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Передмова 

Досвід світових війн підтверджує особливу роль такти

ки в сучасних умовах. Це обумовлено значимістю загальновій

ськового бою в досягненні перемоги над противником, а також 

великими можливостями, якими володіє тактичне командуван

ня для вирішення бойових завдань. 

Тактика (тактична підготовка) є найважливішою части

ною бойової підготовки військ, ведучою навчальною дисцип

ліною у військових навчальних закладах. 

Справжній офіцер повинен мати високий досвід у вій

ськовій справі, знати й уміти застосовувати в ході бою нові за

соби дій, які розробляються сучасною тактикою. 
Допомогти йому в цьому - мета даного посібника, в 

якому розглянуто ті питання, які є головними у підготовці 

майбутніх офіцерів. 
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Ро з ді л 1. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ 

1.1. Тактика-теорія і практика бою 

Тактика - це теорія і практика підготов

ки та ведення бою підрозділами, частинами, 

з'єднаннями різних видів Збройних Сил, родів 

військ (сил) і спеціальних військ. Вона поділя

ється на загальну і тактику видів Збройних Сил, 

родів військ і спеціальних військ. 
Загальна тактика досліджує закономірності загально

військового бою і виробляє рекомендації з його підготовки і 
ведення спільними зусиллями підрозділів, частин різних видів 
Збройних Сил, родів військ і спеціальних військ; основу загаль
ної тактики . складає тактИ,Ка Сухопут~их військ. Тактика видів 
Збройних Сил, родів військ і спеціалІ.>J-ІkІХ . військ розробляє 
специфічні питання бойового застосування !Jідрозді.f1і~, частин 
і підрозділів видів Збройних Сил, роду військ і ~пеціальних 
військ у загальновійськовому бою. · ' 

Загальна тактика і тактика видів Збройних Сил, родів 
військ, спеціальних військ тісно пов'язані: загальна тактика ви
значає завдання підрозділів, частин і підроз-ділів видів Зброй
них Сил, родів військ і спеціальних військ у загальновійсько
вому бою, порядок і способи їх спільного використання і тим 
самим впливає на розвиток їх тактики; у свою чергу, зміни в 
тактиці видів Збройних Сил, родів військ і спеціальних військ 
впливають на розвиток загальної тактики, вимагають уточнен

ня й вдосконалення їі рекомендацій. 
Тактика включає два аспекти - теоретичний і практич

ний. Теорія тактики досліджує зміст і характер сучасного бою, 
розкриває закономірності й принципи проведення збройної бо
ротьби тактичними силами і засобами, вивчає бойові можливо
сті військових формувань, розробляє способи підготовки й 
проведення бою. Теоретичні положення тактики наведені в 
статутах, настановах, підручниках, навчальних посібниках, війсь
ково-теоретичних працях. Практика тактики охоплює діяль
ність командирів, штабів і військ з підготовки й ведення бою. 
Вона включає в себе збір і вивчення даних обстановки, ухва-
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лення рішень і доведення завдань до підлеглих, планування та 
nідготовку військ і місцевості до бою, проведення бойових дій, 
керування підрозділами, частинами, з'єднаннями, всебічне 
забезnечення бою. 

Велику роль тактики в сучасних умовах підтверджує 

досвід локальних війн. Це обумовлено тим, що загальновійсь

ковий бій все ще зберігає певне значення в досягнеl-jні пер((мо

ги над противником. Тактика нерозривно зв'язана · з іншими 

складовими частинами військового мистецтва, "й теорtя 1 прак

тика керуються вимогами стратегії й оперативного мистецтва. 

У свою чергу, під впливом швидкого розвитку озброєння і бо

йової техніки тактика впливає на оперативне мистецтво, а че

рез нього і на стратегію. 

Тактика - найдинамічніша галузь військового мистецт

ва. Зміни в тактиці залежать від технічного прогресу і вдоско

налення засобів збройної боротьби, морально-бойових якостей 

особового складу армії. Тактика максимально наближена до 

nрактичної діяльності військ; рівень 'й розвитку та якість так

тичної підготовки офіцерів, штабів і військ багато в чому ви

значають умови досягнення перемоги в бою. 

Головна увага приділяється нині теоретичній розробці 

й практичній перевірці в ході загальнов-ійськових навчань но

вих прийомів і способів бойового застосування сил і засобів в 

умовах застосування засобів масового ураження і ядерної 

зброї. Продовжується вдосконалення способів підготовки і 

проведення загальновійськового бою в умовах застосування 

тільки звичайних засобів ураження, що теж якісно змінилися .. 
,Отже, сучасна тактика - це теорія і практика підпповки 

r проведення бою з застосуванням усіх, у тому чиелі нових, за
собів збройної боротьби. Тому теорія і практика загальновійсt;>

кового бою повинні постійно розвиватися з урахуванням вимог 

стратегії, оперативного мистецтва і змін у матеріальній базі 

бою, а рівень володіння тактичним мистецтвом командирів, 

штабів і військ- невпинно підвищуватися. 
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1.2. Сутність 
сучасного загальновійськового бою 

Військове мистецтво розглядає бій як основну форму 
такт~чних дій військ. Б і й - це орган і з о в ан і й по го

джені дії підрозділів, частин і з 'є днань з ме
тою знищення (розгрому) противника, відбит

тя його ударів і виконання інших завдань в 

обмеженому районі протягом короткого часу. 
До появи вогнепальної зброї сутністю бою була руко

пашна сутичка воїнів, озброєних холодною зброєю. 

Із розвитком вогнепальної зброї найважливішим елемен

том бою став вогонь, що дозволив вести протиборство воюю
чих сторін на відстані, не вступаючи в безпосередній контакт. 

Оснащення військ автоматичною зброєю, артилерією, 

танками і авіацією призвело до того, що успіх на полі бою став 

досягатися погодженими зусиллями підрозділів, частин і 

з'єднань усіх родів військ, які беруть участь у ньому. Бій став 

загальновійськовим, просторовий розмах його збільшився. 

Ураження противника, його розгром можуть бути досяг

нуті лише могутніми ударами усіх видів зброї, своєчасним ви

користанням результатів ударів, а також активними і рішучими 

діями nідрозділів, частин і з'єднань усіх родів військ і спеціаль
них військ. 

Сучасний загалЬновійськовий бій вимагає від військ 
умілого застосування всіх засобів ураження, бойової та спеціаль

ної техніки, високої рухливості й організованості, повної на
пруги усіх фізичних сил, непохитної волі до перемоги, залізної 

дисципліни і бойової згуртованості. Це досягається високою 
бойовою виучкою; свідомим виконанням свого військового 

обов'язку; стійкістю, хоробрістю, відвагою і готовністю особо

вого складу в будь-яких умовах домагатися повної перемоги 

над противником; знанням начальниками своїх підлеглих, осо

бистим спілкуванням з ними, увагою до їх повсякденного і бо

йового життя, високою вимогливістю до них; вихованням у 

підлеглих віри у перемогу, відданості Батьківщині . 

Сучасний загальновійськовий бій може проводитися в 
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умовах застосування як ядерної зброї, так і звичайної. Наявність 

у противника ядерної зброї й інших засобів масового ураження, 

що мають високий ступінь готовності, вимагає від військ безу

пинного виявлення і знищення їх усіма наявними способами та 
вміння проводити бій в умовах його застосування. 

1.3. Сили й засоби 
сучасного загальновійськового бою 

Характер бою і способи його проведення залежать, на

самперед, від матеріальної основи, тобто від озброєння, бойо

вої техніки і людей, які застосовують ці засоби збройної бо

ротьби. 

Сучасний період розвитку військової справи характери

зується появою і бурхливим розвитком якісно нових засобів 

боротьби, принципово відмінних від тих, які застосовувалися у 

роки другої світової війни, повною моторизацією армії, інтен

сивною механізацією, а також всебічним впровадженням у вій

ськах засобів радіоелектроніки. 

Звичайну зброю складають засоби, що застосовують 

артилерійські, зенітні, авіаційні, стрілецькі, іНженерні боєпри
паси й вогнесуміші. Звичайна зброя може застосовуватися са

мостійно і у сполученні з ядерною зброєю для ураження живої 

сили і бойової техніки противника, а також для руйнуван,ня і 

знищення різних об'єктів. 

Діалектика військової справи є такою, що поряд із ви:

рішальним значенням ядерної зброї, як і раніше, велика радь 

приділяється танкам, артилерії, літакам, іншим звичайним за

собам боротьби. Таким чином, завдання командирів- навчити

ся у сучасному бою вміло використовувати роль механізованих 

підрозділів, частин і з'єднань, вогневу й ударну силу танків, 
ефективність ударів авіації й вогню артилерії. 

Отже, зміни щодо зброї і бойової техніки вплинули на 

зміст, характер і способи проведення бою. 
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1.4. Характерні риси 
сучасного загальновійськового бою 

Х а р а к т е р б о ю - це сукуnність загальних рис, 

властивих даному бою і визначаючих його особливості. Риси 

бою не є незмінними, удосконалення матеріальної основи бою 

спричиняє і зміну йог9 характерних рис. Порівняно невисокий 

рівень розвитку засобів збройної боротьби в період першої сві

тової війни зумовив виняткову nовільність розвитку бою, його 

обмежений розмах і недостатню рішучість і, навпаки, різке які

сне поліпшення засобів проведення бою в другій світовій війні 

й кількісне їх збільшення надали бою новий зміст, обумовили 

його в~соку маневреність і динамічність. 

Сучасний бій характеризується рішучістю, високою 

маневреністю, напруженістю і швидкоnлинністю, швидкими і 

різкими _змінами об~тановки і різноманітністю застосовуваних 

сnособів йоr.о проведення, розгортанням бойових дій на землі й 

у повітрі на широкому фронті та великій глибині. 

Рішучість бойових дій визначається засто~уванням 

сучасних засобів проведення бою, що створюють усі 11еобхідні 

передумови для перемоги над противником, високими мораль

но-бойовими якостями особового складу. 

Рішучість виявляється у меті бою, самовідданих діях 

військ, їх непохитному nрагненні повністю виконати бойове за

вдання у всіх видах бою й у будь-якій обстановці діючИ ініціа
тивно, із граничною наполегливістю і завзятістю . Важливе зна

чення має виховання офіцерського складу в дусі рішучості, смі

ливості, наполегливості, уміння безповоротно і без коливань до
вести до кінця рішення розбити nротивника, у готовності взяти 

на себе відповідальність за виявлену ініціативу, використовува

ти всі можливості для виконання бойового завдання . Нерішу
чість і пасивність у бою ведуть до поразки. 

Подальший якісний розвиток зброї і бойової техніки ще 
більше підвищує рішучість бою і вимоги до підготовки особово
го складу підрозділів, частин і з'єднань. 

Висока маневреність сучасного бою є результатом за

стосування могутніх засобів ураження , різкого збільшення ру-
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хливості загальновшськових nідроздІЛІВ, частин і з'єднань за

вдяки їх nовній моторизації й оснащенню бойовою рухомою 

технікою, а також відсутністю суцільного фронту в обороні й 

настуnІ . 

Сучасні засоби ураження дозволяють завдавати nротив

никові важких втрат, а висока рухливість військ дає можли

вість швидко використовувати результати ядерних і вогневих 

ударів, з ходу атакувати противника і стрімко nросуватися в 

глцбину, у короткий термін здійснювати маневр із різними ці

лями . 

У минулому маневр військами звичайно обмежувався 

їхнім nереміщенням з метою зайняти вигідне nопаження сто

совно nротивника для нанесення ударів. Тепер маневр вжива

ється для своєчасного використання результатів вогневих уда

рів, швид.кого переносу зусиль у глибину чи на новий напря

мок, nодолання зон радіоактивного зараження, районів завалів, 

затоnлень і nожеж, виводу військ .з-nід ядерних ударів nротив

ника, заміни частин і підрозділів, які nонесли великі втрати 

втратили боєздатніст.ь . ' -· 
Напруженість бойов11х ;:J.ій є наслідком · nрагнення і 

можливості ймовірних противників вести активні бойові дії з 

ріщучими цілями. У цих умовах досягнення перемоги в бою 

nотребує від наших військ високої бойової виучки і морально

nсихологічної підготовки, митецьких дій і максимальної на

пруги фізичних і духовних сил. 

Швидкоплинність бою обумовлюється міццю сучас

них засобів ураження, їхньою швидкодією, здатністю в корот

кий термін завдати рішучої поразки nротивнику, з ходу стрімко 

атакувати і завершити його розrром слідом за вогневимй уда

рами , у високому темпі розвивати успіх у глибину. 

В умовах швидкоплинних бойових дій як ніколи гостро 

постає питання щодо боротьби за виграш .у часі, про уміння 

офіцерів швидко оцінювати обстановку і ставити завдання на 

основі високої тактичної підготовки і твердих навичок управ

ління військами. 

Швидкі й різкі змі11и обстановки - це нова характер

на риса сучасного загальновійськового бою. Швидкість зміни 
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обстановки визначаєгься коротким часом, протягом якого 

відбуваються істотні зміни положення, стану і характеру дій 

військ. Вона залежить від здатності сучасної зброї за мінімаль

ний час придушити чи знищити визначені об'єкти противника, 

а також від швидкості пересування військ. 

Різкість зміни обстановки виражається в корінній якіс
ній зміні угруповань своїх військ і противника, співвідношенні 
сил і засобів, радіаційної і хімічної обстановки, у швидкому 

підході резерву, викиду десанту, у нанесенні могутніх рапто

вих ударів бойовими вертольотами і, як наслідок цього, різкі 

зміні способів дій, а також перехід від одного виду бою до ін

шого. 

У минулому за наявності суцільних фронтів і ліктьово

го зв'язку між підрозділами бій розвивався рівномірно від од

ного рубежу до іншого, особливо при прориві оборони против

ника. Для зміни співвідношення в силах і засобах був потрібен 
значний час. У сучасному бою застосування обома сторонами 
могутніх засобів ураження, високої мобільності військ, їх ве

ликої вогневої та ударної сили приводить до корінної зміни об

становки не тільки по годинах, але і по хвилинах, .а в умовах 

застосування ядерної зброї навіть по секундах. 

Збільшення швидкості впливу і потужності засобів 

ураження, особливо нейтронної і лазерної зброї, а також рух

ливості військ буде підвищувати й у майбутньому значення 
даної риси бою. Це потребує підготовки військ до виконання 

будь-яких бойових завдань в умовах надзвичайно швидких і різ

ких змін обстановки, уміння швидко і грамотно реагувати на їі 
змши, виявляючи рішучість, ініціативу, творчість і самостій

ність. 

Різноманітність застосовуваних способів проведення 

бою - це риса, яка обумовлена високою динамічністю і швид

коплинністю, різноманіттям умов обстановки, й швидкими і різ
кими змінами, можливістю переходу від одних засобів ура
ження до інших, швидкою зміною видів бойових дій, а також 
різким зростанням бойових можливостей військ, великою роз

маїтістю засобів боротьби, що є в їх складі, та завдань, розв ' я

зуваних у ході бою·. 
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Під способом проведення бою розуміється варіант за

стосування сил і засобів для розгрому противника і досягнення 

поставлених цілей. Способи проведення бою, як показує істо

ричний досвід, безупинно змінюються і вдосконалюються за

лежно від розвитку його матеріальної основи, завдань, постав

лених військам, умов їх виконання, можливостей військ, скла

ду і характеру дій противника і особливостей місцевості. 

В обороні основними способами проведення бою є: 

ураження основного угруповання противника в процесі його 

висування і розгортання для наступу раптовими ударами авіа

ції й артилерії; відбиття атак його танків, мотопіхоти вогнем 

усіх наземних і повітряних сил і засобів перед переднім краєм; 

міцне утримання найважливіших районів у глибині в сполу

ченНІ з проведенням контратак. 

Під час наступу з застосуванням звичайної зброї необ

хідного ступеня ураження противника можна досягrи тільки на 
вузькій ділянці фронту. Тому в основі способі.в наступу в таких 
умовах мають бути: масоване застосування вогневих засобів і 

авіації на вузькому фронті; прорив оборони на цій ділянці ме
ханізованими і танковими підрозділами; розвиток успіху в гли

бину і сторони флангів; оточення і знищення головних сил 

противника, що обороняється, у взаємодії із сусідами. 

Розгортання бойових дій на землі й у повітрі, на широ

кому фронті, · на велику глибину і проведення і:Х у високих тем
пах обумовлені- різким збільшенням бойових можливостей 
військ і далекобійності засобів ураження. Це привело до знач

ного розширення простеІрових меж бою і зростання його тем

пів. Та!), наприклад, до надходження на озброєння механізова

ного взводу нових зразків стрілецької зброї' і БМП (БТР), а дЛЯ' 
танкового взводу нових зразків танків, взвод міг наступати на 

фронті до 200 мі обороняти опорний пункт по фронту до 300 м 
і в глибину до 200 м. З оснащенням взводу новою зброєю і 

технікою його можливості різко зросли. За сучасними вимога

ми взвод здатний успішно наступати на противника, що оборо

няється, на фронті до 300 м і обороняти опорний пункт до 400 м 
по фронту і до 300 му глибину. 

у майбутньому із збільшенням відстані стрілянини ар-
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тилерії та розвитком авіації просторові межі бою по глибині 

будуть. збільшуватися. Разом з тим аналогічний розвиток засо

бів проведення .бою наших імовірних противників і підвищен

ня бойових можливостей їх військ не дозволять істотно збіль

шити ширину фронту наступу і оборони наших підрозділів, ча

стин і з' єднань. 

1.5. Основні принципи 
сучасного загалЬновійськового бо~ 

П р и н ц и п и з а г а л ь н о в і й с ь к о в о г о б о ю - це 

основні керівні положення, найважливіші рекомендації з орга

нізації і проведення бою в ці.rіЬму: . , ,. 
· Принципи є фундаментсільною базою для творчості $07 

манДЙра, для прийняття нИм правильного рішення. Однак в<;>Іщ 
не ·є самим рішенням, бо в такому випадку можуть перетворИ
тися на шаблон і не зможуть привести до перемоги. Їх не мож
на розглядати ізольовано один від одног~·. Дл,я досягнення ус
піху в бою командир повинен уміло викор!-fстовувати всі прин-
ципи з урахуванням обстановки. _ 

' ОсновнимИ принципами проведення ~учасного загаль
новійськового бою є: . постійна висока бойова готовність під
розділу; висока активність, рішучість і безперервність прове

дення бою; раптовість дій; підтримка безупинної взаємодії в 
бою; рішуче зосередження основних зусиль на головному на

прямку' і у потрібний час; маневр силами, засобами і вогнем; 

викорйСтЗ.ння морально-психологічного фактору в інтересах 
виконання поставленого завдання; всебічне забезпечення бою; 
підтримка і своєчасне відновлення боєздатності підрозділу; 

тверде і безуПИнне управління ним; непохитність у досягf{енні 

намічених цілей; виконання прийнятих рішень і поставлених 

завдань. 

Постійна висока бойова готовність до виконання бо

йового завдання досягається правильним розумінням свого зав

дання, відмінною бойовою виучкою всього особового складу і 

його готовністю до дій в умовах застосування противником 
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зброї масового ураження; високим моральним станом, дисцип

ліною і пильністю особового складу; укомплектованістю і за

безпеченістю підрозділу всім необхідним для проведення бою; 

постійною готовністю зброї і бойової техніки до негайного за

стосування, а особового _складу до виконання поставлених пе

ред ним завдань; умілим управлінням і здійсн~нІ:Іям заходів 
щодо забезпечення бою. 

Висока активність, рішучість і безперервність прове

дення бою полягають у постійному прагненні до повного роз
грому противника. Рішення розбити противника має бути у 

командира твердим, без коливань і доведене до кінця. Коман

дир зобов'язаний довести цю рішучість своїм підлеглим і по

стійно готувати їх до успішного виконання . бойових завдань. 

