 10 с. 

К.г. користуються під час визначення взаємного положен-

ня точок, віддалених одна від одної на надто великі відста-

ні. В артилерійських підрозділах (частинах) застосовують-

ся прямокутні координати, 55, 62, 84, 107. 

Координати біполярні − дві кутові або лінійні числові 

величини, що визначають положення точки на площині, 

сфері або еліпсоїді стосовно двох вихідних точок полюсів. 

Даними величинами можуть бути: відстані (дистанції) від 

полюсів до точок, що визначають внутрішні кути між на-

прямами з однієї вихідної точки на іншу і напрямами з ви-

хідних точок на точку, що визначається; дирекційні кути 

або азимути напрямів з вихідних точок на точку, що ви-

значається, 52. 

Координати повні − прямокутні координати, зазначені 

повністю, без будь-яких скорочень, 59. 

Координати полярні − величини, що визначають по-

ложення точки на карті стосовно вихідної точки, яку бе-

руть за полюс. Такими величинами є: кут положення, який 
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відраховується від напряму полярної осі, і відстань (даль-

ність) від полюса до точки, що визначається. 

Полярною віссю можуть бути напрям на орієнтир, лі-

нія меридіана (істинного або магнітного) або вертикальна 

лінія координатної сітки. У цьому випадку кутами поло-

ження будуть істинні або магнітні азимути і дирекційні 

кути, 52, 105. 

Координати прямокутні (плоскі) − лінійні величини 

(абсциса Х і ордината У), що визначають положення точки 

на площині (карті) стосовно двох взаємно перпендикуляр-

них осей X та У, точка перетину цих осей є початком ко-

ординат. Абсциса Х і ордината У точки А - відстань від 

початку координат до основи перпендикулярів, опущених 

із точки А на відповідні осі. 

На топографічних картах прямокутні координати (Га-

усса) застосовуються по координатних зонах. 

Усі топографічні карти у межах однієї зони мають за-

гальну систему прямокутних координат. Початком коор-

динат у кожній зоні служить точка перетину середнього 

(осьового) меридіана зони з екватором, середній меридіан 

зони відповідає осі абсцис (X), а екватор – осі ординат (У). 

Щоб прискорити цілевказання за топографічною картою, 

початок координат у кожній точці умовно перенесений на 

500 км вліво вздовж осі ординат У. Для однозначного ви-

значення положення точки по прямокутних координатах 

на земній кулі до значення координати У зліва припису-

ється номер зони (однозначне або двозначне число), 8, 52, 

85, 94-96. 

Координати скорочені − умовне скорочення прямоку-

тних координат. Застосовуються для прискорення цілевка-

зання за топографічною картою. У цьому випадку вказу-

ють тільки десятки і одиниці кілометрів і метрів, напр.: 

x = 50450; у = 20840. Скорочені координати не можна за-

стосовувати, коли район дій охоплює простір протяжністю 
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більше 100 км по широті або довготі, а також під час дій на 

стику координатних зон, 60, 96. 

Координатна (кілометрова) сітка − система плоских 

прямокутних координат на топографічній карті у вигляді 

сітки взаємно перпендикулярних ліній. Горизонтальні лінії 

цієї сітки проведені паралельно екватору, а вертикальні – 

паралельно осьовому меридіану зони. Лінії цієї сітки на 

картах проводяться на однакових відстанях одна від одної і 

утворюють сітку квадратів, сторони яких (відстані між лі-

ніями) дорівнюють цілому числу кілометрів у масштабі 

карти. Так, на картах масштабу 1:25000 – через 4 см (1 км 

на місцевості), 1:50000, 1:100000 і 1:200000 – через 2 см (1, 

2 та 4 км на місцевості відповідно). На карті масштабу 

1:500000 К.с. не наноситься, подаються лише виходи ліній 

сітки через 2 см на внутрішній рамці кожного аркуша кар-

ти. 

К.(к.)с. (кілометрова) призначена для цілевказання, ви-

значення прямокутних координат, зображених на карті 

об’єктів (цілей), а також для нанесення на карту об’єктів 

(цілей), орієнтирів, СП ракет, ВП артилерії і т.ін. за їх пря-

мокутними координатами. Підписи біля горизонтальних 

ліній (за західною і східною рамками) означають відстань 

у кілометрах від екватора і служать для відліку координат 

Х, а підписи біля вертикальних ліній (за північною і пів-

денною рамками) – для відліку координат У, 57. 

Курвіметр − прилад для вимірювання відстаней на то-

пографічних картах (планах) різного масштабу, 20-21, 33. 

Кутомір: 1) пристрій кутомірних приладів і приціль-

них пристроїв артилерійських гармат, мінометів, бойових 

машин, використовується для їх наведення у горизонталь-

ній площині під час стрільби із закритих вогневих позицій; 

2) горизонтальний кут у точці стояння гармати, який від-

раховується проти ходу годинникової стрілки між зворот-

ними напрямом ствола наведеної гармати і напрямом на 
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точку наводки, 78, 104. 

 

Л 

 

Лінія спостереження − пряма лінія, що з’єднує прилад 

спостереження з ціллю, 38. 

 

М 

 

Магнітна аномалія − різке відхилення величини маг-

нітного схилення в різних районах поверхні Землі від її 

середніх значень, які повинні були б бути у цих районах у 

разі відсутності аномалій. М.а. пояснюється заляганням 

порід, що містять залізні руди. Розрізняють площеві і точ-

кові М.а. На топографічних картах вони позначаються 

спеціальними умовними знаками. У районах М.а. застосу-

вання магнітної стрілки бусолі для визначення дирекцій-

них кутів забороняється, а користування магнітним компа-

сом призведе до можливої втрати орієнтування, .78 

Магнітне схилення (схилення магнітної стрілки) − го-

ризонтальний кут між географічним (істинним) і магніт-

ним меридіанами в даній точці земної поверхні. Воно зу-

мовлене розбіжністю магнітного та географічного полюсів 

Землі та може бути східним (додатним) або західним 

(від’ємним). Ураховується під час підготовки даних для 

стрільби артилерією, орієнтування та руху на місцевості та 

в інших необхідних випадках. Величина М.с. і його річна 

зміна зазначені на кожному аркуші топографічної карти на 

рік видання карти, 112. 

Магнітний меридіан − уявна лінія на поверхні землі, 

проекція силової лінії земного магнітного поля, 98. 

Масштаб аерофотознімка − відношення довжини лі-

нії на аерознімку до довжини горизонтального прокладен-

ня відповідної лінії на місцевості. Як і масштаб карти, він 
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може бути виражений у вигляді дробу, напр., 1:3600, або 

числом метрів, що містяться в одному сантиметрі на аеро-

фотознімку, напр., в 1 см міститься 36 м, 8, 11-14, 20, 115. 

Масштаб карти − ступінь зменшення на карті проекції 

довжини відповідної лінії місцевості або відношення дов-

жини лінії на карті до відповідної довжини лінії на місце-

вості. Масштаб може бути виражений у числовій формі 

(чисельний масштаб) або в графічній (лінійний, попереч-

ний масштаби) у вигляді графіка, 14, 98. 

М. чисельний – відношення двох чисел; чисельник – 

одиниця, а знаменник число, яке показує, у скільки разів 

зменшена кожна лінія місцевості при зображенні її на карті 

(підписується по південній рамці). За допомогою чисель-

ного масштабу можна визначити відстань за картою, для 

чого необхідно знати величину масштабу, 99. 

М. лінійний – графічне вираження чисельного масш-

табу у вигляді прямої лінії. Для побудови лінійного масш-

табу проводять пряму лінію і ділять на відрізки; кожному 

із цих відрізків повинно відповідати кругле число метрів 

або кілометрів на місцевості. Найменша, оцифрована в кі-

лометрах, поділка лінійного масштабу називається осно-

вою лінійного масштабу, 14, 99. 

М. поперечний – спеціальний графік на металевій лі-

нійці для вимірювання і відкладання відстаней на карті з 

граничною графічною точністю (0,1 мм). Застосовується 

під час виконання найточніших вимірювань довжини ліній 

на карті і плані, 99. 

Меридіан географічний (земний) − загальне найме-

нування астрономічного (істинного) і геодезичного мери-

діанів. Лінії астрономічного і тієї ж довготи геодезичного 

меридіана не збігаються через відхилення прямовисних 

ліній від нормалей до референц-еліпсоїда, 11, 12, 53-57, 62, 

64. 

Меридіан геодезичний − лінія на земній поверхні, всі 
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точки якої мають однакову геодезичну довготу. На повер-

хні референц-еліпсоїда геодезичний М. – лінія перетину 

референц-еліпсоїда площиною, що проходить через нор-

маль до його поверхні у даній точці і його малу вісь, 12, 

53-54, 62, 64. 

Меридіан істинний (астрономічний) − лінія на зем-

ній поверхні, всі точки якої мають однакову астрономічну 

довготу. Площиною істинного меридіана точки земної по-

верхні називається площина, що проходить через напрям 

прямовисної лінії в цій точці і паралельна осі обертання 

Землі, 11, 54-56, 64. 

Методика − сукупність прийомів (способів), що засто-

совуються у визначеній логічній послідовності для прове-

дення розрахунків, досліджень, 86. 

Метод − прийом (спосіб) наукового пізнання того чи 

іншого явища (об’єкта, процесу), 9, 31-32, 86. 

Міра точності (h) − одна із числових характеристик 

розсіву випадкових величин, що підпорядковується норма-

льному закону. М.т. обернено пропорційна середньому 

квадратичному відхиленню. Виражається формулою 

2

1

2E
h = , 

де Е2 - середньоквадратична помилка. 

