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Ефективність бойового використання реактивних піхотних вогнеметів 

РПО-А (РПВ-16) з ураження типових цілей значною мірою залежить від 
підготовки вогнеметників. Досвід використання вогнеметів у районі АТО 

(ООС) довів низьку ефективність їх застосування ненавченим особовим 

складом, відсутність взаємодії з підрозділами, які вони посилюють.  

Проблема полягає у тому, що в сучасному бою, який характеризується 
виключною динамічністю, гострою боротьбою за ініціативність, залучення 

вогнеметників для успішного виконання бойового завдання, свідчить досвід 

АТО (ООС), не дають очікуваного результату, який зазначений у технічних 

характеристиках. Щоб досягти максимального результату, необхідно 
витратити більшу кількість сил і засобів, а на сьогодні кожна бойова одиниця 

має велике значення. Радянські посібники вже застарілі і не дають тієї повноти 

інформації для підготовки вогнеметних підрозділів сьогодення, а точніше 

в умовах сучасного ведення бойових дій. Провівши аналіз застосування 
і підготовки вогнеметників, дійшли висновку, що потрібно вдосконалити 

підготовку вогнеметників, у якій буде передбачено формування такими 

навичками, як досконале знання матеріальної частини вогнемета, доведення до 

автоматизму володіння прийомами стрільби з різних положень як з місця, так 
і з укриття, володіння прийомами пересування на полі бою, правильного 

вибору та заняття місця для стрільби, обладнання та маскування позиції, 

швидкої її зміни, вміння вести безперервне спостереження за ціллю, а також 

своєчасно та правильно вибирати цілі для ураження, швидко та точно готувати 
дані для стрільби, вміти вести вогонь по різних цілях на різні відстані та вміло 

його коригувати, тактично правильно діяти на полі бою поодиноко, а також  

у складі вогнеметної групи (відділення), розвивати такі фізичні якості, як силу, 

спритність, а головне витривалість.  
Отже, вдосконалена методика підготовки вогнеметника приділяє 

особливу увагу початковій підготовці вогнеметника (або виправленню 

помилок невмілих “досвідчених” вогнеметників), тобто результати роботи над 

методикою мають практичне спрямування та надають можливість ефективніше 
готувати вогнеметників, що повністю вплине на хід виконання завдання 

штатними вогнеметними підрозділами військ радіаційного, хімічного, 

біологічного захисту Збройних Сил України у районі проведення АТО (ООС). 

 