·це досягається: всебічним знанням противника; захоп-
•. • '• t. • 

ленням і утриманням ініціативи; сміливістю, зухваліс.nо., f!апо

легливістю і завзятістю особового складу при викона~ці_,б<>;Йо~ 
вих завдань; швидким використанням результатів ядерf!рго і 
вогневого ураження противника, а т~кож результато/\,1_ вогню 

своєї зброї; умілим подоланням ~.И обходом заrорр.zрк,t::,ІН•··~~он 
зараження, районів руйнувань, пожеж і затоплещ,; про!;\~ДеJ;І- .,! 

ням бою вдень, уночі, у будь-яку погоду; бойовим забезпечен

ням; своєчасним поповненням боєприпасів, пального та інших 

матері<:UІьних засобів, а також технічним обслуговуванням 

озброєння і бойової техніки. 

Раптовість дій полягає в застосуванні несподіваних 
для противника прийомів і способів дій, різноманітJ-ІОЇ -.зброї. 

Вона дозволяє застигнути противника зненацька, викnи,к~т~ 

паніку в його рядах, паралізувати його 'ВОлю до опору, різко 
знизИти боєздатність, дезорганізувати управління і тим самим 
створити умови для розгрому навіть переважаючих сил против

ника. 

Раптовість може досягатися нешаблонним використан

ням наявної бойової техніки й озброєння; збереженням у таєм

ниці задуму майбутнього бою і підготовки до нього; введенням 

противника в оману щодо своїх намірів; прихованим приве

денням підрозділу в бойову готовність і скороченням терміну 

підготовки до бою; нанесенням удару там, де противник його 
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не очікує, попередженням його в діях; митецьким маневром 

вогнем, силами і засобами; строгим виконанІ-Іям заходів щодо 
маскування, режиму таємності . 

Підтримка безупинноі взаємодії між підрозділами по

лягає в узгодженні їх зусиль між собою щодо завдань, рубежів 

і часу. 

Організовуючи взаємодію, командир повинен твердо 
знати: бойове завдання свого підрозділу і способи його вико

нання, завдання сусідніх підрозділів, орієнтири, сигнали опо

віщення, управління і взаємодії, встановлені старшим коман

диром, і мати зв'язок у підрозділі й з сусідами. 

Порядок взаємодії визначає командир при ухваленні 

рішення і дає вказівки по ньому після постановки бойового за

вдання. Взаємодія організується і підтримується протягом 

усього бою. 

Рішуче зосередження основних зусWlь на головному на

прямку і у потрібний час дозволяє командиру досягти переваги 

над противником чи успішно протистояти його чисельно пере

важаючим силам, найбільш ефективно використовувати наявні 

сили і засоби, ставити противника в невигідні умови. 

Маневр СWlами, засобами і вогнем - це важлива складо

ва частина бою. Він дозволяє захопити й утримувати ініціати

ву, зривати задуми противника та успішно проводити бій в об

становці, що змінилася. 
Маневр силами і засобами (рис.!) проводиться з метою 

заняття вигідного положення для ведення вогню по найбільш 

уразливому місцю противника чи для атаки його у фланг або 

тил. 

Видами маневру, силами і засобами є охоплення, об

хід, їх сполучення і відхід. О х о пл е н н я- вид маневру, 

який здійснюється з метою виходу для атаки у фланг против

нику. 
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Він проводиться звичайно в тісній вогневій і тактичній взаємо

дії з підрозділами, що діють із фронту. 

Охоплення Обхід 

Відхід 

Рис. 1. Види маневру підрозділами 

Розподіл вогню 

Послідовне 

Перенесення вогню 

на новий об'єкт 

Рис.2. Види маневру вогнем 

О б хід- більш глибокий вид маневру, який викону

ється з метою виходу для атаки противника з тилу. В ід хід

переважно змушений вид маневру, який застосовується з ме

тою виводу своїх військ з-під удару противника і заняття більш 

вигідного положення стосовно нього. Він проводиться тільки з 

дозволу старшого командира. 

Маневр має бути простим за задумом, проводитися швид-
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ко, потай і рапrово для противника. Швидкість маневру досяга

єrься організацією його в короткий термін, високою швидкістю 

висування підрозділу, подоланням з ходу різних перешкод і заго

роджень. Маневр вогнем (рис.2) застосовується для більш ефек

тивного ураження противника. Він полягає в зосередженні вогню 

по одній важливій цілі, своєчасному перенесенні вогню з однієї 

цілі на іншу і веденні вогню одночасно по декількох цілях. 

Урахування і використання . морально.:.психологічного 
фактору в інтересах виконання поставленого завдання є най

важливішою умовою досягнення успіху в бою. Це досягається 
глибоким постійним знанням морального і психологічного 

стану особового. скnаду, с~стематичним вивченням морально
політичних якостей противника, виявленням його сильних і 

слабких сторін, активною протидією його ідеологічним дивер

сіям і пропаганді . 

Всебічне забезпечення бою полягає в організації й здій

сненні заходів, спрямованих на підтримку високої бойової го

товності підрозділу, збереження його боєздатності й створення 

сприятливих умов для успішного і своєчасного виконання по

ставлених завдань. Вс.~бічне забезпечення включає в себе: бо

йове, технічне і тилове. 
Бойове забезпечення організується на · основі рішення 

командира у всіх видах бою, а також при пересуванні й розта

шуванні на місці й включає в себе розвідку, захист від зброї 

масового ураження, маскування, інженерне, хімічне забезпе

чення та охорону. 

При організації технічного і тилового забезпечення ко
мандир повинен вчасно вжити заходів щодо поповнення боє

припасів, заправлення пальним, проведення технічного обслу

говування бойових машин і озброєння, забезпечення особового 

складу засобами індивідуального захисту і спеціальної оброб

ки, продовольством та іншими матеріальними засобами. 

Підтримка і своєчасне відновлення боєздатності поля

гає в організації і проведенні заходів щодо забезпечення висо
кої бойової внучки підрозділів, своєчасною їх укомплектовані

стю і забезпеченістю всім необхідним для бою, а також у здат

ності виконувати поставлені завдання. 
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Тверде 1 безупинне управлІння, непохитність у досяІ

ненні намічених цілей, виконанні прийнятих рішень і постав

лених завдань досягаються постійним знанням обстановки. 

своечасним прийняттям рішення і наполегливим nроведенням 

його в життя; чіткою постановкою завдань підрозділам, прида

ним і підтримуючим засобам; ініціативою й особистою відпо

відальністю командира за своє рішення; правильним бойовим 

застосуванням своїх і приданих підроздІЛІВ , наявністю стійкого 

зв'язку з ними. 

Ефективність і висока якість. управліют в підрозділі 

цілком залежать від роботи командира. Під оперативністю ро
зуміється здатність коман.Д~фів підрозділів· швиДkо оцінювати 
обстановку, яка склалася, прий~1ати Доцільні ' ріШення , чітко ' і 
грамотно ставити завдання (віддавати розпорядже·ння й пода

вати команди) підлеглим підрозділам. Особливо висока оле'ра

тивність необхідна командиру взводу (відділення,: · tанка) при 

виконанні завдань у розвідці й похідній охороні. НаймеН'ruе 

звол ікання командира в подачі команд при раптовій зустрічі з 

противником може сnричинити тяжкі наслідки. 

1.6. Обов'язки особового скЛаду 

Кожен військовослужбовець зобо-в'язаний ' досконало 

знати і тримати · в постійній бойовій готовності свою зброю й 

бо.йову техніку, майстерно володіти ними і вміло застосовува
ти, а, крім того, бути готовим замінити при необхідності .виqу

лого _ тqвар11ща. 

Кожен військо,вослужбовець зобов'язю~;ий: 

- знати і розуміти поставлене завдання; 

-вм іти вести розвідку противника і місцевості, при ви

конанні поставленого завдання постійно вести спостереження, 

вчасно виявляти й уражати противника; 

- ·шати розміри , обсяг, послідовнісл, і термін ,и облад

нання фортифікаційних споруд; уміти швидко обті.Д'нати окопи 
й укриття , у тому числі з застосуванням вибухових речов~Ін , 
здійснювати маскування; , ~ 

- непохитно і завзято діяти в обороні й сміли ~,~. 'J.;:A~ 
\''~ /<.. ·~·,). 

І 7 ·oJ'•\''\'3. . ~\·\,oc.J\ , ~ \\' 
,,\ІJ\\< · ~c·r\\ · •t'\ J'\.1~ 

\'-'·. "'\\\\ ,~ .... r;~,\..,. ..:f ~ 
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ступі; виявляти хоробрість, ініціативу і сприт11іс1·ь) бою, здій

снювати допомогу товаришу; 

-уміти вести вогонь по літаках. шо 11изько m::тя ·1 ь. гелі

коnтерах та інших повітряних цілях nротивника з і стріл ецької 

-зброї; 

- знати способи захисту від -зброї масового ураже11ня і 

високоточної зброї nротивника; вміло використовувR'ІІ1 місце

вість, засоби індивідуального захисту і захисні влRстивості 

машин; 

- долати загородження , nерешкоди і зони зараження , 

встановтовати і -знешкоджувати протитанковІ та nроти11іхотні 

міни; проводити сnеціальну обробку: 

- без дозволу командира не -залишати свого місця в 

бою: 

- при nораненні або ураженні радіоактивними. отруй

ними речовинами, біологічними засобами, а також заnалюваль

ною зброєю вжити необхідних заходів само- і взаємодо1ю~югІ1 

і продовжувати виконання завдання; якшо буде нака-за110 від

nравитися до медичного пункту. взяти із собою особист; 

зброю; nри неможливості убути до медичного пункту- відпов

зти зі зброєю в укриття і чекати санітарів ; 

- уміти готувати озброєння і боєnрипаси до бойового 

застосування, швидко і сnритно споряджати nатронами обойми. 

магазини, стрічки; стежити за витратою боєnриnасів і заnрав

ленням БМП (БТР), танка пальним, вчасно доnовідати своєму 

командиру про витрачення 0,5 і 0,75 заnасу боєприпасів і за

правлення пального, що носиться (возиться); при nошкодженні 

БМП (БТР), танка швидко вживати заходів щодо їх відновлення. 

Кожний сержант і солдат зобов'язаний захищRти ко

мандира в бою, у виnадку його nоранення або загибелі сміливо 

брати на себе командування nідрозділом . 

Кожний військовослужбовець повинен ·знати і дотри-
. . 

муватися норми мІжнародного гуІ\Іанпарного пра ва : 

- при виконанні поставленого '3 авдаtІІІЯ знстосову вати 

зброю тільки проти противІІика і його військових об"скт і в; 
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- не нападати на осіб і об'єкти, що знаходяться під 
захистом міжнародного гуманітарного права, якщо ці особи не 
rоблять ворожих дій, а об'єкти не в и кори ст о в у 10 т ь ся 
(не підготовлені до використання) у військових цілях; 

- не заподіювати зайвих страждань, не наносити біль

шого зб11тку, ніж необхідно для виконання бойового завдання: 

- якщо дозволяє обстановка, підбирати поранених, хво

рих і осіб, які утримуються від ворожих дій, і надавати їм до
помогу; 

- гуманно ставитися до цивільного населення, поважа

ти його гідні сть; 
-утримувати підлеглих і своїх товаришів від порушен

ня норм міжнародного гуманітарного права, про випадки їх 

порушення доповідати старшому командиру. 
Противника, який здався в полон, необх_ідно роззброїти, 

при необхідності надати допомогу і передати своєму. команди
ру. До полоненого противника слід ставитися гуманно. 

ПоруиtеІІня lfZІX правил не тільки безчестить Батьків
ІlfІІlІу. але й у всmаІІовлених закотю;и випадках тягне криміналь

ІІ)' відповідильиість. 

При виконанні поставлених завдань всі командири, у 
межах своїх обов ' язків, повинні враховувати норми міжнарод
І-юго гуманітарного права при ухваленні рішення і забезпечува

ти їх виконання своїми підлеглими. 

1.7. Бойова техніка, озброєння взводу, роти 

Механізований взвод організаційно_ складається з управ
ління і трьох механізованих відділень, механізована рота - з 

уnравління та трьох взводів. На озброєнні механізованого 
взводу (роти) є БМП або БТР, кулемети, автомати, ручні nро

титанкові гранатомети, снайперські гвинтівки, пістолети, ручні 

гранати. Так, БМП nризначена для проведення бою механізо
ваним відділенням. Вона значно підвищує вогневу міць, мобі
льність і захищеність особового складу на полі бою і дозволяє 
успішно діяти в різІ-Jих умовах. 

Бойова машина піхоти має легку броню, систему колек

тивного захисту від зброї масового ураження, термодимову 
апаратуру і високу маневреність. Вона може долати водяні пе-
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решкоди на плаву, ділянки зараження, руйнування , рі з ні пере

шкоди, а також транспортуватися 110 повітрю. На озброєнні 
Збройних Сил України є декілька 1\Юдифікацій БМП. 

Так, БМП-1 (рис.З) озброєна протитанковими керова
ними ракетами (ПТКР), 73-мм гладкоствот,ною напівавтома

тичною протитанковою гарматою і спареним з нею 7,62-мм ку

леметом (ПКТ). 

Рис.З. БМП-1 

На рис. 4 показана БМП-2, озброєна протитанковими 
керованими ракетами (ПТКР), 20-мм автома:тичною гарматою і 

спареним з нею 7,62-мм кулеметом (ПКТ). 

РисА. БМП-2 
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Десантне відділення БМП обладнане бійницями, що до

зволяє особовому складу вести вогонь і з кулеметів і автоматів, 

не виходячи з машини. Також БМП може уражати танки про

тивника на відстані до 3 км та вести ефективний вогонь по йо
го жив ій СІ1Лі й вогневих засобах. 

Бронетранспортери в бою багато в чому виконують 

роль бойових машин nіхоти, nідтримують вогнем кулеметів 

підрозділи в наступі й при проведе11ні ними оборонного бою. 

Бронетранспортер- БТР-70 (БТР-80) являє собою бойову колі

сну. броньовану, плаваючу машину, озброєну 1 4,5-мм велико
каліберним кулеметом КПВТ. здатним уражати легкоброньо

вані uілі. і спареним з ним 7.62-мм кулеметом ПКТ. Озброєння 

розміщене в баштовій установці (рис.5). 

Рис .S. БТР-80 

Бронетранспортери мають високу прохідність, здатні з 

лод) дала п1 водяні перешкоди, транше"і, окопи. Як і БМП, БТР 

мас броню, що дозволяє надійно захищати особовий склад від 

ног11ю стрілецька·! зброї й осколків снарядів, а також у кілька 

разів знизити вражаючу дію ядерної збро·!. 
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На рис.б показано ручний кулемет Калашникова (РКК), 

який є автоматичною ·зброєю механі>ованоrо відділення, !Іри

з начений для знищення живої снли і вогнсІЗиХ засобів Іlротив

ника на відстані 110 800 м, а 110 ліrакю ... вертольотах - на ві Jl

сгані до 500 м. 
Лв1ош11 К:аm.шІюІкоІЗа (АК) с t1СІювною ін .1Іtві l:а.ІІ,

ною -зброєю особового складуюводу для ураження ЖІІІЮЇ СІІ : ІІІ 

Іtротивника на відстані до 400 м. При веденні зосередженого 

вогню відділенням чи взводом відстань надійного ураження 

противника може досягати: по наземних цілях- 800 м, по пові
тря ним - 500 м. 

Рис.б. РКК-74 РІІс.7. ЛК-74 

Рис.8. КК Рис . 9. ПМ 

Кулемети Калашникова (КК). встановлені на БМІІ. БТР 

і танках. можуть успішно уражати живу силу і вогневі -засоби 

противника, а також повітряні нілі ІШ відстані до 1 ООО м 

(рис.8). 
Пістолет Макарова (ПМ) є особистою зброєю офіцерів і 

11рапорщиків, а також екіпажів бойових щ1шин (рис.9). 
На озброєнні механізованого взводу с й три снайІІерс І,к і 

ГВ ІІНТіВКИ, ЯКі ДОЗВОЛЯЮТЬ ЗНищуваТИ ВаЖЛИІЗі ПООДИІЮКІ Іli:ti 

...,, 



(офіцерів, спостерігачів, снайперів, розрахунки вогневих засо

бів , вертольоти противника) на вщстані до 1300 м. Для боротьби 
з танками й іншими броньованими засобами противника крім 

озброєння БМП у взводі є ручні протитанкові гранатомети . здатні 

надійно уражати цілі на відстані до 500 м, та ручні nротитанкові 
гранати . 

Танковий взвод організаційно складається з трьох екіnа

жів танків, рота- з трьох взводів. На озброєнні є сучасні танки 

(Т-80) з високими вогневими якостями, могутнім броньованим 

захистом, високою маневренІстю. Танки мають гармати з висо

кими балістичними якостями і великою швидкострільністю, 

бронебійні, кумулятивні, осколково-фугасні снаряди і nрилади 

управління вогнем. Озброєння дозволяє уражати наземні, повіт

ряні й надводні ціЛІ як стріляниною nрямим наведенням, так і з 

закритих вогневих nозицій . Танковий взвод здатний вести ефек

тивний зосереджений вогонь по відкрито розташованих танках 

на відстані до З КІ\І, по вогневих засобах і живій силі nротивника 

до 4 км, по районах скуnчення бойової техніки і живої сили -до 

6 км. Можливості комплексу уnравлі ння озброєнням танків до
·зволяють успішно вирішувати вогневі завдання стріляниною з 

ходу nри швидкості руху до 20 к!\1/ч (рис. І 0). 

РІІС . І О. Т-80 
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Броня сучасного танка в З - 4 рази послаблює вплив на 

екіпаж ударної хвилі, у 10 раз - проникаючої радіації, може ціл

ком виключити ураження світловим випромінюванням, успіш

но протистояти вогню звичайної зброї, у тому числі й протита

нковим засобам. Усе це забезпечує, з одІ-юго боку, високу жи

вучість особового складу танкового взводу, а з іншого - додає 

йому в сполученні з вогнем велику ударну силу в бою . 

Маневреність танка виявляється в його рухливості, 

прохідності поза шляхами, здатності до швидкого переміщення 

на завантаженій ділянці й відкриттю вогню по противнику . 

Так, наприклад, танковий взвод може пересуватися в колоні з 

середньою швидкістю 25 - ЗО км/год, атакувати противника 

зі швидкістю 8- 12 км/год, переслідувати його зі швидкістю 10 -
15 км/год, долати водні перешкоди глибиною до 5м під ІЗО

дою. 

1.8. Управління підрозділами в бою 

Управління підрозділСJ.Ntu полягас в ціrzеспря.мованій діюzь

ності командира, його заступників і штабу щодо підтри.ІЮІІ

ІІЯ бойовоі готовності підрозділів , підготовки і:"'< до бою ma 
управління ними під час виконшІІІЯ поставлених завдан ь. 

Управління підрозділами вклЮч~є в себе: організацію 
та здійснення заходів щодо. підвищенняJпідтримання) бойової 

готовності підрозд.ілів і забе:злечен~і· (відновЛення) їх боєздат
ності; безперервне здобутtй, збір, узаг<ііГьн ння, аналіз і оцінку 

даних обстановки; прийняття рішення; постановку· _завдань 

підлеглим; орган.ізаціf{) і ~nідтримку вз~єм_одії; виконання захо
дів щодо всебічного заб~зпечення~ ор.r~нізацію управління; 
практичну роботу в підлег.(Іих підрозділю(щодо упра~ління їх 

безпосередньою під~отовt%ою до ·ббю; ор~анізацію ІЗиконання 
поставлених завдань у ході бою та інші заходи. 