Застосовується для порівняльної оцінки артилерійсь-

ких приладів і різних методів розрахунків, 12, 23, 25, 27. 

Місцеві предмети (військ.) − штучні і натуральні 

об’єкти на земній поверхні, що використовуються у війсь-

ковій справі для вивчення місцевості, орієнтування, цілев-

казання і управління військами в бою і операції. До М.п. 

належать усі об’єкти місцевості, створені природою чи 

працею людини (ґрунтово-рослинний покрив, гідрографія, 

мережа доріг, населені пункти, окремі місцеві предмети - 

орієнтири тощо). На картах М.п. зображуються у вигляді 

умовних знаків, 12, 14-15, 30. 
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Н 

 

Номенклатура топографічних карт − система позна-

чення окремих аркушів карт. За основу Н.т.к. України взя-

та карта масштабу 1:1000000. Уся поверхня Землі поділя-

ється паралелями через 4º на ряди (пояси), а меридіанами – 

через 6º на колони. Сторони створених трапецій служать 

межами аркушів карти масштабу 1:1000000. Ряди (пояси) 

позначаються літерами латинського алфавіту від А до V, 

починаючи від екватора до полюсів, а колони - арабськими 

цифрами від 1 до 60, починаючи від меридіана 180º із за-

ходу на схід. Номенклатура аркуша карти складається із 

літери ряду та номера колони. Наприклад, аркуш карти з 

позначенням м. Києва позначається як М-36. Номенклату-

ра кожного аркуша карти масштабів 1:500000, 1:200000 та 

1:100000 складається із номенклатури аркуша карти 

1:1000000 з додатком відповідної літери або цифри. Один 

аркуш мільйонної карти складають: 

- 4 аркуші карти масштабу 1:500000, які позначаються 

великими літерами А, Б, В, Г; 

- 36 аркушів карти масштабу 1:200000, які позначають-

ся римськими цифрами від І до XXXVI; 

- 144 аркуші карти масштабу 1:100000, які позначають-

ся арабськими цифрами від 1 до 144. 

Номенклатура карт масштабу 1:50000 складається із 

номенклатури карти масштабу 1:100000 з додатком літери 

(А, Б, В, Г). Номенклатура карт масштабу 1:25000 склада-

ється із номенклатури карти масштабу 1:50000 з додатком 

літери алфавіту (а, б, в, г), 11-12. 

Нормативи: 1) оперативно-тактичні усереднені число-

ві величини, що характеризують просторові і часові показ-

ники оперативних (тактичних) завдань військ і районів їх 

бойових дій: глибину бойових завдань, розміри смуг (діля-
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нок, районів) бойових дій, величину переходу, темпи на-

ступу, терміни виконання завдань, середні швидкості руху 

колон і т. ін.; 2) тимчасові, кількісні і якісні показники ви-

конання військовослужбовцями або підрозділами завдань, 

прийомів і дій, пов’язаних із застосуванням зброї і техніки 

у ході бойової підготовки, 101. 

 

О 

 

Орієнтир – місцевий предмет або елемент рельєфу, що 

чітко виділяється на фоні місцевості, стосовно якого ви-

значається місцезнаходження, розташування об’єктів і ці-

лей, напрям руху, цілевказання, управління вогнем, удара-

ми і управління підрозділами в бою, 20, 24-25, 31, 60, 74-

75, 109, 112, 114, 118. 

Орієнтування (топографічне) − визначення свого мі-

сцеположення стосовно сторін горизонту і оточуючих 

об’єктів місцевості. Під час топографічного орієнтування 

спочатку вказують напрям на північ за будь-яким предме-

том і визначення свого місцезнаходження стосовно най-

ближчого орієнтира, що добре виділяється, потім вказують 

необхідні орієнтири та інші об’єкти місцевості, а також 

напрями на них та приблизні відстані. Напрями на орієн-

тири вказують стосовно свого положення (прямо, ліворуч, 

праворуч) або за сторонами горизонту, 115. 

Орієнтування приладів спостереження − надання 

оптичній осі приладів визначеного фіксованого напряму, 

що задається дирекційним кутом. Необхідне для ведення 

розвідки, цілевказання, засічки цілей (орієнтирів, реперів) і 

управління вогнем. О.п.с. здійснюють за дирекційним ку-

том орієнтирного напряму або основного напряму стріль-

би, взаємним візуванням, за загальним орієнтиром і т. ін., 

105. 

Основний напрям − єдиний напрям, в якому орієнту-
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ються гармати і прилади розвідки декількох артилерійсь-

ких підрозділів (частин), об’єднаних загальним управлін-

ням. О.н. задається дирекційним кутом з точністю до 1-00, 

24, 25. 

Основний спостережний пункт − основне місце, при-

значене для спостереження за діями противника, своїх 

військ, місцевістю і управління вогнем артилерійського 

підрозділу, частини, групи, 38, 70, 80. 

Оцінка місцевості − визначення можливого впливу 

властивостей даної місцевості і окремих її елементів на 

вирішення поставленого бойового завдання, 103. 

Оцінка обстановки − вивчення й аналіз факторів та 

умов, що впливають на виконання завдань у досягненні 

мети операції (бою). Здійснюється командувачами (коман-

дирами) особисто, за допомогою штабів, командувачів 

(начальників) родів військ (спеціальних військ і служб) під 

час розроблення рішення на операцію (бій) і управління 

військами у ході бойових дій. Включає: вивчення й аналіз 

даних про противника, свої війська (сили), район бойових 

дій, метеорологічні і кліматичні умови, час та інші елемен-

ти обстановки. Під час оцінки обстановки використовують 

розрахунки, довідки, схеми та інші матеріали, що готують-

ся офіцерами штабу, 103. 

Оцінка району бойових дій − вивчення місцевості, 

характеру природних перешкод (річок, каналів, гірських 

масивів), об’єктів атомної промисловості, гідротехнічних 

споруд з метою зменшення негативного впливу умов на 

ведення бойових дій військ і використання військами 

сприятливих даних району в операції (бою), 103. 

 

П 

 

Перевищення цілі − різниця висот цілі і вогневої по-

зиції батареї. Під час визначення установок для стрільби 
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ураховують поправку на перевищення цілі як суму кута 

місця цілі і поправки кута прицілювання на кут місця цілі, 

103, 118. 

Передовий спостережний пункт − пункт, призначе-

ний для розвідки противника, перегляду близьких підсту-

пів до переднього краю своїх військ, зв’язку з мотопіхо-

тою, а також для коректування вогню по цілях, не спосте-

режуваних з основного СП, 70, 104. 

Перископ − оптичний прилад, головні осі об’єктива і 

окуляра якого розміщені у різних за рівнем горизонталь-

них площинах. Призначений для спостереження із-за ук-

риття, 81, 104, 117. 

Перископічні прилади − оптичні прилади, в констру-

кції яких використаний принцип перископа. В артилерії 

П.п. – це стереотруби, розвід-теодоліти, перископічні на-

садки для бусолі, деякі далекоміри, 81, 88. 

Піднімання карти − посилення контурних ліній і під-

фарбування умовних знаків на карті для більш чіткого ви-

ділення окремих елементів місцевості, що можуть суттєво 

вплинути на бойові дії підрозділу, частини, з’єднання. 

Елементи місцевості розфарбовують кольоровими олівця-

ми, збільшують умовні знаки, підкреслюють назви або збі-

льшують підписи назв. Підписи координатної сітки (на 

кожному аркуші карти у дев’яти місцях) піднімають жов-

тим кольором легким тушуванням, 104. 

Повітряна артилерійська розвідка − складова части-

на повітряної розвідки як виду. Ведеться підрозділами роз-

відувальної авіації (вертольотами, літаками), безпілотними 

літальними апаратами з метою отримання даних про 

об’єкти (цілі) противника для успішного завдання ракет-

них ударів і ведення вогню, 7, 50. 

Поділка кутоміра − артилерійська кутомірна міра. 

П.к. − центральний кут, який стягується дугою, що дорів-

нює 1/6000 частині довжини кола. Довжина дуги в одну 
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поділку кутоміра приблизно дорівнює 0,001 радіуса, звідси 

наша тисячна. Кути у поділках кутоміра записують через 

риску (дефіс) і читають роздільно (наприклад: 12-45 – два-

надцять сорок п’ять). Поділки кутоміра, записані до риски, 

інколи називають великими поділками кутоміра, а записані 

після риски – малими, одна велика поділка кутоміра дорів-

нює 100 малим поділкам, 104-105. 

Положення цілі стосовно орієнтира − віддалення цілі 

стосовно орієнтира за напрямом, дальністю і висотою. 

Може вказуватися полярними або прямокутними коорди-

натами (приростами координат), 59, 95. 

Полярні координати цілі − числові величини, що ви-

значають положення цілі на площині або у просторі. За по-

лярні координати цілі беруть дирекційний кут, дальність 

до цілі і кут місця цілі, 52. 

Поновлення топографічних карт − приведення зміс-

ту застарілих топографічних карт згідно із сучасним ста-

ном місцевості. Здійснюється з використанням аерознім-

ків. Нові об’єкти, що виникли на місцевості, наносяться на 

карту, а ті, що зникли, − вилучаються, 115. 

Порядок цілевказання − встановлене правило (спо-

сіб) для швидкого і точного вказання місця цілі (об’єкта) 

на полі бою іншій особі. Способи цілевказання: від орієн-

тирів, за азимутом і відстанню до цілі, наведенням гармати 

на ціль, розривом артилерійського снаряда і т. ін. Цілевка-

зання може проводитися як безпосередньо на місцевості, 

так і за картою чи аерознімком. Установлюється команди-

рами, штабами, органами розвідки, 84, 96. 

Похідний порядок – це розміщення частин і підрозді-

лів для пересування в колонах, 47-48. 

Прилади нічного бачення − електронно-оптичні при-

лади для спостереження вночі. П.н.б. працюють за рахунок 

використання невидимих для людського ока інфрачерво-

них або ультрафіолетових променів, 88, 106. 
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Прилади спостереження та розвідки (ПСР) − прила-

ди, що служать для виявлення і розпізнавання різних назе-

мних, морських та інших цілей, спостереження за діями 

противника і своїх військ, розвідки місцевості, цілевказан-

ня і коректування стрільби. У ракетних і артилерійських 

частинах, підрозділах застосовуються такі ПСР: біноклі, 

стереотруби, розвідувальні теодоліти, бусолі, далекоміри, 

прилади нічного бачення та ін., 103, 109 

Прилади управління вогнем артилерії − прилади, що 

використовуються під час визначення установок для стрі-

льби і управління вогнем артилерійських і мінометних під-

розділів, під час ураження різних цілей. ПУВ артилерії 

включають прилади визначення топографічних даних і об-

числених установок для стрільби по цілі; прилади розра-

хунку сумарних поправок на балістичні і метеорологічні 

умови стрільби; прилади розрахунку коректур під час при-

стрілювання цілі і реперів різними способами, 81. 

Приріст координат − різниця координат точки 

прив’язування та вихідної точки, 52, 54-59, 62-65. 

Проекція топографічних карт − (масштабів 1:25000 - 

1:500000) - рівнокутна поперечно-циліндрична проекція 

Гаусса, обчислена для шестиградусної зони за елементами 

еліпсоїда Красовського. Земна поверхня поділяється за до-

вготою на шістдесят шестиградусних зон, відлік яких ве-

деться від нульового (Гринвіцького) меридіана. Кожна зона 

послідовно проектується на циліндр, а циліндр потім роз-

гортається в площину. Осьовий меридіан та екватор кож-

ної зони зображуються прямими лініями, перпендикуляр-

ними між собою. Усі осьові меридіани зон зображуються 

без похибок і зберігають масштаб по всій своїй довжині. 

Інші меридіани в кожній зоні зображуються в проекції 

кривими лініями (тому вони довші за осьовий меридіан), 

тобто з похибками. Усі паралелі зображуються кривими 

лініями з деякою похибкою. Похибки довжин ліній збіль-
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шуються з віддаленням від осьового меридіана на схід або 

на захід і на краях зони стають найбільшими, досягаючи 

величини порядку 0,001 довжини лінії, виміряної за кар-

тою. 

Завдяки єдиній проекції, всі топографічні карти 

пов’язані із системою плоских прямокутних координат, в 

якій визначається місцезнаходження геодезичних пунктів, 

а це дозволяє отримувати координати точок в одній систе-

мі як за картою, так і під час вимірювання на місцевості. 

Проекція карти 1:1000000 - видозмінена поліконічна 

міжнародна. Частини земної поверхні, обмежені за широ-

тою на 4°, а за довготою – на 6°, проектуються кожна на 

свій конус. Паралелі зображуються дугами кола, а мериді-

ани – прямими лініями. Похибки у відстанях становлять до 

0,14%, у кутах - до 7ʹ, у площах - до 0,08%, 98, 106. 

Пункт астрономічний − точка земної поверхні, геог-

рафічні координати якої і азимут орієнтирного напряму 

визначені астрономічним шляхом (із спостережень небес-

них світил). На місцевості П.а. відмічається цегляним або 

бетонним стовпом. Якщо П.а. суміщений з пунктом геоде-

зичним, астрономічні і геодезичні координати і азимути на 

такому пункті будуть розрізнятися між собою внаслідок 

відхилення прямовисної лінії від нормалі до поверхні ре-

ференц-еліпсоїда, 75, 100. 

Пункт геодезичний − пункт геодезичної мережі, від-

мічений на місцевості закладеним у землю центром та спо-

рудженим над ним знаком (бетонний або дерев’яний сто-

вп), обкопаним круглою канавою. Координати центра пун-

кту (абсциса, ордината і абсолютна висота), а також дире-

кційні кути напрямів на орієнтирні пункти зазначаються в 

геодезичних каталогах, 85. 

Пункт управління − спеціально обладнане і оснащене 

технічними засобами місце, з якого командувач (командир) 

з офіцерами штабу здійснює управління військами (сила-
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ми, засобами) під час підготовки і ведення бойових дій або 

під час несення засобами бойового чергування. Створю-

ються командні, передові командні, запасні, тилові і допо-

міжні П.у. П.у. можуть бути пересувними і стаціонарними, 

25, 38, 89, 94. 

 

Р 

 

Радіолокаційна розвідка (РЛР) − добування, аналіз, 

узагальнення відомостей про об’єкти (цілі) противника, у 

тому числі визначення їх координат або параметрів руху за 

допомогою радіолокаційних станцій; складова частина ра-

діоелектронної розвідки та радіолокаційного забезпечення. 

РЛР дозволяє виявляти об’єкти (цілі) на землі, в повітрі, на 

воді за будь-яких метеорологічних умов, вдень і вночі, ви-

значати вид та інтенсивність радіолокаційних перешкод 

противника, засікати епіцентри ядерних вибухів, 50, 76. 

Радіолокаційна станція (РЛС) − пристрій для вияв-

лення, вимірювання координат і розпізнавання об'єктів 

(цілей), а також для вирішення інших завдань методами 

радіолокації. РЛС складається із потужного радіопередава-

ча, що працює у метровому, дециметровому, сантиметро-

вому і міліметровому діапазонах хвиль; спрямованої анте-

ни; радіоприймача, який працює на тій самій довжині хви-

лі, що й радіопередавач; синхронізатора, індикаторного 

пристрою і допоміжного обладнання. Розрізняють РЛС за 

їх призначенням: для виявлення повітряних, (наземних, 

надводних) об’єктів, гарматної наводки, наведення літаків 

і ракет, прицільного бомбометання і т. ін., 111. 

Район особливої уваги − ділянка місцевості, у межах 

якої найбільш імовірне розташування важливих цілей 

(об’єктів) противника (засобів ядерного нападу, танків, ар-

тилерії та ін.). РОУ – підвищене спостереження (розвідка), 

призначаються ракетні і артилерійські підрозділи (части-
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ни) для ураження цілей (об’єктів), що розкриваються в 

Р.о.у., 108. 

Розвідка місцевості − добування, збір та вивчення ві-

домостей про місцевість та її окремі елементи в районі 

(смузі) бойових дій військ: про рельєф, гідрографію, насе-

лені пункти, мережу доріг, ґрунтово-рослинний покрив 

тощо, 7, 50, 76. 

Розвідка спостереженням − добування розвідуваль-

них даних про об’єкти (цілі) противника шляхом спосте-

реження. Спостереження ведеться зі спостережних пунк-

тів, літальних апаратів, кораблів. Для спостереження за-

стосовуються різні прилади розвідки, 7, 50. 

Розвідувальні відомості − відомості про противника, 

одержані різними засобами розвідки. Після обробки Р.в. 

визначаються розвідувальні дані, що використовуються під 

час прийняття рішень, планування операції (бою), управ-

ління військами, планування вогню і ударів, 109. 

Розпорядження − бойовий документ з управління вій-

ськами; бойові Р. підлеглим об’єднанням, з’єднанням, час-

тинам і підрозділам, що віддаються замість бойового нака-

зу і стисло відображають його зміст; бойові Р. безпосеред-

ньо підлеглим з’єднанням, групам, частинам, підрозділам 

родів військ, спеціальних військ; Р. щодо видів забезпе-

чення, зв’язку, ПУВ та ін. У разі обмежених термінів під-

готовки операції (бою) після відпрацювання командувачем 

(командиром) замислу можуть віддаватися попередні бо-

йові Р., в яких зазначається орієнтовне завдання, до вико-

нання якого треба бути готовим, 91. 

 

С 

 

Світловий орієнтир − група розривів освітлювальних 

снарядів у розташуванні військ противника для орієнту-

вання військ, що ведуть бойові дії. С.о. позначають залпа-
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ми або серіями методичного вогню через кожні 3-5 хв., 

109. 

Сектор спостереження − ділянка місцевості, обмеже-

на справа наліво двома орієнтирами, у межах якої ведеться 

спостереження, 110. 

Система вогню артилерії – організований за єдиним 

планом вогонь усіх видів артилерії в інтересах досягнення 

мети бою (операції). Включає райони, ділянки і рубежі ма-

сованого, зосередженого, загороджувального вогню, во-

гонь окремих гармат, установок ПТРК на підступах, перед 

переднім краєм, на флангах і в глибині оборони, маневр 

вогнем для швидкого його масування і зосередження на 

будь-якому загрозливому напрямі або ділянці, а також сис-

тему спостереження і сповіщення про дії противника. 

С.в.а. організується з урахуванням характеру місцевості та 

інженерних загороджень, 83. 

Система координат − сукупність точок, ліній і повер-

хонь, стосовно яких визначається положення будь-яких 

об’єктів на поверхні або у просторі. Лінійні і кутові вели-

чини, що визначають положення об’єкта на будь-якій по-

верхні або у просторі, називаються його координатами. У 

військовій справі використовуються: система плоских 

прямокутних координат, система плоских полярних і біпо-

лярних координат, географічна система координат, систе-

ма астрономічних координат, прямокутна система коорди-

нат у просторі, 27. 