Своєчасно, і добре організоване безпе'ребійм управлін
ня підрозділ.ами сгірияє захЬІ'rЛенню і утриманню~ Ініціативи , 
таємнр~tі nідготОВJ<~~ бою . і раптовосТі нанес~l:ІНЯ ударів по 

.:.';.: ' • _•! • ~-··~· .• • ·- • ... ;< ' '· ' •• 'v ~· >:Ji. О 

против):{и,ку;,.''UІ.ВИ.дкому в'Икористакню резуль'і'атш вогневого 

ураження противника та своєчасному здійсненню -заходіІЗ щодо 
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Іа'\ІІL: І) lli , Lp(H,J.IJIIB ВіЛ ·~бро·І 1\ІС\С\)ВОГО ) jl<ІЖ~НІІЯ . а 1111\О/К _[Р 

ню. ІЯ( ~фек111В11іше викuристовJ ва ·І 11 Оl1іюві \Ю/І.:.ІІІВО~.:, і всі' 

сш і ·~асобів, що беруть участь у бою. і до611ватися nt:ре!\юги 11 

Gою . 

Для здійснення уr1равління nідро·щіла\ІИ створюєтьси 

с11сте~Іа) nравління. до якої входять ор1 ·ани управл іння , пунктІІ 
УІІравління та С11стема зв·я·зк). 

Орг а н 11 у п ра в л і 11 11 я це управлІння вз_вол~ 

(pOl и. бата; ІьЙ О Н)) і ш 1аб ба га.їьйон:: 11: 11 к 1 ІІ : 11 ра в .І і 11 -
11 я - це КОІ\Іандно-сІюстережні пункти взвод) (роги. бnтальйо

ну): с. РІ с т е м а ·з в я "3 к у являс собою органі"Заційно

гсхнічне об'єднання сил і ·засобів 3в'юку для управлін.ня .п ід

розділами в бою та у nовсякденній діяльн.ості 

Маневровий характер боі1ових д~й, . (І також різк і та час

ті ·змі1 1и обстановки вимагають від 1}0!\tандира. щоб управління 

бупо сrійким, безr 1 ерервним, ОІІеративн І1М 11 ГJрю.ованиІ\ І і здійс

ІІювшюся так, щоб необхідний . ступінь цен rралізації поєднував

ся з на:~анням підлеглим інініативи у ви-значенні способів ви

конаІІня поставлени'\ завдань,. 

Стійкість і безперервність: прав;1і11ня полягає у постіі1-

НОі\І)" вппнві коман;tира і LLІІ·абу на дії ІІідроздІЛІВ в інтереса:-. 

ус ІJішного ВІІконання нимІІ посrавленого ·завдання в будь-яки~ 

) \1Ова-.: обстановки. . 
Стійкість і бе"3перервність у11равлі ння досягаються: 

"З ІJанням обстановки, що реально склалася; правильниІ\І усвідо ,\1-

.ІеІІнЯІ\І отри~tаного завда11ня; свосчасниІ\t nрийняттям рішення 

та чі ·ткою постановкою ·завдань ІІідлсглим; підтриманням н:.J

дій н ого -зв'язку ·з підлегJН11\ІИ. в·занюдіючими підро-зд ілам и і 

старшим командиром, його штабоІ\І і сусідами: надійним -захІІ

стоІ\І ІІунктів управління, вузлів зв·юку, командно-штабних 

\ІНШИІІ від вогню артилерії. ударів авіації та інших вогневих 

-засобів. а також від радіоелектронних нсрешкод противника: 

ІІІВІІДІ<ИІ\І відновленням 1юрушсного управління. 

Оперативність управлі ння полягас в здатності коман

;нtрів і штабів виконувати tюкладсні ІІа них завдан11я в обме

жені строк11. ГІри цІ>ому во11и rювинні постійно '.Знати обстанон

"'. ІІІІІІцко rсагуваJ 11 на ·ІЇ зміни, своєчасно уточнювати прийня -
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те рішення та поставлені підрозділам завдання. Швидке здо

буття даних про противника, своєчасність доповідей підлеглих 

командирів підрозділів, добре налагоджена інформація з боку 

старшого штабу та сусідів мають вирішальне значення для під-
. . 

тримання оперативностІ управЛІння. 

Приховане управління полягає в забезпеченні збере

ження в таємниці від противника всіх заходів, які здійснюють 

командири й штаби під час підготовки та у ході nроведення 

бою. Це досягається суворим дотриманням установленого ре

жиму переговор і в по технічних засобах зв'язку, застосуванням 

різних шифрів та кодів, використанням переговорних таблиць, 

позивних і сигналів, кодуванням карт, забороною відкритих 

переговорів, надійним маскуванням командно-спостережних 

пунктів та збереженням у таємниці всіх переговорів, що сто

суються підготовки та проведення бою. 

Основою управління підрозділами є рішення команди

ра. Командир приймає рішення самостійно. Отримавши бойове 

завдання, він усвідомлює його, оцінює обстановку, приймає 

рішення, віддає усний бойовий наказ і організовує взаємодію, 

здійснює контроль і надає допомогу nідлеглим у підготовці до 

виконання бойового завдання. 

Бойові дії командир організовує зазвичаіІ на місцевості. 

Якщо обстановка не дозволяє цього зробити, то рішення він 

приймає по карті, а потім конкретизує на місцевості. Зміст рі-
. . . . . . 

ШеННЯ ОХОПЛЮЄ ВСІ СТОрОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДрОЗДІЛУ І Є ОСІІОВОЮ 

для постановки бойового завдання, організації взаємодії й бо

йового забезпечення. 

Прийняття рішення - це складний розумовий процес, 

пов'язаний з вивченням, зіставленням, оцінкою великої кілько

сті фактів, як nравило, у дуже обмежений час. При прийнятті 

рішення командиру необхідно усвідомити отримане бойове зав

данІІя, визначити заходи, які необхідно nровести терміново, 

розрахувати час для підготовки, всебічно оцінити обстановку, 

що склалась, зробити конкретні висновки, а потім остаточно 

сформулювати своє рішення. 

Суть і зміст з 'ясува11ня завдmІІІ.ІІ . З ' ясування завдання -
це зрозуміти завдання, порядок і термію·І виконання . 
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Порядок виконання завдання містить в собі: 

- якого противника і в якій послідовності знищувати, 

де ·юсередити основні зусилля; 

- використання засобів ураження; 

- побудову бойового порядку; 

- характер маневру силами й засобами в ході бою. 

Після 3'ясування завдання командир визначає, які захо

ди необхідно провести терміново, і розраховує час. Початкові 

дані для розрахунку включають у себе час на: 

- отримання завдання; 

-готовність до бойових дій; 

- доповщь рІшення старшому командиру; 

- постановку бойових завдань підлеглим та оргашза-

цію взаємодії. 

СІ'mь ОtfіІІкu обстаною,·и. Під ошнкою обстановки ро-

3ум ноть оцінку сукупності умов. в яких належить діяти пщро3-

ділу при виконанні бойових завдань. Обстановка визначається 

складом. групуванням і характером дій противника, своїх 

військ, сусідів, використанням противником засобів ураження і 

особливо ЗМУ, місцевістю, економічним станом району, по

рою року й часом доби, погодою. 

Оцінюючи обстановку, командир вивчає: 

- противника (де знаходиться. який склад. характер 

- свої війська, придані й підтримуючі nідрозділи (nо-

ложення. склад. можливість маневру); 

- радіаційну, хімічну, біологічну обстановку; 

- пору року, час доби і метеорологічні умови. 

Оцінка противника полягає у вивченні nоложення, 

складу .. групування сил і засобів, характеру дій. визначенні 

можливих наnрямкІв дій літаків. вертольотів та інших nовітря

них цілей на малих і гранично малих висотах. 

Висновок і з оцінки nротивника: визначити, якого nро

тивника і в якій nослідовності знищити; де зосередити основні 

зусилля: визначити об'єкти для ураження; накреслити завдання 

і nобудову бойового nорядку: місце з11аходження; стан; забез
nечен ість ; бойові можливості. 
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В И С Н О В О 1<: ІІОрЯЛ.ОК ВІІКОрlІСІаІІІІЯ '10 [)01: tЮИОВНЙ 
nорядок; розnоділ з<Ісобів пі::rсн ; н.:ння: LКІЮВІІі \а:-..одн. які nро

водиJІись до виконання боііовLJІ LJ J<1tцаІІІІЯ. 

Оцінка сусідів: \Іісце зналод:;к<:ІІІІЯ: харак1ср дії: забез

nеченість: бойові можливості. 

В И С Н О В О к: ЯК ВОНІІ ВІІJІИІЗ<lЮТЬ ІІа ВИІ<ОІІ3ІІНЯ ООЙО

ВОГО завдання: умови взасчодії. 

Оцінка радіаційної. хімічІюЇ і біологічної обстановки: 

визначити можливість використання nротивником ЗМУ. 

В и с но в о к: як місцевість впливає на виконання бо

йового завдання. 

llopa року і час ,..tоби: визначити. як буде ВІІливатІt пора 

року і час доби на виконання боііовоІ о "Завдання і накреоит11 

заходи. відповідні до nори року й часу доби. 

При оцінці обстановки нсоб .\.іюю діалект11чне ·3 істав

лення елементів обстановки. У ході оцінки МОЖ)ТІ, виникнути 

і1 протиріччя. Тому ногрібно "Зісгавm ІІ ІІІн~новкн rю К\JЖНО~І) 

елементу й віддавати перевагу найбіт,ш доціль11ому варі;нпові 

в Інтересах nідрозді:tів, діючих на головІю:-.tу tІ<ІГГря~tку. 

У р і ш е н н і ко~шндир визначає: 

- порядок виконання поставленого З(!вда ння: 

-завдання підрозділам; 

-завдання nриданим nідрозді.1аі\.І і вогневим засобам: 

- nорядок взасмолії: 

При проведенні ре ко г но с ц и ро в ки на ~ tІсцевос

л командир враховує: 

-орІєнтири: 

- nоложення противника (напрямок його дій). мІсця 

розтаШування його воп1евих -засобів; 

- уточнює завдання підроздітт і вкюус місця спішу

вання (місця позицій, вогневих позицій бойових v1аt11ИІІ піхо

ти. бронетрансnортерів. танків та інших вогневих засобів). 

У б о й о в о м у 11 а ка з і командир вкюує: 

- склад. положення ' характер !li й про rи в ни ка. м tсня 
ролашування його вогневих -засобів: 

-13ВД8ГІНЯ ВІІЩеСГОЯЧОГО Та СВОГО ІlіЛрО"З, lіЛ): 

- об'єкти і цілі на напрямку дій tІі Jlрозділу, що уража-
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ються засобами старших командирів, а також завдання сусіДІв; 

- бойові завдання nідлеглим та nриданим nідрозділам і 

вогневи~t засобам; · 
- час готовності до виконання завдання; 

- своє місце й заступника. 

Бойовий наказ викладається коротко, чітко і так, щоб 

підлеглі ясно зрозуміли свої завдання. 

При о р г а н і з а ц і ї в з а є м од і ї командир nови

нен погодити зусилля штатних і приданих вогневих засобів для 
успішного виконання поставленого завдання, домогтися пра

вильного і єдиного розуміння всіма nідлеглими командирами 

бойового завдання і способів його виконання, а також указати 

сигнали оповіщення, управління, взаємодії й порядок дій по 

них. 

Організуючи бойове забезпечення, командир вказує по

рядок спос-rереже'!ня і дії особового складу при застосуванні 

противником ядерної, хімічної, заnальної зброї, порядок інже

нерного устаткування позицій, їх маскування й охорони. При 

організації управління командир взводу уточнює (доводИть) 

радіодані та порядок користування радіозасобами. 

Уnравління вогнем є найважливішим обов'язком ко

мандира і включає в себе: розвідку наземних і повітряних ці

лей, оцінку їх важливості і визначення черговості ураження; 

вибір видузброї і боєприпасів, виду вогню й сnособу його про

ведення; цілевказівку, подачу команд на відкриття вогню чи 

постановку вогневих завдань; спостереження за результатами 

вогню і його корегування; маневр вогнем; контроль за витра

тою боєприпасів. 

Для управління вогнем старшим командиром призна

чаються єдині орієнтири і сигнали. Заміняти їх забороняється. 

При необхідності командир може призначити і свої орієнтири. 

Орієнтири нумеруються nраворуч, ліворуч і по рубежах 

від себе вбік противника. Один із них призначається основним. 

По глибині орієнтири nризначаються, звичайно, по рубежах 

дійсного ·вогню озброєння свого nідрозділу. 
Орієнтири зручно мати на відстанях: 

- перший рубіж- 400- 600 м; 
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-другий- 800- І ООО м: 

-третій- 2000 - 2500 м; 
Умовні найменування 1\·Іісцевих предІ\Іетів і орі єнтири 

призначає командир роти. На роту може бути призначено до ЗО 

орієнтирів. Командир керує по радіо командами, які подають

ся голосом, сигналами та посильними . 

У середині БМП (БТР) командир керує діями підлеглих 

командами, яю передаються по переговорному пристрою чи 

голосом, чи встановленими сигналами. 

:. Сигнали оnовіщення, управління і взаємодії- це статут

ні чи встановлені командиром умовні знаки для швидкої й 

приховано"і передачі на відстань команд, наказів, розпоря

джень, доповідей . Метою оповіщення є попередження особо

вого складу про безпосередню загрозу й застосування зброї 

масового ураження чи появу повітряного противника. Ці сиг

нали, як правило, є постійно діючими , їх зобов'язаний знати 

весь особовий склад. 

Сигнали сповіщення: про радіоактивне зараження (го

лосом) "Радіаційна небезпека"; про хімічне чи біологічне за

раження (голосом) "ХіJиічна тривога"; про повітряний напад 

(голосом) "Повітряна тривога" 

Сигнали управління застосовуються для управління 

строями (на машинах і в пішому порядку) і для управління вог

нем. Такі сигнали можуть подаватися рукою, прапорцями , ліх

тарем (вночі), ракетами та трасуючими кулями. Сигнали для 

відкриття і припинення вогню звичайно подають сигнальними 

ракетами. Цілевказівка може здійснюватися трасуючими куля

ми в напрямку цілей. 

Сигнали взаємодії застосовуються для узгодження дій 

військ по рубежах, а саме для впізнання підрозділів, що вийш

ли на визначені рубежі. Для цієї мети використовуються раке

ти, дими й інші зорові засоби . 
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Р о з д і л 2. ОРГАНІЗАЦІЯ, СКЛАД І ОЗБРОЄННЯ 
ПІДРОЗДІЛІВ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 

ПІОЗЕМНИХ АРМІЙ 

2.1. Організація, склад і озброєння 
підрозділів США 

Мотопіхотний батальйон складається з штабу і шести 

рот (штабної, чотирьох мотопіхотних та протитанкової). 

Рис . І!. БМП "Бредлі" 

Штаб (22 чол.) призначений для планування бойових 
дій, обліку особового складу, організаці"! бойового і тилового 

забезпечення як штатних, так і приданих батальйону підрозді

лів. У штабі є дві БМП М2 "Бредлі" (pиc.ll) і три командно

штабні машини (КШМ). 

Штаб11а рота (3 19 чол.) виконує завдання бойового та 
тилового забезпечення. Вона включає до себе секцію управлін

ня (6 чол ., КШМ) та 6 взводів: розвідувальний (29 чол . ), міно

метний (34 чол.), зв'язку (12 чол.) , медичний (47 чол.), забезпе
чення (І 12 чол . ), ремонтний (79 чол.). 
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Усього в штабі Іі штабній ро1 і 341 ЧОJІ . , 2 БМ!l 1\12 
"Бредлі" і БРМ МЗ, 6 са~юхідних міНО\ІСТіІJ (І 06.7-і\ш каліб

ру), 22 ручні кулемети !'v160 (7.62і\ІМ), 15 Бl Р. Х KUII\.1 
/vfomolliXOf/11/U fЮІІЮ ( 116 ЧОЛ .) С ОС НОВІ !ОЮ ООЙОВО/0 

одиницею батальйону і складається ·~ ) пр:ш:ІіІННІ і 1 рІ,о:>. 

~ютопіхотних взводів, в управлінні нараховуе1ься 11 чоловік 

~ ... \ 

•·· ·· • · ,. РJІс.І2. БТР М-11 3 

(включаючи командир.а роти), І БМП 1\12 "'Бредлі''. Мотоnіхог
ний В'3ВОд (35 чол.) сЮ;адається "3 секції управління (8 чол .. од
на БМП 1\12 "Бредлі") і трьох мотоnіхотних відділенІ,, у кож

Іюму 110 9 чоловік . У бою відділення може нідрозділятися на 

вогневі груnи. У роті є 13 БМП ''Бредлі''. І БТР. 9 ПУ ПТКР, 

ручних кулеметів М60 (9 7,6'2 м~1), 18 кулеі\Іеrів М249 

(5.56 Mi\t), 74 автоматичні гвинтівки МІ бА І, 18 гвинтівочних 
гранатометів М203 та інша зброя. 

Протитатшва рота (65 чол.) - це мобільний прол1rа

нковий резерв командира матоnіхолюго батальйону. Вона 

включає в себе: уnравління - З чол., БТР МІ І J (рис . І2) і 1 рн 

nротитанкові взводи по 20 чол. У роті нарахову( гься 12 ГІроІІІ
танкових комплексів ПТРІ< "']'()У', 4 ьТР М 11 J. 12 р) ЧІІИ'

кулеметів 1\160 (7,62мм) та інше тбросння. Усьоr·о в \ІlНОІІі,оІ 

ному батальні 870 чол. , у Іому чиСJ Іі -15 офіцерів і ворсІІІ-

~, 
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офіцерів, 54 БМП М2 "Бредлі" та 6 БРМ МЗ, а також 6 самохі
дних мінометів (106,7 мм), 12 самохідних ПТРК "ТОУ", 36 ПУ 
ПТКР "Дракон", 23 БТР Ml13, 8 КШМ, 70 ручних кулеметів 
(7,62 мм), 114 автомобілів, більше 250 радіостанцій та інще 
озброєння. 

2.2. Організація, склад і озброєння підрозділів _ 
сухоПутних військ армії ФРН 

Змішані МПБ мотопіхоmно'і бригадИ організаційно 
складаються із штабу, роти wтабної і забезпечення, двох мото
піхотних рот на БМП і танкової роти. 

Рота штабна і забезпечення 13ключає в себе два взво

ди: ремонтний та забезпечення, а також три відділення: коліс

них та гусеничних машин, зв' язку і медичне. У роті нарахову

ється 184 чол., на озброєнні є дві БМП "Мардер", 5 БТР М113, 
25 РПГ (44мм) "Панцерфауст", 10 кулеметів МGЗ, 50 автомо-
білів. . 

Мотопіхотна рота на БМП включає в себе відцілення 
управління, три мотопіхотні взводи та мотопіхотне відділенНя 

(резерв командира). У роті нараховується 107 чол., 2· БМП 
"Мардер", 6 ПУ ПТКР "Мілан", 8 РПГ (44мм) "Панцерфауст", 
7 РПГ (40мм) "КарЛ Густав". · 

Мотоnіхоіпний 'вз6од на БМП включае в ·себе tpyny 
управління і два мотопіхотні відділення. · Чисельність взвоДу 
2ТчоfІ. У коЖному nідділенні 10 чоЛ. 

·.. На озброєнні відділеннЯ є: 1 БМП "МАРДЕР", ·1· РПГ 
(44мм) "Панцерфауст", 1 кулемет МGЗ (7,62мм), 5 автоматач
них гвинтівок GЗ (7,62мм), 5 пістолетів "Ва.rіьтер" (9мм). 

Танкова рота складається з трьох танкових взводів (60 
чол.). На озброєнні є 13 танків "Леопард-2", 2 автомобілі. 