Система спостереження − сполучення спостережних 

пунктів і постів, командних пунктів родів військ і спеціа-

льних військ, розміщених на місцевості, у літальних апара-

тах, на кораблях з метою найкращого огляду місцевості та 

розкриття об’єктів противника, 110. 

Смуга розвідки − смуга місцевості у розташуванні 

противника, обмежена справа і зліва розмежувальними лі-

ніями, в якій повинна вестися розвідка силами і засобами 
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об’єднання (з’єднання, частини, підрозділу). С.р., як пра-

вило, призначається ширше смуги бойових дій об’єднання 

(з’єднання, частини, підрозділу), а за глибиною – не менше 

глибини його бойового завдання, 110. 

Способи визначення координат цілі − порядок засто-

сування засобів розвідки і прийоми обробки результатів 

засічки для визначення полярних і прямокутних координат 

цілі. Координати визначають використанням результатів 

засічки цілі з одного пункту (далекоміром, радіолокацій-

ною станцією), з двох пунктів (спряженим спостережен-

ням, за допомогою підрозділів звукової розвідки) або фо-

тографуванням з літака, 111. 

Спостережний пункт (СП) − місце для спостереження 

за діями противника, своїх військ і за місцевістю (акваторі-

єю). Артилерійські СП організовуються в артилерійських 

підрозділах, частинах, артилерійських групах для розвідки 

противника, засічки цілей і коректування вогню. Артиле-

рійські СП можуть бути основними і допоміжними (пере-

довими і боковими). Вони є елементом бойового порядку 

артилерійського підрозділу, 38, 70, 80. 

Спряжене спостереження − спостереження, що ве-

деться одночасно з двох-трьох пунктів, які становлять єди-

ну систему. Застосовується в артилерії для визначення ко-

ординат цілей (орієнтирів, реперів), засічки розривів сна-

рядів своєї артилерії, 111. 

Станція наземної артилерійської розвідки (СНАР) − 

радіолокаційна станція для розвідки рухомих наземних 

(надводних) цілей. Служить для виявлення і визначення 

координат танків, БТР, БМП, автомобілів, кораблів тощо і 

забезпечення стрільби артилерії по них, 111. 

Станція розвідки вогневих позицій − радіолокаційна 

станція для виявлення і визначення координат вогневих 

позицій гармат, мінометів, гаубиць і т. ін. та контролю то-

чності стрільби. Під час розвідки С.р.в.п. визначає коорди-
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нати ВП за даними супроводу балістичного об’єкта (БО) на 

висхідній гілці траєкторії з подальшою її екстраполяцією 

до точки вильоту лічильно-обчислювальним приладом 

(ЛОП). Під час контролю точності стрільби відхилення то-

чок падіння БО визначається ЛОП за даними супроводу 

БО на низхідній гілці траєкторії, 111. 

Станція радіотехнічної розвідки − пристрій для оде-

ржання даних про місцезнаходження, параметри, тип і 

призначення радіоелектронних засобів (РЕЗ) противника, 

що розвідуються шляхом прийому і аналізу їх радіовипро-

мінювань. Розрізняють наземні, корабельні та авіаційні 

С.р.р. Застосовуються для управління засобами радіопро-

тидії під час заглушення РЕЗ противника радіозавадами та 

видачі вхідних даних для ураження РЕЗ вогневими засоба-

ми, 112. 

Схема орієнтирів − графічний бойовий документ із 

зображенням на ньому місцевих предметів, взятих як оріє-

нтири. Орієнтири нумеруються справа наліво і по рубежах 

– від себе у бік противника. Кожному орієнтиру надається 

своє найменування і вказується відстань до нього і кут від 

основного напрямку або дирекційний кут. С.о. полегшує 

поставлення завдань підрозділам, організацію взаємодії, 

цілевказання, ведення вогню, 112. 

Схилення магнітної стрілки − горизонтальний кут 

між істинним (астрономічним) меридіаном і напрямом ма-

гнітної стрілки (магнітним меридіаном) у даній точці по-

верхні Землі. Величина схилення магнітної стрілки підда-

ється добовим, річним та віковим коливанням, а також 

збуренням під впливом магнітних бур. У разі відхилення 

магнітної стрілки на схід схилення вважається східним 

(додатним), у разі відхилення на захід − західним 

(від’ємним). Величина С.м.с. і його річна зміна вказані на 

кожному аркуші топографічної карти на рік видання карти. 

Лінії, що з’єднують точки з однаковим магнітним схилен-
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ням, називаються ізогонами. Вони зазначаються на картах 

масштабів 1:500000 і 1:1000000. На цих картах показують 

також лінії магнітних аномалій із зазначенням амплітуди 

коливань магнітного схилення, 87, 98. 

 

Т 

 

Тиловий пункт управління (ТПУ) − пункт управлін-

ня, з якого здійснюється керівництво підрозділами, части-

нами і технічне забезпечення у ході підготовки і ведення 

бойових дій. Створюється у частинах, з’єднаннях Сухопу-

тних військ. 

На ТПУ розміщуються офіцери органів управління ти-

ловим і технічним забезпеченням, а також офіцери управ-

ління, які не увійшли до складу КП. Час і місце розгортан-

ня ТПУ визначає командир (командувач), а пересування − 

начальник штабу, 70. 

Тимчасова вогнева позиція (позиційний район) – ді-

лянка (район) місцевості, призначена для тимчасового роз-

гортання артилерійських (ракетних) підрозділів у бойовий 

порядок під час виконання вогневого завдання, 67, 89. 

Топогеодезична підготовка – частина топогеодезич-

ного забезпечення. Т.п. включає: доведення до частин і 

підрозділів вхідних топогеодезичних даних, необхідних 

для завдання ударів, ведення вогню і розвідки противника, 

здійснення заходів, що забезпечують своєчасне і якісне 

виконання топогеодезичного прив’язування (планування і 

організацію топоприв’язування, організацію взаємодії з 

підрозділами ВТС, створення АТГМ, підготовку маршру-

тів пересування в топогеодезичному відношенні, обчис-

лення таблиць дирекційних кутів світил, організацію робо-

ти поста передачі орієнтування, вивірення топоприладів і 

апаратури), а також топогеодезичного прив’язування пози-

цій, пунктів і постів, контроль топогеодезичного 
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прив’язування, 7. 

Топогеодезичне забезпечення − один із основних ви-

дів бойового забезпечення військ. Це комплекс заходів із 

підготовки та доведення до штабів і військ топогеодезич-

них даних, необхідних для успішного вирішення поставле-

них бойових завдань. Т.з. організовується і здійснюється з 

метою вивчення та оцінки місцевості під час підготовки та 

ведення бою, а також для більш ефективного використання 

зброї і бойової техніки, 114. 

Топогеодезичне прив’язування (позицій, пунктів, 

постів) − частина топогеодезичної підготовки. Т.п. вклю-

чає визначення плоских прямокутних координат і абсолю-

тних висот точок, що прив’язуються; визначення дирек-

ційних кутів орієнтирних напрямів, необхідних для наве-

дення ракет, гармат і приладів у заданому напрямі. За не-

обхідності координати точок перетворюють із однієї зони в 

іншу і визначають поправку до дирекційного кута за пере-

хід із зони в зону, 71, 83, 85. 

Топогеодезичне прив’язування на геодезичній ос-

нові − вид топоприв’язування, під час якого координати 

існуючих точок визначають за допомогою приладів стосо-

вно пунктів ДГМ, СГМ або точок АТГМ. Дирекційні кути 

орієнтирних напрямів визначають гіроскопічним, астроно-

мічним або геодезичним способом. Абсолютні висоти то-

чок, що прив’язуються, визначають на рівнинній і пагорб-

куватій місцевості за картою, у гірській – за допомогою 

приладів стосовно пунктів геодезичних мереж, а також від 

контурних точок з відмітками висоти, 71, 83. 

Топографічна розвідка − добування відомостей, не-

обхідних для вирішення завдань топогеодезичного забез-

печення. Головні завдання Т.р.: виявлення відповідності 

змісту топогеографічних карт дійсному стану місцевості; 

виявлення цілісності зовнішніх знаків і центрів геодезич-

них пунктів; виявлення організації, оснащеності та харак-
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теру дій частин (підрозділів) топографічної служби проти-

вника; визначення можливості використання штабами то-

пографічних і спеціальних карт противника, його фотодо-

кументів та інших даних. Результати Т.р. використовують-

ся під час поновлення топографічних карт, складання спе-

ціальних карт, фотодокументів, описів та довідок про міс-

цевість, 7, 50, 76. 

Топографічне орієнтування − вивчення характеру мі-

сцевості і місцевих предметів у розташуванні противника і 

своїх військ стосовно боків горизонту для подальшого ви-

користання даних під час планування бойового застосу-

вання РВ і А і управління ними в бою (операції), 115. 

Топографічне прив’язування за картою (аеро-

фотознімком) − вид топоприв’язування, під час якого ко-

ординати точок, що прив’язуються, визначають за допомо-

гою приладів або топоприв’язувача (апаратури топо-

прив’язування) стосовно контурних точок карти (аерофо-

тознімка). Дирекційні кути орієнтирних напрямів визна-

чають: гіроскопічним, астрономічним, геодезичним спосо-

бами за допомогою магнітної стрілки бусолі; передачею 

дирекційного кута одночасним відмічанням за небесним 

світилом, за допомогою гірокурсовказівника апаратури то-

поприв’язування, кутовим ходом. Висоти точок, що 

прив’язуються, визначають за картою, 71, 83. 