· Усього в змішаному МПБ мотопіхотної бригади 588 чол., 
24 БМП "Мардер", 13 танків "Леопард-2", 5 БТР М113, 12 ПУ 
ПТКР "Мілан", 42 РПГ "Панцерфауст" (44мм) та інше озбро-
єння. 
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Ро ·зділ З.ОБОРОНА 

3.1. Загальні положення 

О б о р о н а - це вид загальновійськового бою, який 
має на меті відбити наступ переважаючих сил противника, зав

дати йому максимальних втрат, утримати важливі райони 

(об'єкти) місцевості й тим самим створити сприятливі умови 

для переходу в наступ. У залежності від бойового завдання, на

явності сил і засобів, а також від характеру місцевості оборона 

може бути позиційною й маневреною. 

П о з и ц і й н а о б о р о н а - це основний вид оборо

ни, що найбільш повно відповідає головній цілі оборони й про

водиться шляхом завдання максимальних втрат противнику в 

ході стійкого утримання підготовлених до оборони районів міс
цевості. Застосовується на більшості напрямків і, передусім, 

там, де втрата території неприпустима. Основна ціль - це міцне 

й тривале утримання районів (рубежів). 

М а н е в р е н а о б о р о н а застосовується з метою 

нанесення противнику втрат, виграшу часу і збереження своїх 

сил. Основний П зміст полягає в проведенні послідовних обо

ронних боїв на заздалегідь намічених і ешелонованих у глиби

ну рубежах у поєднанні з короткими контратаками. Маневрена 

оборона допускає залишення деякої частини території. У ході 

маневреної оборони батальйон у взаємодії з іншими підрозді

лами полку змушує противника наступати в напрямку, на яко

му підготовлена стійка позиційна оборона, або противник втя

гується в район, де забезпечуються вигідні умови для його роз

грому контратаками. 

Відділення, взвод, рота, батальйон, як правило, ведуть 

позиційну оборону, в окремих випадках батальйон може брати 
участь у маневреній обороні полку (бригади). Батальйон, при

значений для оборони смуги забезпечення, веде маневрену 

оборону самостійно. 

Оборона може застосовуватися умисно, коли наступ 

неможливий або недоцільний, зокрема, на другорядних і важ-
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кодоступних напрямках, на морському узбережжі та островах. 

Вимушено перехід до оборони здійснюватиметься внаслідок 

несприятливої обстановки . 

Оборона може готуватися заздалегідь до початку бойо

вих дій або організовуватися в ході бою. 

Залежно від бойового завдання та умов обстановки пе

рехід підрозділу до оборони може здійснюватися в умовах без

посереднього зіткнення з противником або відсутності зітк

нення з ним. 

Перехід підрозділу до оборони в умовах безпосеред

нього зіткнення з противником частіШе за все здійснюєгься: 

під час відбиття контратак переважаючих сил противника в хо
ді наступу; для закріплення й утримання захоплених рубежів; 

для прикриття флангів наступаючих військ; внаслідок невдало

го результату зустрічного бою. 

У цих умовах перехід до оборони здійснюється, як пра

вило, під безперервним вогнем противника. Підрозділам дово
диться не тільки закріплюватися на досягнутому рубежі, але й 

оволодівати вигідним рубежем, а також відбивати контратаки 

противника, організовувати систему вогню у вкрай обмежений 

час . 

Відсутність безпосереднього зіткнення з противником 

створює найсприятливіші умови для підготовки підрозділів до 

оборони. У таких умовах підрозділи частіше за все будуть пе

реходити до оборони: для прикриття державного кордону; під 

час дій у другому ешелоні або резерві; при переході до оборо

ни під прикриттям підрозділів, що обороняються в смузі забез

печення; на тих напрямках, де потрібно забезпечити висування 

й розгортання головних сил; там, де наступ з низки причин не 

передбачається, але можливі наступальні дії противника; на 

морському узбережжі та островах. 

Командири підрозділів будуть мати більше часу для ор

ганізації оборони, кращі умови для вивчення місцевості, вибо

РУ найбільш вигідних оборонних рубежів (позицій), побудови 

бойового порядку, організації системи вогню й загороджень, 

підготовки маневру силами і засобами, а також для широкого 
використання інженерної техніки не тільки в глибині, але й на 
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передньому краї оборони. Крім того, підрозділи можуть успішно 

здійснювати маскування. 

Сучасна оборона має бути стійкою та активною. Під 

с т і й к і с т ю о б о р о н и розуміють їі здатність протистоя
ти зброї' масового ураження, ударам авіації й артилерії, відби
вати атаки танків і піхоти противника, а також знищувати про

тивн.ика~ щовклинився в оборону, або повітряні десанти, аеро
мобільні та д.нверсійно-розвідувальні групи, які · висадилися в 
тилу. 

А к т и в н і с т ь о б о р о н и полягає в постійному 

ураженні противника всіма засобами, нав'язуванні йому своєї 
волі, створенні невигідних для нього умов проведення бою, 

~ ·.;f.' • • . • 
проведенНІ широкого маневру та рtшучих контратак, швидко-

му знищенні противника, що вклинився в оборону, і його виса

дившихся десантів. 

, Оборона має бути протитанковою, протиповітряною і 
протидесантною, глибокоешелонованою, готовою до трива

лого проведення бою в умовах застосування противником зброї 

масового ураження, високоточної зброї та засобів' радіоелект
ронної боротьби. ПідроЗділи повинні стійко об3{ю~тИ Зайняті 
позиції, навіть в умовах повного оточення та відсутності так
ти~ного зв' язку з сусідами, не залишати ці r{озиції та не відхо~ 
дити без наказу старшого командира. 

. с т і й к і с т ь т а а к т и в н і с т ь о б о р о н и до-
сЯ:гюqть,с~~ .витримкою, стійкістю і наполегливістю · військ, які 
обороняЮТЬся, їх високим морально-бойовим духом; безnерерв
нgЮ,ро,звідкоЮ противника, своєчасним ви1!вленням підготовки 
йрг9 до насТупу та моЖливих напрямків атак; ретельним мас
Куванням бойового порядку роти (батальйону) і введенням 
f!ротивника в оману стосовно побудрви оборони; уміЛим вико
ристанням вигідних умов місцевості та їі інженерного облад

нання; створенням ретельно організованої систем~ вогню, особ
.1~~о протитанкового, у поєднанні з системами іН)І(енерних за
городжень, опорних пунктів і вогневих позицій; надійною про
т~повітряноЮ обороною; своєчасним маневром підроздІл~ми, 
воrн~вими засобами й вогнем на загрожувальні напрямки;· не
гайн.Им знищенням противника, що вклинився в оборону, та 
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його десантів; застосуванням в обороні несподіваних тактич

них nрийомів, здатних приголомшити противника, · nоставити 

його в скрутне становище, нав'язати йому свою волю та ініціа

тиву; постійним виконанням заходів щодо захисту від зброї 
масового ураження й високоточної зброї противника; стійким і 

тривалим утриманням опорних пунктів (районів оборони) у 

nоєднанні з проведенням контратак. 

Ширина батальйонного .району оборони від З до 5 км, 
глибина від 2 до 2,5км. Рота займає оnорний пункт від 1 до 
l ,Sкм по фронту" та до 1 км у глибину, а взвод до 400 м по фрон
ту та до 300 м у глибину, відділення обороняє позицію дQ 1 ОО м 
по фронту. 

С и с т е м а в о г н ю в о б о р о н і - це організова
не за єдиним планом поєднання підготовленого вогню всіх ви

дів звичайної зброї підрозділу із замислом бою з урахуванням 

характеру місцевості та інженерних загороджень. 

С и с т е м а в о ' г н ю в о б о р о н і включає в себе: 

ділянки зосередженого і рубежі загороджувального вогню ар

тилерії та мінометів, підготовлених на підстуnах до оборони, 
перед переднім краєм, на флангах, у проміжках між оnорними 

nунктами та в глибині оборони; зони вогню протитанкових за

собів і суцільного багатошарового вогню всіх видів зброї перед 

nереднім . краєм, у -пр.оміжках, · на фданrахj в, глибині оборони 

для знищення в першу черrу . танків , та інших броньованих ма

шин противника; підготовлений маневр вогнем з метою його 

зосередження в стислі строки на будь-якому загрожуваному 

напрямку або ділянці . Система вогню будується_ ~ урахуванн.ям 

вогневИх мо~ивостей усіх видів . зброї та приданих вогневих 
засобів, їх тісної взаємодії у nоєднанні з інженерними загоро-.. ; . . . •· . . . 
дження ми та природними перешкодами. 

Основу системи вогню становить протипінковий во
гонь, який включає до себе організований воr'оі;Jь· ар'fилерії, та
нків і протитанкових засобів для знищення танків противнИка 
прямою наводк016' перед переднім краєм і в глибині оборони. 

Танки, БМП, ;устіlНовки ПТКР та інші nротитанкові за
собИ розташовуЮться в опорному пункті потай, розсереджено, 
з 'урахуванням рельєфу місцевості й так, щоб могли вести во-
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гонь на граничну відстань, вражати противника фланговим, 

перехресним і кинджальним вогнем, мати вогневий зв'язок між 

собою і створювати вогневі мішки . 

Танки і БМП розташовуються в опорному пункті роти 

(взводу) по фронту та в глибину на відстані до 200 м один від 
одного, а БТР на вогневих позиціях у глибині опорного пункту 

роти (взводу) в місцях, що забезпечують ведення вогню пере

важно вбік флангів та в проміжки. 

Для всіх вогневих засобів, крім основних, готуються 

запасні, а для чергових вогневих засобів і тимчасові вогневі 

позиції. 

Із метою введення nротивника в оману стосовно систе

ми вогню і розташування вогневих засобів можуть призначати

ся кочуючі гармати, танки та БМП. 

Система вогню вважається готовою тоді, коли вогне

ві засоби зайняли позиціі; підготовлені дані для стрільби та є 

необхідна кількість боєприпасів. 

С ист е ма і н же н ер ни х з аго род же н ь включає 

до себе мінні поля, групи мін, вузли загороджень, завали та ін

ші перешкоди, підготовлені до руйнування (заміновані) 

об'єкти. Інженерні загородження підготовлюються перед пози

цією бойової охорони, переднім краєм, у проміжках і на флан

гах на всю глибину оnорного пункту. Система інженерних за

городжень будується відповідно до задуму бою у поєднанні з 

системою вогню, природними перешкодами та з урахуванням 

маневру своїх підрозділів і сусідів. Основу системи загороджень 

становлять мінно-вибухові загородження. 

Командир взводу (роти, батальйону) керує підрозділа

ми з командно-спостережного пункту. Командно-спостереж

ний пункт (КСП) командира взводу (рис.ІЗ) розташовується в 

опорному nункті в такому місці, звідки забезпечується най

краще спостереження за противником, діями своїх підлеглих, 

сусідів і місцевістю, а також безупинне управління взводом. 

Як правило, КСП командира механізованого взводу облад-
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нуються в ході сполучення. Він нічим не повинен виділятися в 
бойовому порядку. 

Рис . ІЗ. КСП 

Для цього необхідно уміло використовувати захисні 

властивості місцевості . Так, КСП роти обладнується звичайно 
в глибині опорного пункту на відстані до 800 м від свого пе
реднього краю в такому місці, звідки забезпечується спостере

ження за місцевістю перед фронтом і на флангах оборони роти, 

а також проглядання по можливості всього опорного пункту та 

зручність управління підрозділами в ході бою. 

Ділянка місцевості, де розташовується КСП, повинна 

мати добрі маскувальні та захисні властивості й не знаходитися 

поруч чітко виражених орієнтирів. 

3.2. Основи наступу іноземних підрозділів. 
Наступ підрозділів США 

З точки зору військових армії ClllA, н а с ту п - це 

рішуча дія військ, в основу яких покладено вміле й цілеспря

моване використання результатів застосування ядерної та зви

чайної зброї. Наст у n -це основний вид бойових дій. 
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Головна мета наступу: 

- розгром військ противника; 

- захоплення територій або найбільше важливих діля-

нок місцевості; 

- залишення противника без необхідних ресурсів, демора
лізація його військ та придушення його волі до подальшого опору; 

- проведення розвідки. 

Наступ може вестись як із застосуванням ядерної зброї, 

так і з використанням звичайної. У .залежності від обставин на

ступ може бутИ підгщовленим або пр'Оводитися з ходу. До ви

дів наступу відносять контрудари, контратаки та відволікаючі 

удари. Формами маневру в наступі є фронтальний наступ, про

рив і охоплення. До основних засобів наступу відносять збли
ження з противником, наступ з ходу або підготовлений, розви

ток успіху і переслідування, просочування. 

Пр ори в -це основна форма наступального маневру. 

Прорив здійснюється в три етапи: 

- прорив в передовій оборонній nозиції; 

- ро~ширення фронту прориву і закріплення флангів; 

-захват та утримання важливих об'_єКгів у тилу протИвника. 
Піхотні й танкові підрозділи в бойовому п'орядку бри.гади 

можуть знаходитися в першому або другому ешелоні й наступати 

на головному або додаткових напрямках. Підрозділам першого 

ешелону вказуються завдання, засоби підсилення, вихідний рубіж 

для наступу, рубіж атаки, рубіжи регулювання, смуга і напрямки 

наступу. Завдання підрозділам ставляться по об'єктах. Підрозділу 

можуть бути призначені один або декілька об' єктів, послідовно 

розташованих у глибині оборони противника. 

Для більш ефективного використання в бою• бойових 

можливостей на основі мотопіхотних і танкових підрозділів 

створюються батальйонні тактичні групи. Мотопіхотні підроз

діли будують свій бойовий порядок у колону, у лінію, уступом 
вправо (вліво) або кутом уперед (назад). 

Вихідний рубіж має знахоДитися в розташуванні своїх 

військ або контролюватися ними та забезпечувати укриття від 

вогню прямої наводки і спостереження противника. 
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Рубіж nереходу в атаку nризначається nідрозділам до 

батальйону включно для узгодження дій настуnаючої nіхоти та 

nідтримуючих їІ танків і артилерії і nовинен знаходитися у 1 ОО
І 50 м від переднього краю оборони противника nрИ настуnі в 
nішому бойовому порядку та на відстані до l км nри наступі 
на БТР або БМП. 

Підрозділам вказуються рубежі регулювання для забезnе

чення їх узгодженого nросування і рубіж безпечного віддалення, 

на якому вони не будуть ушкоджені своїми ядерними ударами. 

Перед nочатком настуnу наносяться ядерні удари та 

nроводиться авіаційна й артилерійська nідготовка. Ядерні уда

ри наносяться силами і засобами командира дивізії і старшими 

начальниками . 

Авіаційна підготовка настуnу здійснюється по об'єктах 

у глибині оборони nротивника. Артилерійська підготовка про

водиться nісля ядерних ударів. Тривалість їІ залежить від харак
теру оборони nротивника, кількості та місць ядерних ударів і 

може тривати 15 - 20 хв і більше. Підрозділи в nеріод нанесен

ня ядерних ударів та ударів авіації і артилерії висуваються на 

рубіж nереходу в атаку. З виходом на рубіж переходу в атаку 

вогонь nідтримуючих засобів nереноситься в глибину оборони 
nротивника, і підрозділи nроводять атаку. Наступ nередбача

ється вести у високому темnі, рішу.<W;: від об;єкта до :об'єкта. . . . . -..~"(. . :-~ ., 

БатальйоннJ .такп1чнІ груnи 1 nщсиленю роти просуваються 

вnеред у бойових або nередбойових порядках, Зах-оnивши 
об'єкт, nідрозділи nродовжують просування вn~ред-, щоб,.збе
регти вогневий контакт із противником та не дати йому мож

ливості організувати оборону на новому рубежі або провести 

контратаку. Закріплення захоnленого об'єкта здійснюється си

лами другого ешелону. При відході nротивника організується 

nереслідування. Воно може бути фронтальним і комбінованим, 
тобто nоєднуватися з оточенням. 

На шляху відходу nротивника й у вигідні в тактичному 

відношенні райони місцевості рекомендується висилати або 
викидати десанти на танках та вертольотах. У ході nересліду

вання можливий зустрічний бій для досягнення успіху, в якому 

передбачається захопити ініціативу. 
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У США одним із засобів наступу військ с просочування. 

Головна мета просочування -це вихід у тил противника, захоп

лення або зруйнування його вmюшвих об'єктів із завданням спри

яти підрозділам своїх військ, наступаючих з фронту. Застосовую

чи просочування, настуnаючі підрозділи потай проходять крізь 

бойові порядки противника, не встуnаючи до бою, потай же ви

ходять до глибини оборони противника. Просочування здійсню

ється групами по кількох напрямках . У тилу противника назна

чаються пункти збору та вихідне положення для атаки об'єкта. У 

складі групи просочування може буги від кількох чоловік до роти 

або більш великі підрозділи. Дп.я виконання завдань при просочу

ванні підбираються найбільш підготовленні підрозділи. Щоб від

вернуги увагу противника від району просочування, підро·зд іли 

приймають бойовий порядок і в призначений час переходять в 

наступ. Виконавши завдання, вони приєднуються до головних 

сил або виходять в район розташування своїх військ. 

Рис.І4. Наступ відділення США 

Мотопіхотне відділення (МПВід) наступає в складі r-.ю

топІхотного взводу на фронті до І ОО м (рис. 14 ). Йо1·о бо й оос 
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завдання - це об 'скт атаки та знищення противника; воно пщ

рmдІля ється ІІа маІtеврену та вогневу групи. якІ виконують 

~.:rю·І ·ювдання: маtІсвр і вогневу nідтримку в наступі. При на

ст:;. ІІі ·3 танкаш1 МПВід може бути попереду або позаду них на 

ні.uшІеІІі до 200- 300 м Мотопіхотний В'3ВОд (МПВ) наступає 
в скшщі мотопіхотної роти і діє в першому або другому ешело

ні роти. Він н<Іступає на фронті 400 - 500 м і з завданням з ни

щипІ противника і захопити оnорний nункт. Мотопіхотна рота 

(МПР) наступає в першому або другому ешелоні мотопіхотно

го батальйону. Фронт наступу МПР- 1200- 1500 м, при цьому 
роті вказується найближче завдання на глибину І ,5 - 2 км та 
настуІІІІе за вдшн~я на 3- 4 км. Рота може бути nідсилена: тан

ковим юводом; розрахунком ГІЗРК; саnерним взводом; батаре

єю 155-~ш самохідних гаубиць . 

Мотопіхотний батальйон (МПБ) д і є. як nравило. у 

сюаді бригади чи дивіз ії . знаходячись у Іtершому або другому 

еше.ю11і Іtа головному або другорядному напрямку. В окремих 

ВІ1ІІаю<ах батяльйон може виконувати бойове завдання само

...:тіІі ІІ О. На йо1о 6<ві в бою передбачається створення баталь

іі о ІІних такп1чних груп і-з 2 - З МПР і І - 2 ТР, а також ро-зві
д)вал ьних, -зе ні1110-артилерійських, інженерних та інших nід

ро·зділів бойового забе-зпечення . Наступати МПБ може на фро

нті 2 - 3,5 км, в окремих виn<Ідках до 5 км (за рахунок зб іль

шення nроміжків між рот~ми), nри наступі в умовах застосу
вш ІІІЯ ядерної зброї смуга наступу може бути до І О - 15 км. 

Батальйону прюначається ,найближче і наступне завдан

ня, відстань яких від переднього краю може досягати ВІдпові

дно З -А км та 6 - 8 км. 
Насту п пілр03ділів армії ФРН вважається основним ви

до ~І бойових дій. який дозволяє досягнути мети знищити про

тннІІика і 3аХОІІити його територію. Він здійснюється вдень чи 

вночі високими темпами. Головна роль в наступі приділяється 

бойовиІ\І батальйонам, діюч 11м у складі бригади. Війська бойо

вої ІІі J.лри~>ІКИ і вертольоrи вогневої підтримки використову

ються для їх підс илен11я . Н <шравл~ння головного удару при 

·значаютІ, там. де с слабкі місІtя оборони противника або харак

Іt:р \-ll t:llCBPCГi ;!О '!ВОJ ІЯ( ВНКО ІІ)ВаТИ ПрОрИВ )" ГЛИбІ1Н)' ЙОГО 
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оборони, використовуючи ударну міць своїх військ вогонь 

усіх видів зброї. 

Наступ може відбуватися: 

-одразу після маршу ; 

- ІЗ ПІДГОТОВКОЮ; 

-як зустрічний бій. 

Способами бойових дій піхоти можуть бути: 

-бій наБМП; 

-бій у пішому строю при підтримці піхоти; 

-бій у пішому порядку без підтримки БМП. 

Формами маневру є : 

-фронтальній удар; 

-однобічний фланговий удар. 

Бойові завдання підрозділам ставляться по рубежах та 

об'єктах . У наступі МПВід веде бій на БМП (БТР) або в пішо

му порядку. Наступ із району зосередження підрозділяється на 

три етапи: 

-зближення з противником; 

- атака його переднього краю; 

- бій на позиції противника . 

В якості бойового завдання для МПВід указується 

об'єкт атаки, фронт його наступу в пішому порядку 50- ] оо м. 
Наступ МПВ проводить на фронті 300- 500 м у пішому 

порядку, як бойове завдання йому призначається : початковий 

об'єкт атаки у глибині 500- 700 м та кінцевий об ' єкт атаки у 

глибіні І - 1,5 км від переднього краю оборони противника. 
Бойовий порядок будуються в лінію відділень або уступом пра

воруч чи ліворуч. 

Наступ МПР проводить відразу або після артилерійсь

кої підготовки. Район зосередження призначається в І О - 15 км 
від переднього краю . На вихідному рубежі будується система 

вогню для вогневої підтримки наступу. Фронт наступу І - І ,5 км 
в пішому порядку. Бойовими завданням призначається най

ближче завдання на глибину 2 - З км і наступне завдання - на 

глибину 3 - 6 км. 
Наступати МПБ може в першому, другому чи третьому 

ешелоні бригади . Наступаючи в першому ешелоні, він може 
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діяти на головному або другорядному наnрямку. Може nоси

люватись J - 2 танковими ротами, батареєю 155-мм гаубиць і 
саnерним взводом. 

Бойовим завданням МПБ є знищення противника, за

хват вигідних рубежів. При наступі з району зосередження ви
сування здійснюється nід час вогневої nідготовки . Найближче 

завдання МПБ призначається на глибину 6 - 8 км, а настуnне -
на глибину 8- І О км від nереднього краю оборони nротивника. 

Зустрічний бій - це часткове явище, бо в більшості ви

падків є nродовженням маршу військ із метою зближення з nро
тивником. Вважається, що умовою успіху в зустрічному бою є 
уnередження nротивника в готовності до бою. Як правило, зу
стрічний бій nочинається, коли nідрозділи nохідної охорони 
зав'яжуть бій з nротивником, який такnж вирішує nоставленні 
завдання наступом . По мірі подальшого зближення з противни

ком у бій включаються nідрозділи nередової маршової групи, 

які слідують у похідній охороні. Якщо противник не дав змоги 
розгорнутися маршовій групі й переважаючими силами прово

дить наступ , вона зобов' язана скувати дії nротивника на широ

кому фронті , завдати йому максимальної втрати вогнем усіх за
собів і створити найбільш вигідні умови для розгортання і всту
nу в бій головних сил бригади . 

3.3. Дії солдата в обороні. 
Вибір місця для стрільби і самоокопування 

Мета оборони може бути досягнута, якщо солдат май
стерно обладнає і замаскує свій окоn, виявить витримку, стій

кість і завзятість, а також уміло буде використовувати свою 
зброю ь.ля знищення атакуючого nротивника. При nереході до 
оборони в умовах безпосереднього зіткнення з nротивником 
солдат, одержавши завдання, має відшукати на місцевості не

велике nриродне укриття, швидко укритися від вогню против

ника у ньому і nриготуватися до бою . 

Якщо немає nоблизу ніякого укриття, необхідно швид
ко окоnатися. Перш ніж nриступити до окопування, з nоло
ження лежачи проводиться коротке вивчення місцевості . При 

цьому особлива увага звертається на такі місця, як невелию 

складки, низини. канави, борозди на ріллі та інші укриття, 
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що можуть використовуватнея противІІИКОі\І лля потаіІного 

Рис . \5. Окоп для стрільб11 лежачі 

наближення до позиції. Відри

вання одиночного окопу для 

стрільби лежачи (рис.\5) під во

гнем противника здійснюсться в 

такій послідовності (рис.lб): на 

обраному місці солдат кладе 

зброю праворуч від себе на від

стані витягнутої руки стволом 

убік противника; повернувшись 

на лівий бік, виймає піхотну ло

патку (рис.1.7) з чохла, потім. 

узявши черешок лопати обома 

руками, ударами. на . дерен. Зня

вши дерен, кладе його осторонь, 

щоб після відривання окопу його 

можна було використовувати для 

маскування бруствера. 
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Рис. 16. Послідовність відривання 
окопу для сrрілян11НІІ лежачі 

Рис.\7. Мала піхотна л опа 1· ка 



·земля вик1цас1 ься <.:Ію чnгку ВІІеред. а ІЮТі \1 у сторони. 

юб ·~а:>-ІІСТІІ 111 се6е ві :! 110ра ~ки К)'.ІЯ~ІІІ і оско;ІкаvІІІ снарядів. 

fІіл час робопІ голову треба ІрІІ\НІПf як \ІОЖІІа ближче 

о з~~Ілі. але гак. щоб можна б)ЛО весlІІ бс·~упи нне спосгсрс

\СІІІІЯ ·за проrІІВІІІ1КО~І. Відривши 11ерс~нtю чжтИІІ)' око п) н а 

ЛИбИІІ)' ІІрибЛІІЗІІО 20 СІ\1. COJI ,'.Щl Ві,'l.С)В<ІСІІ,СЯ ГрОХИ НЮаД і 

Іродовжує відривк~ іншої часJttни. Піс.Ія 'Jакінчсн ня роботи 

р)СІ ВСр 1\НlСК)СТhСЯ ГІі.J КОЛір ІІаІЗКОЛІІUІІІІ,ОЇ міСІLеІЗОСТі. 

)lкuto ІІfЮГУІІ3НІ1К Не ВІІЯВ;ІЯС акГИВІІlН.:r і . робо1·~1 S ) .ltІ

'KOIIaJICIIHЯ окоr1у ІІродовжуrТІ,сн. Ио1 о по1 либлюють і присто
совують для стрілянини СІю ча 1 ку з !(()ЛІНа. а ІЮlІМ ;щя Cl рІля

ІНІНИ стояч и (ро'Зміри наведенні~ табл.l ). 

ВІІ . t ОК()ІІ) 
Пара\ІетрІІ окоІІ) С\І 

1 
' ~ : ВІІСОТ(І 

t:ІрІЮІІІІJІІІІ ! доl\ЖІІІІ<І І Г.111011НU . 1\ІНрІІІІ<І і _ 
1 1 1 о рус гвс ра 

LІЯ 

---·-· т- - - -
Лсжачн 170 30 і 60 І 30 

І І 

І 
І 

З коліна 170 60 60 І 40 

СтоячІ І 170 110 І 60 І 5() 60 

-

Та б JІ н ця І 

ШІ1рина 

~ермн 
--

20 - 30 

20 30 

20 30 

При сприятливих умnвах. коли rІропшник гюводІпься 

пасІІВІЮ. за вкюівкою командира вІдділснІІЯ чи самостійно 

одиночні окопи з'єднуються між собою траншеєю в п о·з ицію н а 

віддіJІення, яка доводиться до повного профілю. 

І ·! цією 1\Істою солдатtІ. не виходячи 1 окопу. відривають 

'\iJ. сІю. Іучення :ю свого сусіна ліворуч. Послідовність робоги 

гака ,, . як 1 нри вщриванІІІ t>дІ1ночного окоп). Якшо перед ОКl)
rюм < чагарник чи висока трава, д;ІЯ кращого ОГJ ІЯду 1 обстршу 

\Ііснсніс 1 ь р0'3чищасrься. ш1с це робиться непом ітно для против

ІІика. Крі:'.І тоІ<), у ІІере.\бачснІІі нічнот бою автомати і кулсІ\t с

І ~І бе·! НіЧНИХ ПрИІlіJІіВ Г01)'ІОІІ>СЯ ДО ВСДСННЯ ІЗОГІ ІІО ВНОЧі. 

)(ля автом<на в І!ЬОМ) ви11адк: робиться в бруствері 

ЖОJІОООК і ВІ1КОрНС І 'ОВ) 10 ІЬС}І ІСІЛОЧКІІ-00\ІСЖНИКИ. /КШЮООК } 
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бруствері готується з таким розрахунком, щоб покладений у 

нього автомат був наведений у зазначеному командиром на

прямку. Жолоб утрамбовується і обкладається дерном. Кілоч

ки-обмежники забиваються по два у цівки і приклад автомата. 

По можливості кілочки заміняються рогатками. 

При підготовці кулемета для ведення вогню вночі мо

жуть використовуватися різні пристосування для установки під 

приклад. 

При занятті оборони поза зіткненням із противником є 

можливість більш ретельно вибрати і повністю обладнати міс
це для стрілянини (вогневу позицію), установити загородження 

і при необхідності зробити розчищення сектора обстрілу і ви

конати інші заходи. 

Однак незалежно від того, в яких умовах займається 

оборона, завжди потрібно виявляти пильність і готовність за

стосувати зброю, безупинно спостерігати за місцевістю, особ

ливо вночі й в інших умовах обмеженої видимості, коли най

більш ймовірний раптовий напад противника. 

Проведення оборонного бою. В обороні кожен солдат, 
який уміло використовує свою зброю, фортифікаційні спору

дження і вигідні умови місцевості, може знищити велику кіль

кість солдатів противника, а також успішно вести боротьбу з йо

го наступаючими танками й іншими броньованими машинами. 

До початку вогневої підготовки і загального наступу 

противника окремі групи його солдат будуть намагатися здійс

нити розвідку, проробляючи проходи в мінно-вибухових заго

родженнях, щоб проникнути в глибину оборони. Ці групи 

знищуються призначеними черговими вогневими засобами, 

особовий склад яких знаходиться в постійній готовності до не

гайного відкриття вогню з запасних чи тимчасових вогневих 

позицій. Інші солдати в цей час знаходяться в готовності до 

відбиття наступу противника й одночасно удосконалюють ін

женерне облаштування вогневих позицій (місць) для стріляни

ни і проводять технічне обслуговування БМП (БТР). 

Із початком вогневої підготовки противника солдат, 

якщо він не спостерігач, за командою (сигналом) командира 

ховається в щілині чи бліндажі в готовності швидко зайняти 
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вогневу позицію (місце для стрілянини). 

Будучи спостерігачем, солдат знаходиться у призначе

ному місці й спостерігає за ді ·ями противника. Про результати 

спостереження доповідає командиру. 
При нанесенні противником ядерноГо -удару солдат по 

сnалаху вибуху вживає заходи захисту: r~ри · f1еребуванні в 

траншеї лягає на ії дно ·обличчям униз, nрИкриваючи очі рука

ми; nри перебуванні в бойовій машині піхотй зак:риває двері, 

бійниці, люки, жалюзі, а механік-водій вКЛючає ·систему захис
ту від зброї масового ураження. У виnадку застосування nро

тивником отруйних речовин солдат швидко надягає протигаз. 

Із переходом 'nротивника в атаку за сигналом спостері

гача чи командою командира солдат займає вогневу позицію 

(місце для стрілянини) і готується до бою. Вогонь по піхоті, 

яка атакує, він відкриває за командою командира, коли піхота 

виходить на відстань дійсного вогню. До цЬ0го вогонь по на

стуnаючому nротивнику ведуть артилерія, ·танки, БМП, ПТКР 

й інші засоби. Солдат у цей час уважно спостерігає за діями 

nротивника, доnовідаючи про все nомічене своєму командиру і 

вибирає цілі, які він буде знищувати по мірі їх наближення. 

Далі , з наближенням противника, вогонь ведеться самостійно. 
Солдату необхідно пам'ятати, що його вогонь особливо 

ефективний у той момент, коли противник змушений уnовіль

нити атаку при подоланні загороджень перед переднім краєм. 

Головне завдання кожного солдата - не допустити противника 

на nозицію. Якщо противник все-таки nідійде до позиції, сол

дат знищує його вогнем впритул, гранатами і в рукоnашній су

тичці. 

.Знищення танків й інших броньованих цілей проти

вника. Танки й інші броньовані цілі nротивника - це найваж

ливіші" й найбільш небезпечні для ·солдата цілі на nолі бою. 

Разом з тим танк не страшний солдату, якщо солдат 

nрот-и нього діє сміливо й обдумано, добре знає його тактико

технічні характеристики, уразливі місця і вміло застосовує 

свою зброю. Вибір засобів і способів знищення броньованих 

цілей nротивника залежить від конкретної обстановки. Для 

ураження танків й інших броньованих цілей у бою використо-
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вуються: ПТКР, гранатомети, протитанкові гранати , протитан

кові міни. Якщо до позиції (окопу) наближається танк і його не 

вдалося знищити з гранатомета, потрібно виждати, поки він пі

дійде на відстань 25 - ЗО м. На такій близькій відстані танк зі 
своїм вогнем уже не є небезпечним, бо при використанні гар

мати і кулемета їх вогонь не може вразити солдата. Цей мо

мент треба використовувати для кидання протитанкової грана

ти. Не виключена можливість, що кинута солдатом протитан
кова граната не вразить танк, тоді треба відскочи.ти по траншеї 

убік чи лягти на дно траншеї, а коли танк пройде, швидко вста
ти і кинути наступну гранату в борт чи кормову частину танка. 
Після вибуху виготовитися до стрілянини для ураження екіпа
жа, що залишає уражений танк. 

Боротьбу з танками й іншими броньованими цілями 

можна вестИ з використанням протитанкових мін. Протитанко
ві міни на місцевості встановлюються за допомогою мінних за
городжувачів, а солдатом- вручну. 

Боротьбу з броньованими машинами противника мо

жуть також вести кулеметник 1 снайпер, відкриваючи вогонь 

по оглядових приладах. 

Знищення противника, який увірвався на позицію. 

Якщо окремі групи противника, які увірвалися на передній край 
оборони, спустяться в траншею, то солдат, щоб не допустити по

дальшого розповсюдження цих груп, швидко встановлює заздале

гідь заготовлені їжаки й рогатки. Встановивши загородження, він 

веде бій із противником, який вклинився, і одночасно спостерігає 

за траншеєю. Противника, який намагається просуватися по тра

ншеї чи викинути загородження з траншеї (підірвати його), сол

дат знищує вогнем впритул, гранатою чи в рукопашній сутичці. 

Бій ведеться до повного знищення противника, і без на

казу командира позиція не може залишатися. Ні поява против

ника на флангах відділення, ні оточення не можуть змусити сол

дата відійти з займаної позиції. Солдат повинен пам'ятати, що, 

ведучи завзятий бій у складі відділення навіть в умовах повно

го оточення, він відвалікає значні сили ворога і ~им самим на
дає велику допомогу в повному знищенні противника, який 
вклинився в оборону. 

50 



Якщо противнику вдалося увірватися на позицію сусід

нього відділення, солдат за наказом командира займає запас

ний окоп у ході сполучення чи траншеї і знищує противника 

вогнем впритул, а на близькій відстані - ручними гранатами і 

багнетом-ножем. 

Відбивши атаку, необхідно негайно привести в порядок 

зброю, поповнити боєприпаси, виправити пошкодження окопу 
і приготуватися до відбиття повторної атаки противника. 

ВіДхід на іншу позицію проводиться тільки за наказом 
командира, під прикриттям вогню артилерії і мінометів. Відхід 

здійснюється раптово для противника, для цього використову
ються штучні дими та інші умови обмеженої видимості. Якщо 
солдату наказано разом з іншИми солДатами· 'відділення при
кривати відхід, він повинен завзято утрЙмува:ти займану пози
Цію, не доrіускаючи прориву противника. Відхід здійснюється 
перебіжками. Зробивши першу перебіЖку, солдат забезпечує 
вогнем відхід своїх товаришів. Якщо ж противник переслідує, 
солдат вогнем зупиняє його рух і сам відходить, роблячи пере

біжки під прикриттям вогню відділення. 

При відході важливо вміти швидко і непомітно у взає
модії із сусідами відірватися від противника, потай зайняти но

вий вигідний рубіж, підготуватися до бою і відбити напад про-

тивника та завдати йому втрат. 
. ,. 

Якщо противник, який проникнув через наш передній 
край, контратакований підрозділами з глибини і починає від

ходити, солдат, який знаходиться в цей час на своїй позиції на 

передньому краї, допомагає контратакуючим підрозділам, зни

щуючи.вогнем відступаючого ворога. 
При підході контратакуючих підрозділів до позиції від

ділення солдат за наказом командира переходить у контратаку. 

3.4. Відділення в обороні 

Механі:юване відділення обороняє позицію до 1 ОО м по 
фронту, маючи на ній основні, запасні (тимчасові) позиції для 

вогневих Засобів, які дозволяють спільно із сусідніми відділен
нями знищувати противника вогнем перед фронтом і на флан-

51 



гахопорного пункту взводу. 

На позиції відділення стрільці, кулеметник та грана

тометник розташовуються так, щоб усі підступи до неї перед 

фронтом і на флангах знаходилис-я · під ефективним, особливо 

фланговим та перехресним, вогнем, а загородження і перешко

ди добре проглядалися і прострілювалися. Відповідно до цього 
будується і система вогню. Відділення повинно бути готовим 

до маневру · в напрямку, якому погрожують, ведення вогню 

вночі та в інших умовах обмеженої видимості . 

Бойова машина піхоти, яка має могутнє озброєння та 

броньовий. захист, є основою оборони позиції · відділення. Її вог
нева, позиція, а також .вогнева позиція БТР може обладнуватися 

в центрі позиції відділення, на фланзі або позаду позиції на від

даленні до 50 м; БМП без десанту в обороні може виділятися 
для дій у вогневій засаді як кочуючий вогневий засіб і у складі 

бронегруи"и батальйону (роти) . 
На позиції відділення можуть розташовуватися вогневі 

засоби старших командирів. 

Організація оборони. В умовах відсутності зіткнення з 

противником командир механізованого (гранатометного, про

титанкового) відділення, з'ясувавши одержа!іе завдання, зобо

в'язаний: вивести відділення на· вказану позицію; організувати 

спостереження; вказати основну і запасну вогневі позиції для 

БМП (БТР), вогневі позиції кулеметникам, гранатометнику і 

місця стрільцям (основні і запасні позиції для гранатометників, 

протитанкових керованих ракетних комплексів); віддати бойо

вий наказ; організувати інженерне обладнання і маскування 

позицій; визначити відстань до орієнтирів; підготувати дані 

для ведення вогню вдень та вночі й скласти картку вогню. 

У б о й о в о м у н а ка з і командир відділення вказує : 

- орієнтири; 

- склад, положення та характер дій противника; 

- завдання взводу і відділення, позицію, смугу вогню та 

додатковий сектор обстрілу; порядок спостереження і ведення 
вогню по наземних та повітряних цілях; місця на ділянках зо

середженого вогню взводу, по яких вести вогонь відділенням; 
-завдання сусідів; 
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- завдання особовому складу; 

- командир механізованого відділення навіднику-

оператору (кулеметнику БТР), кулеметникам і гранатометнику

основні та запасні вогневі позиції; старшому стрільцю та стріль

цю - місця для стрільби, послідовніс1;ь ї~ обладнання і зміни в 

ході бою; навіднику-оператору (кулем~тнику БТР) і кулемет
никам, крім того, - основний і додатковий сектори обстрілу з 
кожної позиції; механіку-водію (водію)- маршрут виходу на 

запасну (тимчасову) вогневу позицію; порядок спостереження 

та корегування вогню; 

- сигнали оповіщення, управління, взаємодії та порядок 

дій за ними; 

- час готовності до оборони і заступника. 