Топоприв’язувач − колісна або гусенична машина, 

обладнана приладами навігаційної апаратури. Т. призначе-

ний для вирішення таких завдань: визначення координат 

ВП (СП), а також позицій, постів і пунктів підрозділів ар-

тилерійської розвідки; водіння колон військ, особливо на 

місцевості, збідненій на орієнтири і у темний час доби, для 

нанесення на карту не позначених на ній доріг і колонних 

шляхів; передачі дирекційних кутів орієнтирних напрямів 

на точки, що прив’язуються. Робота навігаційної апаратури 

Т. щодо визначення координат точок, які прив’язуються, 
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ґрунтується на безперервному послідовному розв’язанні 

прямої геодезичної задачі, 115. 

 

У 

 

Умовні знаки − символічні штриховані та фонові поз-

начення об’єктів місцевості, бойової і метеорологічної об-

становки, застосовані на географічних картах і географіч-

них документах. Залежно від призначення розрізняють то-

погеографічні, тактичні і метеорологічні У.з. Вони можуть 

бути масштабними, позамасштабними, лінійними та пояс-

нювальними, 9, 34-35, 40, 47, 49, 104, 121. 

Управління підрозділами − цілеспрямована діяль-

ність загальновійськових і артилерійських командирів і 

штабів щодо підтримки постійної бойової готовності раке-

тних і артилерійських підрозділів, підготовки їх до бойо-

вих дій і управління ними під час виконання поставлених 

завдань у бою, 6, 72, 82, 94, 102. 

 

Ф 

 

Формалізовані документи − документи, виконані 

шляхом формалізації. Застосовуються для пересилання ти-

пових розпоряджень, зведень, даних про забезпеченість 

військ, а інколи про їх дії. Ф.д мають бути придатними для 

пересилання з використанням АСУ та машинної обробки. 

Ф.д. містять постійну та змінну інформацію. Перша зазда-

легідь заноситься у відповідні графи спеціальних бланків у 

вигляді індексів, друга записується під час складання Ф.д. 

Під час пересилання технічними засобами зв’язку назива-

ються індекси елементів постійної інформації та зміст 

змінної інформації, 116. 

Фотокарта − фотодокумент, де топографічними умов-

ними знаками накреслені основні елементи місцевості та їх 
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характеристики, а також рельєф. Виготовляється масшта-

бами 1:25000 – 1:50000 на важливі для дій військ райони 

(рубежі), не забезпечені топографічними картами цих ма-

сштабів, 116. 

Фотоплан − вимірювальний документ (якщо нанесені 

дані про противника – розвідувальний фотодокумент), ви-

готовлений із трансформованих фотовідбитків масштаба-

ми 1:10000 - 1:50000 на окремі найбільш важливі райони, 

не забезпечені великомасштабними топографічними кар-

тами. На Ф. наносять координатну сітку і підписують на-

зви населених пунктів, річок та інших об’єктів місцевості. 

Точність вимірювання на Ф. така сама, як і на карті, 117. 

Фотосхема − розвідувальний фотодокумент, змонто-

ваний з дешифрованих аерофотознімків за загальними ко-

нтурами у смузі сфотографованої місцевості. Ф. виготов-

ляють на окремі райони (рубежі) розташування противни-

ка, аеродроми, залізничні вузли та інші об’єкти великих 

розмірів, а також на райони, що зазнали ядерних ударів. Ф. 

використовується головним чином для вивчення против-

ника і місцевості, 117. 

 

Х 

 

Характеристики оптичних приладів − параметри, що 

визначають якісні показники оптичних приладів. Основні 

Х.о.п. – збільшення, поле зору, діаметри входу і виходу, 

світлосила, пластичність і перископічність, 28, 116, 137. 

 

Ц 

 

Центр геодезичного пункту − точне положення пунк-

ту на місцевості. Складається із закладених у землю бе-

тонних монолітів. Точне положення центра позначається 

чавунними марками, замурованими у грані монолітів, роз-
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міщених на одній прямовисній лінії. На верхній моноліт 

встановлюється розпізнавальний стовп, який трохи висту-

пає над землею. Ц.г.п. використовується під час проведен-

ня топогеодезичних робіт, 85. 

Цілевказання − повідомлення даних про характер, мі-

сцезнаходження і дії цілі. Здійснюється командирами, 

штабами, органами розвідки і спостереження. Цілевказан-

ня може виконуватися від орієнтирів (місцевих предметів), 

наведенням на ціль приладу або зброї, в полярних, прямо-

кутних або географічних координатах, за картою, аерофо-

тознімком, розривами артилерійських снарядів і т. ін., 84. 

96, 97, 100, 105. 

Цілевказання від орієнтира − спосіб повідомлення 

про місцезнаходження цілі іншій особі шляхом передачі 

величини кута між орієнтиром і ціллю, дальності стосовно 

орієнтира (більше, менше) і перевищення цілі. Розрізняють 

випадки, коли той, хто передає, і той, хто приймає Ц.в.о., 

знаходяться на одному СП або на різних СП. У другому 

випадку той, хто передає Ц.в.о., трансформує дані тому, 

хто приймає цілевказання, 96, 96. 

Цілевказання за відліком приладу − спосіб повідом-

лення про місцезнаходження цілі іншій особі шляхом пе-

редачі величин відліку, знятих з приладу (кут, дальність і 

перевищення). Прилади того, хто дає, і того, хто приймає, 

повинні бути зорієнтовані на основний напрям, 84, 105. 

Цілевказання полярними координатами − спосіб 

повідомлення про місцезнаходження цілі (об’єкта) шляхом 

передачі кута (дирекційного кута, геодезичного азимута), 

дальності і кута місця (перевищення) цілі. Цей спосіб за-

стосовується артилерійськими командирами і розвідуваль-

ними підрозділами, 100. 

Цілевказання прямокутними координатами − спо-

сіб повідомлення про місцезнаходження цілі (об’єкта) 

шляхом передачі тому, хто приймає цілевказання, значень 
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Х, У і висоти цілі, 97, 105. 

Ціль − об’єкт противника, намічений для ураження. Ц. 

поділяють: за розташуванням у просторі – на наземні, 

підземні, повітряні, надводні і т. ін.; за складом – поодино-

кі (танк, корабель, літак та ін.), групові і складні; за розмі-

рами – на точкові, площинні, лінійні; за характером діяль-

ності – активні, пасивні, рухомі, у тому числі маневрові, 

нерухомі і на такі, що з’являються; за ступенем захищено-

сті – на відкриті, укриті, броньовані; за умовами спосте-

реження – на спостережувані і неспостережувані; за спе-

цифічними ознаками, - напр., за оптичною, тепловою, ра-

діолокаційною контрастністю. Ц. можуть поділяти за важ-

ливістю, швидкістю руху (маневровістю) та іншими озна-

ками, 60-62, 88, 103. 

 

Ш 

 

Широта − одна із географічних координат. Широта 

точки – кут між площиною екватора і нормаллю – лінією, 

що проходить через дану точку під кутом 90º до поверхні 

земного еліпсоїда. Може бути в межах від 0 до 90º північ-

ною чи південною, 56, 90, 95. 

Штабна культура офіцера − сукупність якостей, не-

обхідних для успішної управлінської діяльності. Полягає у 

високій організованості, оперативності та ініціативній ре-

тельності, здатності у найбільш доцільній послідовності 

якісно виконувати великий обсяг різноманітних завдань, 

грамотно, стисло і чітко оформляти всі штабні документи; 

в умілому застосуванні математичних моделей операцій і 

методики, наукової організації штабної роботи, 119. 

 



 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 
 

 



 121 

Додаток А 

(довідковий) 

Картографічні умовні знаки 
 

Квартали з переважною більшістю вогнес-

тійких будівель у містах із населенням 

50000 мешканців і більше 

 

 

Квартали з переважною більшістю вогнес-

тійких будівель в інших населених пунктах 

 

 

Окремо розміщені: 

а - подвір’я; б - будівлі 

 

 

Пункти геодезичної сітки 

 

 

Дзвіниці, церкви 

 

 

Заводські і фабричні труби 

 

 

Заводи, фабрики і млини: 

а - з трубами; б - без труб 

 

 

Шахти і штольні: 

а - діючі; б - недіючі 

 

Місця видобування корисних копалин 

(рудних і нерудних) відкритим способом 

(5 - глибина кар’єру в метрах) 

 

Торфорозробки 

 

Склади палива 

 

а 

б 

а 

б 

а 

б 
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Електростанції. Будки трансформаторні 

 

 

Радіощогла і телевізійні щогли  

 

 

Аеродроми (летовища) 

 

 

Водяні млини і лісопильні 

 

 

Вітряні млини 

 

 

Терикони – відвали (15 - висота в метрах) 

 

 

 

 

Капітальні споруди баштового типу 

 

 

 

 

Вишки легкого типу 

 

 

 

Будинки лісників 

 

 

 

Пам’ятники і братські могили 

 

 

 

Кладовища: а - з деревами; б - без дерев 

 

 

15 

а б 

Продовження додатку А 
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Залізниці: 

а - одноколійні; б - двоколійні; в - триколій-

ні; г - електрифіковані двоколійні; д - стан-

ції всіх класів; е - платформи, роз’їзди і пу-

нкти зупинок 

 

Вузькоколійні лінії і станції на них, трам-

вайні лінії 

 

Дороги: 

Автостради (8 - ширина однієї смуги в мет-

рах; 2 - кількість смуг; ц - матеріал покрит-

тя) 

 

Удосконалене шосе, обсадження і насипи (2 

- висота насипу в метрах). Номери автомо-

більних доріг (Е - означає належність доро-

ги до Європейської сітки маршрутів) 

 

Шосе (6 - ширина покритої частини; 9 - ши-

рина всієї дороги від канави до канави у 

метрах; А - матеріал покриття), вибоїни 

 

Покращені ґрунтові дороги (5 - ширина про-

їжджої частини в метрах) 

 

Ґрунтові (міжселищні) дороги: 

а - польові і лісові дороги; 

б - пішохідні стежки 

 

Лінії електропередач на металевих або залі-

зобетонних опорах (25 - висота опори в мет-

рах) 

 

Річки і струмки шириною менше 5 м 

 

 

Річки і струмки шириною більше 5 м 

(138,8 - відмітка урізування води) 

 

 

а б в г д е 

8×2ц 

Е6 
2 

78 

6(9)А 

5 

а б 

25 

138,8 

Продовження додатку А 
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Канали і канави шириною до 3 м 

 

 

Канали шириною більше 3 м 

 

Річки, канали і канави з дамбами з одного і з 

двох боків 

 

Дамби і штучні вали (2 - висота в метрах) 

 

 

Судноплавні річки і канали. 

Стрілки показують напрям течії річки (0,5 - 

швидкість течії в м/с) 

 

Характеристика річок і каналів: 350 - шири-

на; 2,0 - глибина в метрах; П - характер ґру-

нту дна 

 

Пороми: 130 - ширина річки; 4×3 - розміри 

порома в метрах; 30 - вантажопідйомність у 

тоннах 

 

Характеристика мостів: М - матеріал будо-

ви; 8 - висота над рівнем води; 150 - довжи-

на мосту; 10 - ширина проїжджої частини в 

метрах; 100 - вантажопідйомність у тоннах. 

Мости: дерев’яні, металеві, кам’яні і залізо-

бетонні 

 

Джерела 

 

Рельєф: 

а - горизонтальні основні, потовщені; 

б - горизонтальні основні; 

в - горизонтальні додаткові (напівгоризон-

тальні); 

г - горизонтальні допоміжні; 

д - підписи горизонталей у метрах; 

е - покажчики напряму схилів 

 

2 

350 

2,0П 

150-10 

100 
М8 

0
,5

 

пар. 
130-4×3 

30 

а 

б 

в 

г 

д 
240 

е 

 

Продовження додатку А 
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а - відмітки командних висот; 

б - відмітки висот 

 

 

Відмітки висот біля орієнтирів: 

а - кургани (5 - висота в метрах); 

б - ями (6 - глибина в метрах) 

 

 

 

 

Яри (8 - глибина в метрах) 

 

 

Змішані ліси: хвойні, листяні 

Характеристика деревостою в метрах: 15 - 

висота дерев; 0,25 - товщина; 5 - відстань 

між деревами; 

а - просіки в лісі (4 - ширина просіки в мет-

рах); 10 - номер лісового кварталу 

 

 

Садки. Рідколісся 

 

 

 

Вузькі смуги: а - лісу; б - кущів 

 

Болота прохідні 

 

 

Кам’яні, цегляні стіни і металеві загороди 

 

 

 

 

 
Примітка. Підкреслені назви населеного пункту належать і до найближ-

чої залізничної станції або річкової пристані 

419,6 а 

377,2 б 

143,0 

а        5     б 4  

8 

а 4 

15 
0,25 

5 
сосна 
бер. 10 

а 

б 

Продовження додатку А 
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Додаток Б 

(обов’язковий) 

Основні умовні позначення, які застосовуються 

в бойових документах 

 

Пункти управління та засоби зв’язку 
 

Пункт управління (штаб): 

 

1 - бригади; 2 - полку 

 

 

Командно-спостережний пункт бата-

льйону: 

1 - на місці; 2 - в русі 
 

Командно-спостережний пункт роти 

(батареї): 1 - в обороні і в пішому по-

рядку в наступі; 2 - в русі на бойовій 

машині піхоти (на іншій техніці - з 

відповідним знаком). Командно-

спостережний пункт взводу - з однією 

рисочкою 

 

Пункт управління артилерійської 

групи 

 

 

Пункт управління вогнем (штаб) ди-

візіону 

 

Спостережний пункт (пост) із зазна-

ченням належності. З буквами в сере-

дині знака: П - повітряного спостере-

ження; І - інженерний; Т - технічного 

спостереження; Х - радіаційного, хі-

мічного, біологічного спостереження 

 

Пункт (пост) позначення. Інші пункти 

(пости) - з відповідним написом 

1БрАГ 

КП 

2/1 БрАГ 

1 мбр 

КП (ТПУ) 

2 

КП (ЗКП,ТПУ) 

1 

3 мп 

1/4 тбр 1/4 тбр 

1 2 

10 мбр 

ППоз 1мб 

2 1 
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Пост регулювання руху або регулю-

вальник (К - комендантський пост; 

КПП - контрольно-перепускний 

пункт; КТП - контрольно-технічний 

пункт) 

 

Вузли зв’язку: 1 - польовий (рухо-

мий); 2 - стаціонарний 

 

 

 

 

Радіоприймач* 

 

 

 

Радіостанції: 1 - рухома; 2 - перенос-

на; 3 - у танку (БМП, БТР, на автомо-

білі - з відповідними знаками)* 

 

 

 

Радіолокаційні станції розвідки: 1 - 

повітряних цілей; 2 - наземних цілей* 

 

 

 

 

Радіомережа переносних радіостанцій 

(інших радіостанцій – з відповідними 

знаками) 

 

 

 

 

Радіонапрямок рухомих радіостанцій 

(інших радіостанцій – з відповідними 

знаками) 

 

 
* Цифри всередині знака – відповідно до типу приймача (станції) 

Р 

1 2 

107 

140 
123 

1 2 3 

15 3 

2 1 

107 107 107 

123 123 

306 

Продовження додатку Б 
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Озброєння і техніка 

 

Кулемети: 1 - ручний; 2 - ротний, або 

станковий; 3 - великокаліберний 

 

Гранатомети: 1 - ручний протитанко-

вий; 2 - станковий протитанковий, 3 - 

автоматичний станковий 

 

Комплекси ПТКР: 1 - переносний, 2 - 

на бойовій машині 

 

 

Вогнемети: 1 - легкий піхотний; 2 - 

важкий піхотний 

 

 

Бойові машини: 1 - бойова машина 

піхоти (загальне позначення); 2 - бо-

йова машина піхоти, яка оснащена 

мінним тралом; 3 - бронетранспортер; 

4 - броньована бойова розвідувальна 

машина; 5 - розвідувальна дозорна 

машина 

 

 

Танки: 1 - загальне позначення; 2 - 

плаваючий; 3 - оснащений мінним 

тралом; 4 - з навісним бульдозерним 

обладнанням 

 

 

 

Автомобілі: 1 - загальне позначення; 

2 - з причепом; 3 - санітарний (транс-

портер колісний) 

 

 

Мотоцикл 

 

 

1 2 3 

1 2 

  

2 1 

1 2 3 

1 2 

3 4 

1 2 3 

  
 

1 2 3 

4 5 

 

Продовження додатку Б 
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Тягачі: 1 - танковий; 2 - гусеничний; 3 

- автомобільний; 4 - автомобільний з 

великовантажним причепом (автопо-

їзд) 

 

 

Протитанкові гармати: 1 - загальне 

позначення; 2 - калібру до 85-мм; 3 - 

калібру до 100-мм; 4 - калібру більше 

100-мм 

 

 

Гармати: 1 - загальне позначення; 2 - 

калібру до 122-мм; 3 - калібру до 155-

мм; 4 - калібру більше 155-мм; 5 - що 

застосовують ядерні боєприпаси 

 

Самохідна гармата - загальне позна-

чення (знак гармати - залежно від ка-

лібру 

 

Пускова установка ТР - загальне поз-

начення 

 

Бойові машини реактивної артилерії: 

1 - загальне позначення; 2 - середньо-

го калібру; 3 - великого калібру 

 

Міномети: 1 - загальне позначення; 2 

- малого калібру (до 82-мм); 3 - сере-

днього калібру (до 120-мм); 

4 - самохідний міномет (знак міноме-

та - залежно від калібру) 

 

 

Зенітна кулеметна установка 

 

Зенітні гармати: 1 - загальне позна-

чення; 2 - малого калібру; 3 - серед-

нього калібру 

1 2 3 

1 2 

3 4 

1 2 3 

4 5 

1 2 3 

4 

1 2 3 

1 2 

3 4 

  

Продовження додатку Б 



 130 

Зенітні самохідні установки: 1 - зага-

льне позначення; 2 - з радіолокацій-

ним комплексом 

 

Зенітний гарматно-ракетний ком-

плекс (установка) 

 

Бойова машина зенітного ракетного 

комплексу ближньої дії. Знак - залеж-

но від типу комплексу і транспортно-

го засобу 

 

Зенітні ракетні комплекси: 1 - загаль-

не позначення і типу „Стріла-2”; 2 - 

ближньої дії; 3 - малої дії; 4 - серед-

ньої дії 

 

Вертольоти: 1 - загальне позначення; 

2 - бойовий; 3 - транспортний 

 

 

Танковий мостоукладальник 

 

 

Гусеничний плаваючий транспортер 

 

Гусеничний самохідний пором (по-

ромно-мостова машина) 

 

Понтонний парк (ПМП - понтонно-

мостовий парк; ВПП - важкий пон-

тонний парк) 

 

Інженерна техніка на колісній базі 

(ВММ - важкий механізований міст; 

ШКТ - шляхопрокладач) 

Інженерна техніка на гусеничній базі 

(БАТ - шляхопрокладач; ІМР - інже-

нерна машина розгородження; ГМЗ - 

гусеничний мінний загороджувач; УР 

- установка розмінування) 