Після одержання завдання особовий склад відділення 

приступає до розчищення смуги обзору та обстрілу, а також від

ривання і маскування окопів. Під час переходу до оборони в умо

вах безпосереднього зіткнення з nротивником командир відді
лення організовує швидке захоплення і заняття позиції на вка

заному рубежі, ставить· завдання особовОІ\-1)' складу, організовує 
спостереження, систему вогню, управління, взаємодію та інже

нерне обладнання позиції. Вогнева позиція БМП (БТР) обираєть

ся в такому місці, щоб забезпечувалося приховане ії розташуван

ня, nрикриття вогнем особового складу відділення під час вико

нання ним робіт щодо інженерного обладнання позиції. Надалі 
командир відділення детально вивчає місцевість, уточнює зав

дання особовому складу та порядок взаємодії, а при необхідно

сті й інші питання. 

На позиції відділщшя в першу чергу розчищаєТься міс
цевість для поліпшення спостереження та ведення вогню, від

риваються одиночні (парні) окопи та окоп для БМП (БТР), по

тім одиночні (парні) окопи з'єднуються між собою в окоп на 
відділення, який доводиться до повного профілю, а при нестій

кому rрунті, крім того, посилюється одежею крутостей та 
з'єднується суцільною траншеєю з окопами сусідніх відділень; 
для особового складу обладнується перекрита щілина. Потім 

відриваються окоп на запасній (тимчасовій) вогневій позиції 

для БМП (БТР) та хід сполучення до неї. В окопі на відділення 
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обладнується бліндаж, ніші для боєприпасів і проводяться інші 

роботи щодо його облаштування в бойовому і гqсподарському 

відношеннях з метою забезпечення тривалого перебування 

особового складу в обороні. Якщо траншея відрита землерий

ною машиною, командир організовує їі д~юбладнання. Після 

організації інженерних робіт командир віддіЩ!іНЯ складає карт
ку вогню (рис . 18) відділення, на яку наносить: орієнтири, 

Пн 

1 
Пі! 

illJ о 
о 

.. . .. 
о 

Ко_.", 1 J<ltJJ:;::.'д~==:::-:-c==-· 
(SІІЇсЬКООІ' Jlf(IHiil\ 1110ЛІІС) 

•-• 2.LP· 

Рис . І8'. Картка вогню механізованого відділення 
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їх номери, найменування та відстань до них, положення против
ника, позицію відділення, а командири гранатометного та про

титанкового відділень - і положення механізованого підрозді
лу, якому вони придані; смугу вогню та додатковий сектор об

стрілу; основні й запасні вогневі позиції БМП (БТР), гранато

метів j протитанкових керованих комплексів, основні та додат

кові сектори обстрілу з кожноУ позиції (крім сектора обстрілу 
ручного протитанкового гранатомета); позиції сусідів та межі 
їхніх смуг вогню на флангах відділення; діл,янки зосереджено

го, а для гранатометного відділення і рубежі загороджуваль

ного вогnю взводу та міс"ця в них, по яких вести вогонь відДі

ленням; ЗаГородження, розташовані поблизу позиції відділен

ня, та ті, що прикриваються його вогнем. 

Ведення оборонного бою. До переходу противника в 

наступ на позиціі' відділення постійно несе службу спостерігач. 

Для відбиття раптового нападу противника та знищення його 

дрібних груп, які · ведуть розвідку або намагаються пророблю

вати проходи в загородженнях, призначається кулеметник або 

стрілець, який розташовується, як правило, на запасній (тимча
(; · 1Вій) вогневій позиції. Решта особового складу залежно від 

об .. тановки проводить інженерне дообладнання позиції, займа
ється бойовою підготовкою, допомагає механіку-водію (водію) 

в технічному обслуговуванні · БМП (БТР) або відпочиває. 

Для виклику особового складу за бойовою тривогою від 

спостерігача до місця відпочинку влаштовується надійна най

простіша сигналізація. 

Якщо від відділення виділений черговий вогневий засіб 
(чергова БМП, БТР, кулемет, гранато~ет), він, як правило, роз

ташовується на тимчасовій або запасній вогневій позиції. В 

БМП (БТР} знаходиться механік-водій (водій) та навідник
оператор (кулеметник БТР) в готовності до негайного відкрит

тя вогню. 

Командир відділення зазвичай знаходиться на позиції у 

такому місці, звідки зручніше управляти відділенням, спостері

гати за місцевістю та сигналами командира взводу. 

Одиночних солдатів і дрібні групи противника, які на
м~гаються вести розвідку, відділення захоплює в полон, а при 
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неможливості захоплення, знищує вогнем, як правило, із запа

сних (тимчасових) вогневих nозицій. 

Більш значні груnи nротивника, які наближаються до 

nозиції відділення, знищуються вогнем кулемета або БМП, а 

nри необхідності вогнем усього відділення. Вогонь відкрива
ється за командою командира відділення . · 

Під час вогневої nідготовки 'а:таки nротивника коман

дир відділення і сnостерігач ведуть сnо6тереження, решта осо
бового складу ховається в щіл11ни (бліндаЖі) на дні окоfІ'ів і 
тран'tuей ' або в БМП (БТР) в Готовності швидко зайняти свої 
місЦя' на поЗіщії. Вия·вивши перехід противника в атаку, за ко
мандою командира (сигналом спостерігача) відділення негайно 
готується до бою. ВоГонь 'ild t'фотивнику відкривається з на
ближенням його на відстань дійсного вогню збріУївідділення. 

· По мірі підходу противника до переДнього краю обо
рони вогонь доводиться до найвишої напру.ги. Танки та інші 
броньовані машини противника знищуються · протитанковими 
керованими ракетами, вогнем БМП, гранатометів і протитан

ковими гранатами, а піхота вогнем кулеметів і автоматів відсі

кається від танків і знищується. 

Вогонь протитанкових засобів відділення зосереджу

ється в першу чергу по головному танку або по танку з тралом, 

який долає загородження перед переднім краєм оборони, а по

тім по решті атакуючих танків та інших броньованих машинах. 
За сприятливої обстановки з метою знищення танків, які дола

ють загородження перед позицією відділення, командир може 

вислати вперед гранатометника з помічником . ( стрільцем з руч
ними протитанковими гранатами). Для прихованості їх вису

вання використовуються аерозолі (дими). Іноді, для найбільш 

імовірного місця пророблювання Г)ротивником проходу в заго

родженнях, відділенням завчасно відриваються і маскуються 

окоп та хід сполучення до нього. В окопі може розміщуватися 

гранатометник або кулеметник (стрілець) із заздалегідь приго

товленим мінним шлагбаумом. По можливості в боротьбі з тан

ками противника можуть брати участь кулеметники та снайпер, 

які зосереджують свій вогонь по оглядових приладах танків. 
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Із підходом піхоти противника до позищи на відстань 

ЗО - 40 м відділення закидає їі Гранатами. Якщо противник увір
веться на позицію, відділення знищує його вогнем впри1;_Уд, 
гранатами та в рукопашній сутичці. Розnовсюдження nроти~
ника по траншеї і ходу сполучення повинно бути затримано 

вогнем та швидким установленням заздалегідь підготовлених 
рогаток, їжаків таінших переносних загороджень. 

· · ЯкЩо ПротИвник атакує позицію сусіднього відділення, 
віДділення здійснюЄ доnомогу сусідові вогнем. 

Бойова машина піхоти (БМП) веде вогонь самостійно · і 

За командою (с!"гн.U:юм) командира відділеннЯ : У випадку оq
ходу або вклиненн~ ,nротивника в оборону БМП_ під прикриl'
тям вогню відЦілення- займає запасну вогневу поЗицію і знищує 

його вогнем у фланг і в тил. Зміна вогневИх позицій rірово-
. ·,. ,•·;: .· -~· 

диться тільки за наказом командира взводу. 

Із метою введення противника в оману відносно ді'іk
ного розташування вогневих ·засобів та .·kіЛькості броньdваtfих 
машин в обороні БМП може діЯти як коЧуючий вогневий 'З~сіб. 
Позиції для кочуючої БМП вибираютьсЯ ·з урахуванням одер
жаного завдання і особливостей місцевості. Потай, за вказаним 

маршрутом, Змінююч'и вогневі поЗИції, кочуюча БМП веде во
гонь з них самостійно або за командамИ (сигналами) команди
ра, який їі ви·с~ав. Піс.ля вИконання завд~ння кочуюча БМП за
ймає основну вогневу nозицію у взводному опорному пункті 
або діЄ за вказівкою командира взводу. 

Після відбиття атаки противника командир відділення 

зобов' язаний: перевірити стан особового складу і зброї відді
лення; поповнити ракети і боєприпаси; піщоrувати відділення 
до відбиття повторних атак; вжити заходів щодо відновлення 

траншеї і окопу для БМП (БТР); доповісти командиру взводу 
про результати бою. · 

Командир відділення в ході управління боєм повинен 

знаходитись у такому місці, звідки зручніше керувати відді

ленням, сnостерігати за місцевістю й сигналами командира 

взводу. 

Зразки команд, які nодаються командиром відділення: 
"Відділення, до бою"; "ilo атакуючій групі піхоти 
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противника, короткими, n 'ять - вогонь"; Гранатометнику 

Іванову, орієнтир 2, ближче 50 - танк - знищити"; "Підготу

вати гранати"; "Гранатами вогонь ". 

3.5. Взвод в обороні 

Взвод обороняє опорний пункт до 400 м по фронту і до 

300 му глибину. Опорний пункт взводу складається з позицій 
відділень. 

Проміжки між позиціями відділень можуть бути до 

50 м, а між опорними пунктами взводів- до 300 м. 
Одержавши наказ на перехід до оборони в умовах без

посереднього зіткнення з противником, командир взводу пови

нен швидко поставити завдання відділенням на зайняття пози

цій у вказаному взводу опорному пункті , організувати спосте

реження перед фронтом і на флангах опорного пункту взводу, 

взаємодію і систему вогню, бойове забезпечення, управління, 

захист від запалювальної зброї та інженерне обладнання опор

ного пункту. 

Далі він вивчає місцевість, уточнює завдання відділен

ням і порядок взаємодії, а при необхідності й інші nитання. 

При nереході до оборони nоза зіткненням із противни

ком командир взводу виводить взвод у вказаний опорний 

пункт чи район, організовує спостереження і безпосередню 

охорону. 

Після цього він разом з командирами відділень і nрида

них засобів проводить рекогносцировку, віддає бойовий наказ, 

організовує взаємодію і систему вогню та бойове забезnечення. 

Потім командир взводу організовує заняття оnорного 

пункту, створює · бойовий nорядок і систему вогню, організовує 

спостереження й інженерне обладнання оnорного пункту. 

Місце, роль і завдання взводу в обороні. Механізова

ний взвод діє в складі роти у взаємодії з сусідніми взводами за 

підтримкою засобів старшого командира. 
Взвод може оборонятися в складі роти в першому чи в 

другому ешелоні, . на головному чи другорядному напрямку. 
Він може також знаходитися в резерві батальйону. У цьому 
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випадку взвод розташовується звичайно у глибині оборони ба-
тальйону 1 призначається для виконання раптово виникаючих 

завдань. Крім того, взвод може призначатися в бойову охорону 
чи в засідку. 

Бойове завдання - це завдання, поставлене вищим ко
мандиром підрозділу для досягнення поставленої мети в бою 
до визначеного терміну. Зміст бойового завдання залежить 
від призначення підрозділу, застосовуваних засобів ураження, 
складу сил і засобів, боєздатності й бойових можливостей 
свого підрозділу та противника, умов місцевості й інших чин-
НИКІВ. 

Роль і місце взводу в обороні (рис.19) визначається його 
призначенням, місцем у бойовому порядку роти (батальйону), 
складом, характером завдань і впливом, який він робить вико
нанням свого завдання, на результат бою роти (батальйону). Ба
гато в чому його роль в обороні залежить від напрямку, на яко
му він обороняється, і характеру завдання. Взвод, який діє у без
посередньому зіткненні із противником на найбільш танконебез
печному напрямку, вирішує найскладніше завдання: він першим 
приймає на себе основну масу вогню різних засобів ураження 

противника, а потім найдужчий удар танків і мотопіхоти. 

ЛможtНІІR 81МІАSН6 _ 
6 »ну .ІінІю 

РоАсжІНчR 8l4ui.к1н6 -
Q Мі .лІнії 

ЛoнcJNtІІ/fR 6І6ділень~ 
!/t"lfi!/ЛO/rl 8ЛptJ.6tJ 

Рис.І9. Розміщення відділень у взаодному опорному пункті 
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На взвод, що обороняється в першому ешелоні на голов

ному напрямку, покладається завдання нанести усіма видами 

вогню, у взаємодії із сусідами, рішуче ураження противника пе

ред переднім краєм, відбити його атаки й утримати займаний 

опорний· пункт. -У випадку вклинення про~ивника в опорний 

пункт чи у проміжок із сусідом взводу необхідно вогнем усіх 

засобів завдати йом)r макс-имальних втрат r не допустити його 
подальшого просування -~ глибИну оборони і тим самим створи
ти сприятливі умови для знищення його резервами старшого 

1,<омандира. Взводу в цьому випадку звичайно призначаєть

ся менший за Р,?Зміром опорний. пункт, він одержує більше засо

бів посилення , і підтримується великою кількістю артилерії й мі

нометів. Крім 'І;<? ГО, на . цідступах до опорного пункту зосере

джуються основні зусилля вогневих засобів старших на4альни

юв . 

Таким чином, взводу, що обороняється в першому еше

лоні на головному напрямку, приділяється вирішальна роль у 

відбитті атак танків і мотопіхоти противника перед 1;1ереднім 

краєм оборони й утриманні першої позиції. При діях на друго

рядному напрямку завдання взводу полягає~ тому, щоб, міцно 

обороняючи опорний пункт, не допустити прориву противника 

на найбільш важливих напрямках і заборонити його поширен

ня у фланг і в тил підрозділам, які обороняються на головному 

напрямку. У цьому виnадку · вЗвод отримає більший за своїми 

розмірами опорний пункт і менше засобів посилення чи взагалі 
їх не отримає. Взвод, що обороняється в складі роти в другому 

ешелоні батальйону, організовує оборону в глибю::~і. Його зав
дання ·полягає ·в тому, щоб утримати опорний пункт ї' знищити 
противника, що вклинився в оборону, а також бути у готовнос

ті до заміfіИ підрозділів першого ешелону. Механізований 
взвод, що складає резерв старшого командира, покликаний ви

рішувати раптово виникаючі завдання в ході бою чи підсилю

вати (заміняти) підрозділи першого ешелону у випадку втрати 

ними боєздатності. Взводу призначається район зосередження , 

де він підготовляє опорний пункт. В окремих випадках механі-
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заваний взвод може виконувати й ІНШІ завдання. Опорний 

пункт механізованого взводу (рис.20) -це ділянка місцевості, 

БлІндаж (переІqJита щtлина) 
ВuІUІсений o~ronvux Поощад~rа дJІJІ 

Винесений окапчи~r 

дІІJІІС}'Ле~ета 

Окоп для таюса з бліндаже~ 

(із перекритою щілиною)на 
основній nomцit 

О~rоп для БМП {БТР) із перек
ритою щілиною (бтІ/даже~) 

на OCI/08HW ltOJUЦiІ 

Окоп для БМП {БТР) 
но запасній позиці! 

на запасній потціі 

Пepe~rpuma діЛЯнІrD _ 
ходу.споn)"ІеЮІ.JІ 

І. 

Фортифікаційне обладнання оnорного nунюу механізованого взвсщу щршого е.І,ІІеuqну 
роти (варіант) . На обладнання nотрібно 11 ОО люд/год, 7 маш/год танка з бульдозерним 
обладнанням . Матеріали : круглий ліс- 45 м', дріт- 136 кг. При влаШl)'ванні одежі ·

круТостей для 30% окоnів і ходів сnолучення додатково nотрібно 350 люд/год. 
Матеріали : круглий ліс- 20 м3, - дріт- 120 кг 

Рис.20. Інженерне обладнання опорного пункту механізованого вз.воду 

·-' ~ ~ f ' 

частина оборонної позиції (району обqрони), найбільше наси-

чена вогневими засобами, общщнана в інженерномУ. ~ідношен
ні й ПР.истосована до кругової оборони . . В опорному nункті 
взвод із засобами посилення розташовується в бойовому по
рядку, створює систему вогню, обладнує його в інжё~ерному 
відношенні, ретельно маскується й знаходиться в готовності ·до 

відбиття наступаючого противника, особливо його танків. Ши~ 
ри на фронту і глибина опорного пункту взводу установлюють

ся відповідно до його бойових можливостей. Взвод оборО'няє 

опорний пункт до 400 м по фронту і до 300 му глибину. ОПор
ний пункт механізованого взводу складається з позицій відді

лень, вогневих позицій БМП (БТР) і засобів посилення. У за-
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лежиості від місцевості й характеру дій противника положення 
відділень може бути різним. 

Відділення в обороні займає позицію до 1 ОО м по фрон
ту. Ця величина залежить від кількості особового складу, який 

обороняється, умов місцевості й обстановки. Щоб уникнути 

ураження усього відділення одним снарядом (міною) середньо

го калібру, його позиція має бути не меншою 50 м, а необхід
ність управління підлеглими голосом не допускає розосере

дження солдатів на позиції понад 1 ОО м. Між позиціями відді
лень можуть бути проміжки до 50 м, в яких розташовуються 
придані взводу і під:тіеглі старшому командиру вогневі засоби. 

Бойові машини піхоти (БТР) займають вогневі позиції, 

що обладнуються в центрі позицій відділення, на фланзі чи за 

позицією на віддаленні до 50 м, а в опорному пункті взводу 
розташовуються по фронту і у глибину з інтервалами до 200 м. 
Вогневі позиції обираютЬся з урахуванням умов місцевості та 
щоб забезпечувалось потайне розташування і маскування, най
більший огляд і ведення вогню на граничну відстань із гармат, 

кулеметів і протитанковими керованими ракетами, здійснюва

лась взаємна вогнева підтримка і можливість вести зосередже

ний вогонь перед переднім краєм, на флангах опорного пункту, 

а також кругова оборона. Розташування позицій в одну лінію 

не припустиме. 

Бронетранспортери займають вогневі позиції звичайно в 

глибині опорного пункту так, щоб забезпечувалася можливість 

вести вогонь із кулеметів переважно в сторони флангів і в про

міжки. Механізованому взводу можуть придаватися кулеметне, 

грана;гометне і вогнеметне відділення. Придані взводу кулемет
не і ,вогнеметне відділення розташовуються, як правило, на по

зиціях механізованих ві.z:щілень, а гранатометне відділення в 

проміжках між ними чи на фланзі опорного пункту взводу. 
В опорному пункті взводу і на його флангах можуть за

ймати вогневі позиції протитанкові засоби й танки, не підлеглі 

командиру взводу. Командир взводу повинен знати завдання 

ЦИХ засобів, ЇХ КОМандирів і організувати З НИМИ взаємодію. . 
Для кругової оборони опорного пункту підготовЛяють

ся запасні вогневі позиції для БМП (БТР), танків, ПТКР та гра-
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натометів переважно для ведення вогню вбік флангів і тилу . 

Глибина опорного nункту взводу створюється за раху

нок розташування БМП (БТР) і засобів nосилення в глибину, а 

також за рахунок створення запасних nозицій для відділень та 

бойової техніки. 