1 2 

ПМП 

1 2 3 4 

1 2 

Т 

3 

БАТ 

 ВММ 
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Бойові дії і завдання військ 

 

Рубіж (позиція) оборони, що не за-

йнятий підрозділами 

 

Розташування підрозділу в обороні з 

відповідними написами: 1 - загальне 

позначення; 2 - район оборони (опор-

ний пункт) танкового підрозділу (ме-

ханізованого підрозділу - із знаками, 

що відповідають його техніці) 

 

 

Окоп з перекритою щілиною (блінда-

жем), що зайнятий механізованим 

відділенням 

 

Траншея з ходом сполучення 

 

Танк в окопі (гармата, міномет та інші 

вогневі засоби - з відповідним зна-

ком). Колір знака окопу такий самий, 

як і колір знака вогневого засобу 

 

Автомобіль в укритті (інші види тех-

ніки з відповідними знаками і відпо-

відного кольору 

 

Відкрита щілина 

 

Перекрита щілина 

 

Бліндаж 

 

Сховище 

 

 

Вогневий рубіж танкового батальйо-

ну із зазначенням номера рубежу (ме-

ханізованого підрозділу на БМП – з 

відповідними знаками і написами) 

№3 

3 тб 

3мр 3тр 

1 2 

1 мвід 
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Вогневий рубіж бронегрупи із зазна-

ченням номера рубежу (на іншій тех-

ніці - з відповідними знаками) 

 

 

Рубіж розгортання протитанкового 

взводу із зазначенням номера рубежу 

(інших підрозділів з відповідними 

знаками і написами) 

 

 

 

Рубіж розгортання протитанкового 

резерву 

 

Рубіж переходу в атаку (вводу в бій, 

розгортання для контратаки) механі-

зованого і танкового підрозділів: 1 - 

загальне позначення; 2 - механізова-

ного підрозділу на БМП (на іншій те-

хніці і танкового підрозділу - з відпо-

відними знаками) 

 

 

Кочуючий танк (інший вогневий засіб 

– з відповідним знаком) 

 

 

 

Підрозділ у засаді (із зазначенням йо-

го належності): 1 - у вогневій засаді; 

2 - у розвідувальній засаді 

 

 

 

 

Межа смуги вогню: 1 - основного се-

ктору обстрілу; 2 - додаткового сек-

тору обстрілу 

 

№1 

БнГ мр 

№1 

ПТРез 

1 

2 

1 

2 

1/9 тр 

1/1 мр 

1 

2 

№1 

птв 
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Рубіж відкриття вогню: 1 - ПТРК; 2 - 

з танкових гармат; 3 - із гармат БМП; 

4 - із стрілецької зброї 

 

 

Зосереджений вогонь механізованої 

роти із зазначенням його номера і ді-

лянок вогню взводів (танкової роти, 

механізованого, танкового і гранато-

метного взводів - з відповідними на-

писами) 

 

Рубіж загороджувального вогню гра-

натометного взводу із зазначенням 

його номера і ділянок вогню відділень 

 

Фронт (рубіж), що займають підроз-

діли сторін у бою 

 

 

 

Положення підрозділу на визначений 

час з відповідними написами і знака-

ми 

 

 

 

 

 

Бойовий порядок ґранатометного 

взводу у пішому порядку (інших під-

розділів - з відповідними знаками) 

 

 

 

Напрямок наступу (атаки) і контрата-

ки підрозділу 

 

 

 

1 2 3 4 

2 

 

1 

 

 

3 

 

ЗВ-1 

мр 

1 

№1 

2 3 

09.00 08.00 05.00 
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Найближче завдання батальйону: 1 - 

загальне позначення; 2 - механізова-

ного батальйону на БМП (на іншій 

техніці і танкового батальйону – з 

відповідними знаками). Найближче 

завдання роти (взводу) – з двома (од-

нією) рисочками 

 

 

 

 

Подальше завдання батальйону: 1 - 

загальне позначення; 2 - танкового 

батальйону (механізованого баталь-

йону на БМП та іншій техніці - з від-

повідними знаками) 

 

 

 

 

Рубіж спішування механізованого 

підрозділу 

 

Рубіж посадки механізованих підроз-

ділів десантом на танки 

 

Рубіж розгортання в батальйоні коло-

ни. У ротні (взводні) колони - з двома 

(однією) рисочками 

 

Вихідний рубіж (пункт), рубіж 

(пункт) регулювання, вихідний рубіж 

для форсування 

 

Ділянка і пункти висадження морсь-

кого десанту 

 

Розмежувальні лінії: 1 - між 

з’єднаннями; 2 - між частинами, заго-

нами; 3 - між батальйонами 

1 2 

1 2 

1 

2 

3 
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Рубіж імовірної зустрічі з противни-

ком 

 

Підрозділ, зупинений на досягнутому 

рубежі 

 

Підрозділ відходить з рубежу, який 

займав 

 

 

Район вогневих позицій артилерійсь-

кого дивізіону із зазначенням розта-

шування батарей (зенітного дивізіону 

- з відповідними знаками і написом) 

 

 

Артилерійська батарея на вогневій 

позиції (знак гармати - залежно від 

типу і калібру) 

 

Мінометна батарея на вогневій пози-

ції (знак міномета - залежно від типу і 

калібру) 

 

Вогонь по окремій цілі із зазначенням 

її номеру 

 

Зосереджений вогонь із зазначенням 

номера цілі (ділянки): 1 - ствольної 

артилерії; 2 - реактивної артилерії 

 

Нерухомий загороджувальний вогонь 

із зазначенням його умовного найме-

нування 

 

Глибокий нерухомий загороджуваль-

ний вогонь на двох рубежах із зазна-

ченням його умовного найменування 

і номера рубежу 

 

23 

101 

1 
102 

2 

„Береза” 

„Клен” 

1 

2 

1/12 БрАГ 

11 

21 

31 
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Одинарний рухомий загороджуваль-

ний вогонь із зазначенням його умов-

ного найменування і номера рубежів 

 

 

 

 

Подвійний рухомий загороджуваль-

ний вогонь із зазначенням його умов-

ного найменування і номера рубежів 

 

 

 

 

 

 

Послідовне зосередження вогню із за-

значенням його умовного наймену-

вання, номера рубежів і номера цілей 

 

 

 

 

 

 

Вогневий вал із зазначенням умовних 

найменувань рубежів, ділянок для ди-

візіонів та їх номерів, а також номерів 

проміжкових рубежів 

 

 

 

 

 

Масований вогонь по районах зосере-

дження противника із зазначенням 

його умовного найменування та но-

мера ділянок 

 

 

„Лев” 

   1     2      3     4 

„Тигр” 

311 

312 

313 

„Пантера” 

211 

212 

213 

„Лев” 

111 

112 

113 

1 

2 

3 

4 

5 

„Марс” 

„Лис” 

   1     2      3     4 

211 

212 

213 

111 

112 

113 

2 1 „Лев” „Барс” 
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Масований вогонь артилерії на рубе-

жі розгортання противника у взводні 

колони 

 

 

 

Підготовлена, зайнята стартова пози-

ція стартової батареї ТР із зазначен-

ням номера ПУ та номера СП 

 

 

 

Основний позиційний район ракетно-

го дивізіону із зазначенням часу його 

зайняття 

 

 

 

 

Район висадження тактичного повіт-

ряного десанту на вертольотах із за-

значенням бойового складу, часу і да-

ти висадження 

 

 

Посадкова площадка (площадка при-

землення) 

 

 

Ділянка форсування частини (підроз-

ділу). Зазначаються місця і види пе-

реправ, їх кількість і якісні характе-

ристики 

 

 

Колона підрозділу: 1 - загальне поз-

начення; 2 - механізованої роти на 

БМП; 3 - танкової роти. Колона бата-

льйону (взводу) - з трьома (однією) 

рисочками 

11, 21 

Т 

2/3 мбр 

09.00 10.07 

ГПЗ 

2 мр з 2/1 тр 

3 мр 

4 тр 

1 

2 

3 

ОПР 

1рдн 6.00 12.10 
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Колона підрозділу роду військ: 1 - за-

гальне позначення; 2 - артилерійсько-

го дивізіону; 3 - зенітного ракетного 

дивізіону (інших підрозділів - з від-

повідним знаком). Колона батареї 

(роти) і взводу - відповідно з двома і 

однією рисочками 

 

 

Райони, які зайняті підрозділами: 1 - 

механізованим (танковим), розвідува-

льним підрозділом або підрозділом 

тилу; 2 - підрозділом роду військ або 

спеціальних військ. Біля напису може 

наноситися знак, який відповідає тех-

ніці або призначенню підрозділу 

 

 

Забезпечення бою 

 

Розвідувальний загін (інші загони, які 

складаються з підрозділів спеціаль-

них військ, - з відповідними написами 

біля знака 

 

Бойовий розвідувальний дозор із за-

значенням його належності, часу і да-

ти 

 

Підрозділ (група), який проводить 

пошук (наліт), із зазначенням його 

належності 

 

Дозорне відділення на БМП (на іншій 

техніці і дозорний танк - з відповід-

ними знаками і написами 

 

Місце захоплення полоненого із за-

значенням його належності, часу і да-

ти захоплення 

5 оісб 

3/5 БрАГ 

1 

2 

2 зрдн 

3 

3 мб 

5 оісб 

1 

2 

РЗ №1 мбр 

05.00 01.02 

БРД 2 тб 

05.00 01.03 

1/РР 10 омбр 

двід 

1/16 мпбр 19 мд 

05.00 04.03 
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Місце вилучення документів убитого 

із зазначенням його належності, часу і 

дати вилучення документів 

 

Піші дозорні (2-3 військовослужбов-

ці) 

 

Секрет із зазначенням належності 

 

Піші патрульні (пунктиром зазнача-

ється маршрут патрулювання) 

 

 

Сторожовий пост 

 

 

 

Район (зона) пожежі і напрямок її 

поширення. Ділянка задимлення - чо-

рним кольором 

 

Рубіж маскування аерозолями (дима-

ми) із зазначенням довжини (2 км); 

засобів постановки (М - машинами) 

та їх кількості (10); найменування ча-

стини, підрозділу, які виконують ди-

мопуск; часу і дати 

 

Застосування запалювальної зброї із 

зазначенням засобу застосування, ти-

пу запалювальної речовини, часу і да-

ти застосування 

 

Ядерний удар із зазначенням потуж-

ності вибуху (40 кг), виду вибуху (П - 

повітряний), часу і дати вибуху. Раді-

ус внутрішнього кола - суцільних 

зруйнувань, зовнішнього кола - ура-

ження відкрито розташованого осо-

бового складу 

 

1/16тбр 19тд 

05.00 04.03 

4 мр 

7 тр 

2-М-10 

5 одб 10.00-11.00 01.02 

ав.-напалм 

07.00 03.03 

40-П 

17.10 01.03 
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Зони радіоактивного зараження, що 

прогнозуються: А - помірного; Б - си-

льного; В - небезпечного; Г - надзви-

чайно небезпечного із зазначенням 

потужності, виду, часу і дати вибуху 

 

Район зруйнувань від ядерного вибу-

ху противника із зазначенням меж: 

суцільних зруйнувань (внутрішнє ко-

ло), суцільних завалів у лісах і насе-

лених пунктах (середнє коло), слаб-

ких зруйнувань (зовнішнє коло) і зо-

ни нейтронного діяння на особовий 

склад (пунктирною лінією) 

 

Точка замірювання рівня радіації із 

зазначенням рівня радіації, часу і дати 

замірювання 

 

Ядерна міна противника із зазначен-

ням потужності заряду (2 кт), глибини 

установки (10 м) або виду вибуху, ча-

су і дати виявлення (вибуху) 

 

Поле хімічних фугасів противника із 

зазначенням часу і дати виявлення. 

Поле підірваних фугасів - зафарбову-

ється жовтим кольором 
 

Ділянка місцевості (район), яка зара-

жена противником отруйними речо-

винами, із зазначенням засобу засто-

сування (ав. - авіація), типу ОР, часу і 

дати застосування (виявлення), на-

прямку поширення зараженого повіт-

ря (хмари) 
 

Ділянка місцевості (район), яка зара-

жена противником біологічними за-

собами, із зазначенням збудника, кі-

лькості хворих, часу і дати застосу-

вання (виявлення) 

А Б В Г 

20-Н 

09.00 11.03 

15 рад/год 

17.10 01.03 

2-10 

03.10 01.03 

Ф-VX 

03.40 01.03 

ав.-Зарін 

09.40 01.03 

Чума 

(12) 09.00 01.09 
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Район спеціальної обробки із зазна-

ченням його номера, часу і дати фун-

кціонування 

 

 

Протитанковий рів із зазначенням 

протяжності (0,7 км) 

 

Надовби із зазначенням їх виду (М - 

металеві), кількості рядів (2) і протя-

жності (150 м) 

 

Мінований завал із зазначенням про-

тяжності (0,4 км) 

 

Пункт водопостачання (С - свердло-

вина) із зазначенням продуктивності 

(8 м3/год) 

 

Маршрут руху із зазначенням його 

номера (1) і відстані (100 км) від ви-

хідного рубежу (пункту) 

 

Збірний пункт пошкоджених машин 

із зазначенням належності (Бр - бри-

гадний), номера і часу розгортання 

 

Ремонтно-евакуаційна група на БТР 

(на танковому тягачі, БМП або авто-

мобілі - з відповідним знаком) із за-

значенням належності (П - полкова) 

 

Бригадний (полковий) склад із зазна-

ченням його належності і виду (П - 

продовольчий) 

 

Медичний пункт бригади (полку) із 

зазначенням належності 

 

Медичний пункт батальйону із зазна-

ченням належності 

0,7 

М 

2 
150 

0,4 

С - 8 

Бр 

 
БТ 

№5 

з 12.00 20.05 

П 

10 омбр 

1 тб 

1 

100 

П 10 омбр 

РСО №1 

07.00-09.00 15.09 

Продовження додатку Б 
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Медичний пост роти із зазначенням 

належності 

 

 

Стрілець - санітар 

 

 

 

Дегазований прохід із зазначенням 

номера та ширини (3,5 м) 

 

 

 

Рубіж мінування 

 

 

Дротяні загородження (кількість 

штрихів - число рядів) 

 

 

Ділянка загороджень із їжаків із за-

значенням кількості рядів (2) і протя-

жності (400 м) 

 

Десантна переправа із зазначенням 

кількості (3) і типу переправно-

десантних засобів (ПТС - плаваючий 

транспортер середній) 

 

Переправа танків під водою із зазна-

ченням глибини (3 м), ширини водної 

перешкоди (180 м), ширини траси 

(40 м), характеру дна (П - піщане) і 

швидкості течії (0,8 м/с) 

 

Поромна переправа із зазначенням кі-

лькості поромів (3), вантажності 

(60 т), типу парку (ПМП) або переп-

равного засобу (ГСП - гусеничний 

самохідний пором, ПММ - поромно-

мостова машина) 

3 ПТС 

3-180-40 

П-0,8 

3 

60 
ПММ 

3 ГСП 

3 

40 
ПММ 

7 мр 

№3 

3,5 

2 

400 

Продовження додатку Б 
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Міст на жорстких опорах із зазначен-

ням його виду (Н - низьководний), 

довжини (120 м), ширини (4 м) і ван-

тажності (60 т) 

 

Міст на плавучих опорах із зазначен-

ням типу парку (ПМП), довжини мос-

ту (120 м) і вантажності (60 т) 

 

 

Брід із зазначенням його глибини 

(0,8 м), довжини (120 м), характеру 

дна (Т - тверде) і швидкості течії 

(0,5 м/с) 
 

Льодова переправа із зазначенням її 

номера і вантажності (60 т) 

 

 

Протитанкове мінне поле (розміри - в 

масштабі карти) 

 

Протипіхотне мінне поле (розміри - в 

масштабі карти) 

 

 

Мінні поля, встановлені засобами ди-

станційного мінування: 1 - протитан-

кове; 2 - протипіхотне 

 

 

Фугаси: 1 - некеровані; 2 - керовані по 

радіо; 3 - керовані по проводах 

 

 

Прохід у загородженні із зазначенням 

його номера і ширини (10 м) 

 

Зруйнований противником міст 

(об’єкт). Зруйнований (знищений) 

об’єкт (ціль) противника перекреслю-

ється червоними лініями 

1 2 

1 2 3 

№8 

10 

0,8-120 

Т-0,5 
бр. 

№5 

60 

120-4 

60 
Н 

120 

60 
ПММ 

Продовження додатку Б 
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Зруйнована (несправна) ділянка доро-

ги із зазначенням її протяжності 

(0,8 км) та об’їзду 

 

Ескарп (контрескарп) із зазначенням 

протяжності (0,5 км) 

 

Малопомітне загородження (дротяна 

спіраль, сітка на низьких кілках, дріт 

внакид) 

 

Пункт боєпостачання роти із зазна-

ченням належності 

 

 

Пункт обслуговування на маршруті 

руху (П - продовольчий) 

 

 

 

0,5 

6мр 
Б 

П 

0,8 

Продовження додатку Б 
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Додаток В 

(обов’язковий) 

Порядок написів на робочих картах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОБОЧА КАРТА 
старшого офіцера 3 сабатр 

Почата:   Закінчена: 
 
 

Старший офіцер батареї 
в/звання  прізвище 

РОБОЧА КАРТА 
командира взводу управління 3 сабатр 
Почата:   Закінчена: 

 
 

Командир взводу управління 
в/звання  прізвище 

 
          20 мм 

              РОБОЧА КАРТА                       
          командира 3 сабатр 

    Почата:   Закінчена: 
 
 
 
 
 
 

Командир батареї 
в/звання  прізвище 

10 мм 

20 мм 

10 мм 

 5 мм 

7 мм 

10 мм 

20 мм 

14 мм 

10 мм 

10 мм 
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Для нотаток 

 

 

 

 



 147 

 

 

АНОТАЦІЯ 

на навчальний посібник 

„Правила ведення робочої карти” 

 

Розроблення навчального посібника „Правила ведення 

робочої карти” обумовлене необхідністю надання єдиних 

поглядів командирам усіх ступенів з питань правил підго-

товки і ведення робочої карти, правил скорочень, а також 

умовних позначень, які використовуються у бойових до-

кументах. 

Підставами для написання навчального посібника 

„Правила ведення робочої карти” є відсутність національ-

ного документа, виданого державною мовою, відсутність 

систематизованого навчального матеріалу, який би розк-

ривав питання правил підготовки і ведення робочої карти. 

Навчальний посібник „Правила ведення робочої карти” 

призначається для використання офіцерським складом, а 

також науково-педагогічним складом, слухачами, курсан-

тами вищих військових закладів як при підготовці, так і 

при проведенні усіх видів навчальних занять з бойової під-

готовки, а також тактичних навчань. 

Цінністю цього посібника є те, що в ньому детально, у 

логічній послідовності розкриті питання щодо правил під-

готовки і ведення робочої карти, правил скорочень, умов-

них позначень, які використовуються в бойових докумен-

тах. 
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Навчальне видання 
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