Бойові мо:жливості - це кількісні та якісні показники , 

що характеризують здатність підрозділу виконувати визначені 

бойові завдання за встановлений час у конкретних умовах об

становки. 

Вони залежать від багатьох чиннинків: кількості особо

вого складу, рівня його бойової підготовки і морального стану, 

наявності й технічного стану бойової техніки та зброї, виучки й 

особистих якостей командирів, наявності боєприпасів й інших 

матеріальних засобів, тактики дій і можливостей противника, 
. . 

УМОВ МІСЦеВОСТІ, ПОрИ року, ПОГОДИ. 

Бойові можливості взводу в обороні характеризуються 

складом наступаючого противника, якого він може знищити. 

Вони включають вогневі й маневрові можливості. Це поділ 

умовний, тому що в бою обидві складові частини діють у повній 

єдності й взаємозалежні. Найважливішою їх складовою части

ною є вогневі можливості . 

Вогневі можливості взводу виявляються тією кількістю 

танків, БМП (БТР), атаку яких він здатний відбити самотужки і 

своїми засобами, зберігши при цьому свою боєздатність. 

Основними показниками, що характеризують можливо

сті взводу по боротьбі з танками, іншими бронеоб'єктами і мо

топіхотою противника, є загальна кількість знищуваних танків, 

БМП (БТР) · противника і збитки, що завдаються його живій 

СИЛІ. 

Методика розрахунку базується на використанні- коефі

цієнтів бойової ефективності танків, БМП, РПГ й інших проти

танкових засобів, розрахованих досвідним шляхом та наведе

них у'табл.2. 
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Таблиця 2 

Умовні коефіцієнти бойової ефективності 

протитанкових засобів у обороні 

Найменуван

ня проппан

кових засобів 

РПГ-7 

СПГ-9 

. ПТКР 

БМП-1 

Танк ,. 

На nідготовленому 

рубеЖі (окоnі) 

0,3 
1 ,О 
2,0 
2,0 
2,5 

На неnідготовле

. ному 

рубежі (окоnі) 

0,2 
0,8 
1,5 
1,5 
2.0 

П р и м і т к а. При веденні вогню ло бойових машинах nіхоти (бро

нетрансnортерах) коефіцієнти збільшуються в І ,5-2 рази. 

Коефіцієнти бойової ефективності nоказують середні 

можливості nротитанкових засобів по знищенню атакуючих 

тан/.Qв, БТР, БМП nротивника в ході оборонного бою. 

Механізований взвод штатними nротитанковими засо

бами у взаємодії з сусідами і nротитанковими зас,обами стар

шого командира здатний усnішно вести боротьбу з танками й 

бронетрансnортерами nротивника, обороняючи оnорний nункт 

на фронті до 400 м. 
Для визначення можливостей взводу в обороні по зни

щенню атакуючої nіхоти використовуються вихідні дані: кіль

кість стрілецької зброї і щільність вогню. 

Щільністю вогню називається кількість куль, що nри

ходиться на один nогонний метр фронту визначеного рубежу, 

що виnускається nідрозділом у хвилину з усіх видів зброї. 

Щільність залежить від кількості зброї, їі J:Іиду, щвидко<;:тріль

ності та від ширини ділянки, по якій ведеться вогонь. З досвіду 

другої світової війни для відбиття атаки nротивника в обороні 
досить створити щільність 4 - 5 куль у хвилину на nогонний 
метр фронту оборони. 

Механізований взвод, обороняючи позицію на фронті 
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до 400 м, цілком успішно може відбити атаку одного-двох мо
топіхотних взводів противника. 

МаневреІ-Іі можливості взводу в обороні трохи обмеже

ні, бо його основне завдання полягає в міцному утриманні зай

маних позицій. 

Управління в механізованому взводі командир взводу 

здійснює по радіо, командами, що Подаються голосом, і сигна

лами . Зв'язок у взводі організується з використанням радіостан

цій, які входять у радіомережу командира роти. Працювати 1-ta 
передачу дозволяється тільки з nочатком бою. Крім тсіго, ши
роко використовуються сигнальні засоби зв' язку ( свисткИ, · tи
рена·, удари в гіЛьзу, реактивні освітлювальні й сигнальні пат

рони, ручні димові гранати; праnорці, ліхтарики та ін.). · · 
С ист е ~а ' в о r нЮ в обороні- це організоване за 

єдиним nланом сnолучення всіrню усіх видів зброї для ураЖен
ня nротивника. Вогонь в обороні є основнИм засобом знищення 
противника. По кількості вогневих засобів nротивник буде ;Пе

ревершувати механізований взвод. Підрозділи, що обороня

ються, nовинні nротиставити якість вогню, ЩЬ · виражається у 

визначеній системі викорИстання своєї зброї, кількісній пере

ваз і в одиницях настуnаючої зброї. 

Система вогню в обороні полягає -у вмілому розташу
ванні і організованому використанні вогневих засобів, ство

ренні зон суцільного вогню ус'іх видів nеред nереднім краєм, на 

флангах і в глибині оборони : Для знищення в першу чергу тан

ків й інШих броньованих машин, а також у швидкому зосере

дженні вогню на будь-якому загрожуваному напрямку ділянки, 

має забезnечуватися можливість ведення дійсного фронтально

го, флангового, nерехресного і кинджального вогню 

Система вогню включає до себе ділянки зосередженого 

вогню взводу, nідготовлені перед переднім краєм оборони, зо

ни протитанкового вогню БМП (танків) і суцільного багатоша

рового вогню всіх інших вогневих засобів взводу перед перед
нім краєм, у nроміжках, на флангах і в глибині ·оборони, підго
товлений маневр вогнем БМП (танків) на загрожуваному на

nрямку. Вона будується на тісній взаємодії вогню всіх видів 

зброї з' урахуванням їх вогневих можливостей у сполученні з 
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інженерними загородженнями і природними перешкодами. За

городження і підступи до них повинні добре проглядатися й 

прострілюватися. Перед переднім краєм на ймовірних напрям

ках наступу противника, на стиках, у проміжках між опорними 

пунктами і на флангах, а також на ділянках місцевості, які про

стрілюються вогнем непрямого наведення, підготовляється во

гонь артилерії із закритих вогневих позицій. Вогневі засоби 

взводу розташовуються в опорному nункті nотай та розосере

джуються як на передніх, так і на зворотних схилах висот із 
метою ураження противника nеред nереднім краєм, на флан

гах і в тилу оnорного пункту дійсним фланговим, перехресним 

і кинджальним вогнем. Основою системи вогню є протитанко

вий вогонь. Ретельна підготовка (організація) nротитанкового 

вогню - це найважливіший обов'язок усіх командирів підроз

ділів. Протитанковий вогонь повинен забезпечувати поразку 

танків й інших броньованих цілей противника як перед перед

нім краєм, так і на флангах. 
Система вогню повинна бути високоефективною, це 

досягається широким і швидким маневром вогнем і вогневими 

засобами. Сутність маневру полягає у швидкому переносі вог

ню з однієї цілі на інші для послідовного чи одночасного ура

ження декількох цілей і в зосередженні його по головній цілі. 

Звідси випливає одна з важливих вимог до командирів підроз

ділів - це уміння керувати вогнем своїх, приданих і підтриму

ючих підрозділів. Організація системи вогню є першочерговим 

обов'язком командира з моменту отримання бойового завдання 

на оборону. 

Ураження цілей може здійснюватися вогнем окремих 
вогневих засобів чи зосередженим вогнем відділень і взводу в 

цілому. 

Зосереджений вогонь (ЗВ) - це вогонь стрілецької 

зброї, гранатометів, озброєння БМП (БТР, танків), що ведеться 

одночасно декількома вогневими засобами чи кількома підроз

ділами по одній цілі чи по частині бойового порядку против

ника. 

Щільність вогню на ділянці ЗВ nовинна бути в І ,5 - 2 
рази вищою,: ніж звичайна щільність перед опорним пунктом . 

і І 
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Із щільністю вогню l О - 12 куль у хвилину на один поганний 
метр фронту ділянка зосередженого вогню взводу може бути 

до 150 м, а ділянка зосередженого вогню відділення- до 50 м . 

Зосереджений вогонь взводу готується перед найбільш 

небезпечними схованими підступами, де противник може не

помітно зосередитися і раптово перейти в атаку . ЯкЩо переД 

фронтом оборони взводу є два, три сховані підступи, то взвод 

готує зосереджений вогонь по всіх цих ділянках, але вогонь 

буде вестися тільки по одній із них, із наступним переносом 

вогню на інші ділянки, якщо того вимагає обстановка. 

Зосереджений вогонь з автоматів і ручних кулеметів 

ведеться на відстань до 400 - 600м, із кулеметів ПК і ПКТ - до 

І ООО м, КПВТ- до 2000 м. 
Для БМП ділянки зосередженого вогню призначаються 

окремо і можуть бути на відстані 2 - З км від переднього краю 

оборони. Ширина ділянки зосередженого вогню може бути до 
75 м . 

Зосереджений вогонь танків, БМП (БТР) ведеться, як 

правило, по конкретно виявленій цілі чи групі цілей . У деяких 

випадках підготовлений вогонь може вестися для придушення, 

знищення чи заборони просування противника. 

Для організованого ураження противника признача

ються рубежі відкриття вогню з ПТКР, танків, гармат, БМП і 

стрілецької зброї. Перекриття основних і призначення додат

кових секторів обстрілу забезпечує створення зон суцільного 

багатошарового вогню перед переднім краєм і на флангах опор

ного пункту . 
• Бойовим машинам піхоти (БТР), кулеметам, танкам й 

іншим вогневим засобам призначаються основні й запасні вог

неві позиції, основний і додатковий сектори обстрілу на· від

стань їх дійсного вогню . Відділенню і взводу призначаються 

смуга вогню, додатковий сектор обстрілу й ділянки зосередже

ного вогню . 

Смуга вогню взводу повинна бути ширшою за фронт 

оборони і перехрещуватися зі смугами сусідніх взводів так, 

щоб уся місцевість перед переднім краєм прикривалася вогнем. 

Із метою введення противника в оману щодо системи вог-
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ню і розташування сил і засобів застосовуються БМП та танки, 

які кочують з однієї вогневої позиції до іншої. 

Система вогню вважається готовою, якщо усі вогневі 

засоби зайняли вогневі позиції, . підготовлені Дані для стріляни
ни і є необхідна кількість боєприпасів. 

Порядок та зміст роботи командира взводу по підго

товЦі оборони. З'ясування завдання є початком роботи коман
дира по органІзації оборони. Як правило, воно здійснюється 
командиром взводу при отриманні завдання від командира ро-

ти і нанесенні його на карту. 

Усвідомлюючи отримання завдання, командир взводу 

повинен зрозуміти завдання роти \взводу (опорний пункт роти і 
місце опорного пункту взводу в ньому, засоби посилення, смуги 

вогню і додаткові сектори обстрілу, ділянки зосередженого вог

ню), які об'єкти (цілі) перед фронтом оборони взводу уражають

ся засобами старших командирів, завдання сусідів і nорядок вза
ємодії з ними, час готовності до виконання завдання. 

Оцінка обстановки - це логічний процес мислення ко
мандира, що полягає у вивченні й аналізі впливу кожного еле-

менту обстановки на вИконання бойового завдання. . 
Оцінюючи обстановку, командиру вз~оду необхідно ви-

вчити: 

- склад, положення і можливий характер дій противни

ка, місця розтаШування його вогневих засобів; 
- стан, забеЗпеченість і можливості взводу і приданих 

• -є • • 

ПІДрОЗДІЛІВ; 

- склад, положення, характер дій сусідів і умови взає

модії з ними; 
.:_; місцевість, їі захис,ні властивості, сховані підступи до 

оборо~И, загородження і перешкоди, умови спостереження і 
ведення вогню; 

· - найбільш ймовірні напрямки дій літаків, вертольотів 
та інших повітряних цілей на малих і гранично малих висотах. 

Крім того, командир взводу враховує пору року, час 
доби і стан погоди. 

Вивчаючи й оцінюючи противника, командир взводу 

має визначити можливий склад, імовірний напрямок, можли-
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вий час переходу його в наступ, а також сили і засоби против

ника та рубежі його розгортання. 
У висновках щодо оцінки противника командир взводу 

визначає: 

- сильні й слабкі сторони наступаючого противника; 

- кількість сил і засобів противника; 
- напрямок зосередження основних зусиль і ділянки міс-

цевості, від утримання яких залежить стійкість оборони; 
-побудова бойового порЯдку; 
- по яких рубежах підготувати зосереджений вогонь; 

-рубежі відкритrя вогню ПТКР, із гармат БМП, куле-

метів, гранатометів, автоматів. · 

При вивченні стан)', Забезпеченості й можливостей сво
го взводу, приданих і підтримуючих підрозділів командир 
взводу оцінює: 

- укомплектованість взводу і приданих підрозділів; 
- моральний і фізичний стан особового складу; 
- технічний стан бойової техніки й озброєння, наяв-

ність боєприпасів й інших матеріальних засобів. 
На основі оцінки своїх і приданих підрозділів командир 

взводу визначає: 

- місце кожного відділення (засобів посилення) у бойо
вому порядку взводу; 

- розподіл сил і засобів посилення; 

- основні заходи щодо забезпечення взводу матеріаль-

ними засобами і підготовки техніки й озброєння до бою. 
Потім командир взводу приступає до оцінки сусідів. 

Під сусідами прийнято розуміти підрозділи, . які діють при . ви7 
конаннt бойового завдання взводу на флангах (праворуч, ліво-
руч), а також попереду і позаду. · . ;, 

Оцінюючи сусідів, необхідно усвідомити їх завдання, 
на утриманні . яких ділянок місцевості вони . зосереджують зу

силля, які сили і засоби вони виділяють для прикритrя проміж

ків, а також умови взаємоДії з нИми . 
. У ВИСНОВКаХ З ОЦіfІКИ сусіді~ КОМаНДИр ВЗВОДУ ВИЗНачає: 
- з ким із сусідів _необхідно . підтримувати більш тісну 

взаємодію; 
-порядок підтримання зв'язку з ними; 
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- порядок забезпечення прикритrя флангів і проміжків. 

Оцінюючи місцевість, їі захисні, маскувальні й тактичні 

властивості, командир взводу визначає характер місцевості пе

ред переднім краєм щодо їі прохідності для танків, БТР против

ника й умов організації спостереження і системи вогню, харак

теру місцевості в опорному nункті, рельєфу і місцевих nредме
тів, які можна використовувати для nрихованого розташування 
особового складу й воrневих засобів, умови виходу в тил і ма

невру з метою переходу до кругової оборони. 

У результаті оцінки місцевості командир взводу робить 

висновки, в яких визначає: 

- наnрямок головного удару nротивника; 

-ділянку місцевості, від утримання якої залежить стій-

кість оборони; 

-можлиВі рубежі розrортання проrnвника в бойовий порядок; 
-рубежі відкритrя вогню ПТКР, танків, БМП (БТР) 

стріЛецької зброї; · 
-місця обладнання перекритих щілин і бліндажів; 

- заходи щодо маскування, ІНженерного .УЛаштування 

позицій та захисту взвоДу від заnальної зброї. 

Оцінюючи дії літаків і вертольотів ~ротивника на ма

лих і гранично малих висотах, командир взводу уточнює мож

ливі напрямки їх польоту і ударів. 

У висновках командир взводу визначає: 

- порядок спостережеІ:ІНя і оnовіщення про повітряного 

противника; 

- сили і засоби, які притягуються для боротьби з повіт

ряним nротивником; 

- порядок знищення літаків і вертольотів, діючих на 

мали~ , і гранично малих висотах. 

Стан nогоди, пора року і час доби вnливають на бій. Без 

урахування темnератури повітря, швидкості й напрямку вітру, 

видимості й nрозорості атмосфери, хмарності, опадів, а також 
nори року і часу доби неможливо остаточно прийняти рішення. 

На основі оцінки обстановки і висновків, що виnливають 

із неї, командир взводу приймає рішення, в якому визначає: 

- порядок виконання бойового завдання (знищення 
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противника під час висування до переднього краю оборони і 

розгортання для атаки, перед переднім краєм, при вклиненні в 

оборону й обході опорного пункту); 
- завдання відділенням, приданим підрозділам і вогне

вим засобам; 

- порядок взаємодії. 
Якщо дозволяє обстановка, командир взводу проводить 

рекогносцировку, у ході якої вивчає місцевість, указує коман

дирам відділень орієнтири і уточнює: 

- ПО!юження, склад і найбільше ймовірний напрямок 

наступу противника, можливі рубежі переходу його в атаку і 
напрямки дій його бойових вертольотів; 

- накреслення переднього краю оборони роти, опорний 

ПУНКТ ВЗВОДУ І СуСІДІВ; 

- позиції відділень і приданих вогневих засобів; 

- смугу вогню взводу (відділень) і додатковий сектор 

обстрілу; 

-основні й запасні вогневі позиції, основні й додаткові 

сектори обстрілу БМП (БТР), а також приданих вогневих засо

бів і засобів. призначених для забезпечення прикриття флангів . . . 
І ПрОМІЖКІВ; 

-порядок і терміни інженерного облаштування опорно

го пункту і позицій відділень, місця і характер інженерних за

городжень, що влаштовуються перед фронтом оборони і на 

фл~.нгах, і порядок прикриття їх вогнем; 

-місце командно-спостережного пункту. 

Потім командир взводу віддає бойовий наказ, в якому 

вказує: 

- склад, положення і характер дій противника, мІсця 
розташування його вогневих засобів; 

- завдання роти 1 взводу; 

-об'єкти й цілі на напрямку дій взводу, що уражаються 
засобами старших командирів, а також завдання сусідів; 

-бойові завдання відділенням, "Іх позиції, смуги вогню і 
додаткові сектори обстрілу; основні й запасні вогневі позицїІ 

БМП (БТР), їх основні й додаткові сектори обстрілу з кожної 
позицїІ; ділянки зосередженого вогІ;ІЮ, взводу і , місця в них, по 

яких повинні вести вогонь відділення; 

71 



- якими вогневими засобами забезпечити прикриття 

проміжків із сусідами і флангами; 

-завдання приданим вогневим засобам , їх основні й за

пасні позиції, основні й додаткові сектори обстрілу з кожної 

позиції; 

-завдання снайперу, основну і запасну вогневі позиції, 

порядок спостереження і ведення вогню; 

-завдання стрільцю-санітару і порядок надання медич

ної допомоги пораненим; 

- час заняття оборони, готовності системи вогню, чер

говість і терміни інженерного облаштування опорного пункту ; .. ' 

-своє місце і заступника. 

Після віддачі бойового наказу командир взводу органі

зовує взаємодію, ' бойове забезпечення, керув'ання . · 
При організації взаємодії командИр взводу повинен: 
- визначити порядок знищення противника під час ви

сування його ·до переднього краю оборони і розгортання для 
атаки (у вихідному положенні для наступу), у ході відбиття 

атаки танків і піхоти перед переднім краєм і у випадку виходу 

їх на фланги й у тил; 

- указати рубежі відкриття вогню з БМП (БТР), проти

танкових та інших вогневих засобів; 
- визначити порядок ведення взводом зосередженого 

вогню, а також вогню по літаках, вертольотах й інших повітря

них цілях зі стрілецької зброї; 

- погодити дії взводу з діями сусідів і танками, розта

шованими в опорному пункті взводу і на його флангах, проти

танковими й іншими вогневими засобами по відбиттю атак 
противника перед переднім краєм оборони і по знищенню його 

у випадку вклинення в оборону; 

- призначити чергові вогневі засоби і визначити поря

док знищення розвідки противника; 

- указати заходи щодо забезпечення безпеки особового 
складу від світлового випромінювання ядерного вибуху, а та

кож заходи по маскуванню; 

- повідомити сигнали оповіщення , керування й взаємо

дії і порядок дій по них. 
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Пр.,. організації бойового забезпечення командир. взао

ду вказує: 

- по розвідці - порядок організації й проведення спо
. стереження; 

- по захисту від ЗМУ - послідовність інженерного 
влаштування опорного пункту і порядок використання захис

них властивостей місцевості, сигнали попередження про без

посередню погрозу й початок застосуваннЯ противником ЗМУ, 

а також сигнали оповіщення про ріщіоактивн'е, хімічне і біоло
гічне зараження ї порядок дій по них; терміни проведення ме

диЧних заходів; мірИ беЗпеки при ДіЯх у зо~~ зараж~ння, ра
йонах руйнувань, пожеж і затоплень; 

. - по маскуванню - які табельні засоби і місцеві матері

ал!" використовуЮться для маскування, терміни 'його здійснен
ня; порядок здійснення маскування в ході оборонного бою; 

- по інженерному забезпеченню - місця позицій відді

лень, основних і запасних в~г!:'евих позицій БМП (БТР), черго

вість і терміни їх фортифікаційного ул'аіитування;' місце розта
шування ксn взводу, хто виділяється для його влаштування і 

термін готовності; які табельні засоби і місцеві матеріали ви

користовуються при фортифікаційному влаШтуванні і маску

ванні позицій відділень; місце установки мінного поля і поря

док його вогневого прикриття; обсяг роботи з Дообладнання 
траншей і -ходів сполучення після відривки їх землерийною 

машиною; за допомогою яких матеріалів, де і як установити 

невибуховізагородження; 

- по хімі.чному забезпеченню - завдання по радіаційній 
і хімічній роЗвідці; порядок використання засобів індивідуаль
ного і колективного захисту; порядок розподілу індивідуаль

них вимірнИків дози (дозиметрів); місце, час і порядок прове
дення спеціальної обробки; Порядок використання термодимо

воі апаратури машин і димових засобів; місце і час одержання 

засобів захисту і перевірки протигазів; 

- по щюроні - порядок спостереження за місцевістю, по

вітрям і сИгналами командира роти; місце і завдання спостеріга

чеві, а також порядок дій ·особового складу взводу при раптовому 

нападі противника; місце і завдання черговому вогневому засобу. 
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При організацІІ керування командир взводу уточнює 

(доводить) радіодані й порядок користування радіозасобами. 

Потім він організує заняття опорного nункту, створює бойовий 
порядок і систему вогню, організовує сnостереження й інжене

рне влаштування оnорного nункту, складає схему оnорного 

пункту (рис.21) і подає їі командиру роти, · керує nідготовкою 
особового складу, озброєння й бойової техніки до бою і пере

віряє їхню готовність. 
У встановлений час командир взводу доnовідає команди

рові роти про готовність взводу до виконання бойового завдання. 

При організації оборони вночі необхідно пам'ятати·, що 
нічні умови значною мірою негативно впливають на ефектив
ність застосування озброєння. 

Рис.21. Схема оnорного nункту механізованого взводу 
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Вночі різко знижується відстань видимості, виявлення і 

розпізнавання цілей та ведення вогню по них. Ефективність за

стосування танків, БМП у бою вночі значно знижується, що 

викликає збільшення витрати боєприпасів. 

Командир механізованого взводу ще засвітла повинен 

передбачити необхідні заходи для дій уночі. До таких заходів 

відносять: посилення охорони і спостереження, що досягається 

підтримкою високої бойової готовності, для чого на позиціях 

пови~но знаходитися не менше половини особового складу 

взводу. Розвідка противника вночі проводиться спостережен

ням і підслуховуванням. Для посилення спостереження коман

дир взводу вказує підлеглим командирам, де додатково виста

вити спостерігачів, уточнює завдання щодо спостереження і 

підслуховування. 

Командир механізованого взводу керує взводом із ко

мандно-спостережного пункту, обладнаного в ході сполучення. 

Він повинен бачити місцевість перед переднім краєм оборони, 

на флангах і весь бойовий порядок взводу. 

В обороні взвод знаходиться в постійній готовності для 

відбиття атаки противника. Для знищення окремих груп, які 

намагаються проводити розвідку, проробляють проходи в заго

родженнях чи пробують проникнути в глибину оборони, при

значаються чергові вогневі засоби. 

При нанесенні противником ядерноtо удару весь осо

бовий с.клад ховається. З початком вогневої підготовки против

ника командир взводу й спостерігачі ведуть спостереженнЯ з 

метою вчасного виявлення моменту переходу його в атаку: 
, Із переходом противника в атаку за командою ( сигна

лом) командира взводу особовий склад терміново готуєТься до 
бою . Вогонь по противнику відкривається з наближеннЯм Йогd ' 
на відстань дійсного вогню зброї взводу і приданих йому вог
невих засобів. 

При наближенні противника до переднього краю обо

рони вогонь доводиться до найвищого напруження. Взвод у 

першу чергу знищує танки та інші броньовані машини против

ника, а потім вогнем із кулеметів, автоматів і приданих вогне
метів в ідсікає піхоту від танків і знищує їі. 
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Противника, який увірвався до опорного пункту взводу, 

знищують вогнем впритул, гранатами та в рукопашній сутичці. 

Для перешкоди розповсюдженню противника в глИби

ну опорного пункту і в боки фЛангів у транШ~ях і ходах сполу

чення швидко встановлюються їжаки, рогатки та інші завЧасно 

підготовлені п-ереносні загородження. · 

У випадку обходу· противником опоркого Пункту взвод 

переходить до ,кругової об'орони і, продовжуючи' міцно утри

мувати·:·зайн~ті позиції, знищує противника во·гн~м усіх видів 
збро:гз : основних і запасних позицій або діє за на·казом коман-
дира роТИ'."·· --, · 

Після · відбиття атаки відновлюється система вогню і 
зруйновані фортифікаційні споруди, поnовнюються· боєприпаси, 

приводиться в порядок зброя і ві-йськово:::технічне майно. . 
Про результати бою командир взводу доповідає коман

диру роти. 

· Механізований взвод у бойовій охороні. Механізова
ний взво.д' ,.в обороні за відсугиості безпосереднього Зіткнення з ·· 

противником може бути прИзначений у бойову охорону. Бойо

ва охорона висилаєтьсЯ, як правило, від батальйонів · першого 
ешелону на найбільше ймовірних напрямках наступу против

ника на відстань до 2 км. Механізований взіюд, призначений у 
бойову охорону, отримує завдання прикрити батаіІ'Ьйон від рап

тового нападу противника й заборонити йому проведення на

земної розвідки, а також ввести його в оману Щодо дійсного 

визначення переднього краю. Взвод обороняє позИцію до 500 м 
по фронту на віддаленні, що забезпечує його підтримку ваг~ 

нем. Завдання командиру взводу ставить командир бата:льйону. 

Огримавши завдання для дії в бойовій охороні, .<оман
дир механізованого взводу усвідомлює отримане завдання, оці

нює обстановку, приймає рішення, виводить взвод на призначе

ну позицію, організовує спостереження, вибирає позиції для від

ділень, БМП (БТР, танків), віддає бойовий наказ, організовує 

взаємодію, сис'Гему вогню, управління, захист від запальної 

зброї й інженерне облашrування позиції. Для спостереження за 

схованими підступами до позиції і на ії фланги висилаються се

крети. Перед позицією взводу і на флангах за · наявності часу 
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влаштовуються загородження. 

Командир взводу керує nідготовкою особового складу, 

озброєння і бойової техніки до бою, інженерними роботами по 

влашт-уванню nозиції взводу й у встановлений час доnовідає 

командирові батальйону, про готовність взводу до бою. 

Зміст роботи командира взводу аналогічний організації 
оборони поза зіткненням із противнІ(Іком. Після організації 

оборони командир взводу з командирами відділень і приданих 

засобів проводить розвідку можливих шляхів відходу і встанов

лює порядок дій при отриманні наказу на відхід. Діями бойової 

охорони керує командир батальйону. .. · 
Дрібні групи противника (розвідку, охорону) взвод за

хоnлює в поУюн чи знищує їх вогнем. 

Із nереходом противника в настуn бойова охорона nе
решкоджає діям розвідки і завзятим утриманням займаної nо

зиції змушує розгорнутися в бойовий nорядок його головні си

ли. У ході бою командир взводу особисто веде спостереження і 

керує вогнем взводу, виявляє сили і наnрямки дій nротивІ-шка, 

доnовідає про це командиру батальйону. 

Бій бойової охорони . підтримується вогнем артилерії 

полку, мінометної батареї, гранатометного взводу, зосередже

ним вогнем танкових і механізованих підрозділів. За підтрим

кою вогню артилерії та інших вогневих засобів, міцно утриму

ючи займану позицію, взвод змушує противника розгорнутися 

в бойовий порядок. 

Взвод відходить за наказом командира батальйону. 

Відхід· здійснюЕ;ться перекатами, з пристосуванням до місцево

сті . й ан користанням загородження. Одне з відділень воrІ-Іем із 

займаних позицій стримує . противника; два інших віддіщ~ння, . 
використовуючи складки місцевості, під при.крит:rям ди,мів . 
відходять на призначені їм позиції. 

Поранені й убиті повинні бути винесені (вивезені) ра

зом із зброєю. У . nодальшому взвод зосереджується в призна

ченому місці в глибині району оборони ба..тальйону, де віднов

тq_є, свою боєздатність, і надалі діє за наказом командира бата

льйону . 
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3.6. Рота в обороні 

Механізована (танкова) рота може оборонятися в пер

шому або другому ешелоні полку (батальйону), у смузі забез
печення або на передовій позиції, складати загальновійськовий 

резерв або знаходитися у протидесантному резерві. Під час ви

ходу з бою та відходу рота може бути призначена у тилову 
(бокову) похідну заставу або для дій як підрозділ прикриття. 

При відсутності смуги забезпечення рота може оборо

нятися на передній позиції, створеній на відстані 4 - 6 км від 
переднього краю оборони, з метою ввести противника в оману 

відносно зображення переднього краю і побудови оборони, не 

допустити раптового нападу противника на підрозділи пер

шого ешелону, відбити його розвідку боєм і змусити передчас

но розгорнути свої головні сили. 

Рота, призначена у протидесантний резерв, займає вка

заний їй район, веде розвідку повітряного противника, облад-. . . 
нує протидесантНІ загородження, пщготовляє вогневІ засади та . . . 
знаходиться в готовно_сТІ до знищення повІтряних десантІв 

противника в районах можливої висадки (викидання) та на 

ймовірних напрямках їх дій. 

Під час переходу до оборони рота підсилюється арти

лерією, зенітними, інженерно-саперними, вогнеметними та ін

шими підрозділами. 

Механізованій роті, яка обороняється в першому еше

лоні на напрямку зосередження основних зусиль батальйону, 

можуть додаватися: артилерійська батарея; танковий взвод; 

протитанковий взвод; гранатометний взвод; інженерно

саперне, вагиеметне відділення; зенітне ракетне відділення. 

Рота займає опорний пункт 1 - 1 ,5 км по фронту та до 
І км у глибину, а взвод- до 400 м по фронту та до 300 му гли
бину. Проміжки між ротними опорними пунктами можуть бути 

до 1 ООО м, а між опорними пунктами взводів- до 300 м . Побу

дова оборони роти включає: бойовий порядок роти, систему 

опорних пунктів та вогневих позицій, систему вогню, систему 

інженерних загороджень . 

Основні зусилля роти в обороні зосереджуються на 
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очікуваному головному напрямку настуnу противника й утри

манні найбільше важливого району (об 'єкта) місцевості. Побу

дова оборони повинна створювати наростаючу протидію, яка 

дозволяє не допустити прориву противником опорного пункту 

та створити умови для його знищення. 

Бойовий порядок роти будується в один або два еше
лони (рис.22, а, б). Залежно від характеру місцевості взводи в 
оnорному пункті мр (тр) можуть розташовуватися кутом назад, 

уступом та мати інше розташування, яке забезпечує найкращу 
організацію системи вогню перед фронтом та на флангах опор
ного nункту . У бойовий nорядок роти залежно від обстановки 
можуть входити бранегрупа та вогневі засоби. 

) 
t 
) 

Рис.22 . Розміщення взводів в опорному пункті роти , 

де а) •в один ешелон; б) у два ешелони 

Бранегруnа роти створюється з метою підвищення ак
тивності оборони та своєчасного посилення їі стійкості на най
більше загрозливих напрямках, закриття проломів, які 

з'явилися в результаті вогневих ударів противника, та вирі
шення інших завдань, що потребують стрімких, маневрових 

дій та ефективного вогневого ураження противника, а також 
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більш повного використання бойових можливостей танків, 
БМПіБТР. 

Вогнева засада виставляється з метою нанесення про

тивнику максимального ураження несподіваним вогнем пря
мою наводкоJР, кинджальним вогнем та застосуванням мінно

вибухових загороджень. 
О пор н и й пу н к т роти - це район (ділянка) міс

цевості певних розмірів, підготовлений до. оборони в інженер
ньму - відноШенні відповідно до рішення · командира, пристосо-

. ванйй до кругової оборони і зайнятий ротою для виконання по

ставлених завдань. Опорний пункт механізованої роти склада
ється з опорних пунктів механізованих взводів, позицій вогне
вих засобів і приданих підрозділів, пов'язаних між собо.ю єди
ною системою вогню, загороджень і ходів сполучення в межах 

опорного пункту роти. Опорний пункт танкової роти склада

ється з опорних пунктів танкових взводів і позицій приданих 

підрозділів. Танки, · придані механізованій роті, займають обо

рону в опорному пункті й посилюють їі протитанкові можли
вості, а механізовані підрозділи, придані танковій роті, займа

ють позиції, як правило, попереду танків, а також у проміжках 

між танковими взводами та на флангах. Ширина і глибина опор

ного пункту роти, відстань між підрозділами та вогневими за

собами в ньому повинні забезпечувати: відбитrя атак танків і 
механізованих підрозділів противника перед переднім краєм та 
знищення їх у разі вклинення в глибину опорного пункту (ра

йону оборони); розосередження підрозділів в опорному пункті 

(районі оборони) з метою найменшої уразливості від вогню ар
тилерії та ударів авіації, високоточної зброї противника; мож
ливість проведення маневру як вогнем, так і підрозділами. 

Для обrрунтування тактичних нормативів опорного 
пункту роти розглянемо: вогневі можливості механізованої 

(танково'!) роти щодо відбитrя атак танків і механізованих під

розділів противника; оптимальне розосередження підрозділів з 
метою найменшої уразливості танків і БМП (БТР) роти від ви

сокоточної зброї противника та забезпечення взаємодії мІж 

ними; маневрені можливості роти . 
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Розрахунок вогневих можливостей роти. При обороні 

заздалегідь підготовленого рубежу механізована рота на БМП 

(БТР) вогнем штатних засобів боротьби з броньованими бойо

вими машинами противника здатна знищити 22 - 23 танки та 
44 - 45 БМП противника, а механізована рота на БТР - 8 - 9 
танків та 13 - 14 БТР противника. Танкова рота вогнем із гар
мат може знищити до 25 танків та 40 .БМП-(БТР): противника. 

Досвід Великої Вітчизняної війни, локальних війн і піс

лявоєнних навчань свіДчить, що для відбиття атак'и танків та 
інших броньованих машин противника достатньо знищит~-1 до 

50% атакуючих Засобів. Порівнюючи розраховані вогневі мож
ливості з кількістю танків і БМП~ (БТР), які Знаходяться в під
розділах армій провідних країн світу (у танковій роті 13 танків, 
у мотопіхотній роті 11 БМП або БТР), можна зробити висно
вок, що механізована рота на БМП здатна відбити атаку до 

двох танкових або до чотирьох мотопіхотних рот противника. 

Механізована рота на БТР здатна від()нти атаку танко
вої роти або двох мотопіхотних рот . · противника. Така 
кількість танків і БМП (БТР) у складі підрозділу, вважає війсь

кове керівництво армій провідних країн світу, може наступати 

на фронті до 1500 м і більше. 

Танкова рота здатна відбити атаку двох танкових рот та 
трьох мотопіхотних рот противника . 

. У ході відбиття атаки противника механізовані (таf-!кр
ві) підрозділи будуть вести боротJ>бу і з_ його піхотою. Досвід 
друrої світової війни показав, що для успіш~;~оrо відбиття атаю·~ 

піхоти противника, створювалася щjльність 4 - 5 куль на J м 
фронту атаки за І хв. Механізована рота на БМП (БТР), відби
ваючи атаку противника, здатна випуститtІ близько ,7000 . ку.дІ>
за хвилину. При щільності 4, 5 куль на І м фр.онту атаки npor 
тивника за хвилину механізована рота на БМП .,(БТР) здатна 

відбити атаку піхоти противника на фронті до~ .. 

1500 м (7000: (З ... 5) .= 1400 .. . 2333). , 
. '' 

Проведені розрахунки вогневих можшrвостей механізо
ваної (танкової) роти показують; · що · вона :здатна · усnішн<У обо~ 
роняти опорний пункт пd фронт)! 1 ~ 1 ,5' км:· · · , - ·· '; '· ( 
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Нас рис. 23 показано розосередження підроздІЛІВ по 

фронту і в глибину, яке nовинно буrи таким , щоб одним високо

точним касетним боєприпасам типу САДАРМ (радіус розльоту 

трьох самонавідних бойових елементів, що входять до його 

УР ДЖИТАКМС 

R розл. ". 1000 м 
·· ~ 

~ 

~1 
r 

J І 

І· 
--~~ - І 

,_.. __ ...,.... ____ с:~_о_2._б_КА4 ____ ___J 

Рис. 20. Розосередження nідрозділів батальйону з метою захисту 
від високоточної зброї nротивника 

складу, близько 200 м) не уражувалося більше одного танка 
(БМП, БТР) взводу. Стосовно механізованих (танкових) під

розділів таке розосередження забезпечується за розмірами: 

опорного пункту взводу - по фронту до 400 м, у глибину - до 

300 мз проміжками між взводними опорними пунктами до 300 м; 
опорного пункту роти - по фронту до 1500 м, у глибІ:ну - до 

І ООО мз проміжками між оnорними пунктами до І ООО м. 

Глибина ротного опорного пункту створюється за ра

хунок сил і засобів, що перебувають у глибині, та уступного 

положення взводів. Сили і засоби, що перебувають у глибині, 

nовинні бути на такій відстані, щоб своїм вогнем могли під

тримувати підрозділи, які ведуть бій на передньому краї. З 

урахуванням відстані ефективного вогню БТР (БМП) глибина 
ротного опорного nункту має бути до 1 км. 
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Механізований взвод на БМП із складу другого ешело

ну роти може здійснити маневр для закриття пролому в бойо

вому порядку роти за 7 - 8 хв (уточнення завдання - 2 хв , за

лишення опорного пункту - 4 хв, висування на глибину 1 км -
2 хв). 

Противнику для виходу на передній край необхідно 

13 ,5 - 14 хв. Рубіж розгортання у взводні колони- 2- 3 км. 
Відстань 1,5 км до рубежу переходу в атаку противник руха
тиметься зі швидкістю 1 О - 12 км/год, час руху - 7,5 - 8 хв. Із 

рубежу переходу в атаку (до 600 м від переднього краю оборо
ни наших військ) противник рухатиметься зі швидкістю 

6 км/гоД, час руху - 6 хв . Загальний час виходу противни~а з 
рубежу безпечної відстані до виходу на наш передній ·край 
оборони становитиме 13,5 - 14 хв. Таким чином, маневрені 

можливості механізованого взводу (роти) дозволяють своєчас
но закрити проломи в обороні батальйону (час закриття проло

мів- 11 хв, час вИходу противника- 13,5- 14 хв) . 
Механізована рота на БМП - другий ешелон батальйо

ну- здатна здійснити висування та розгортання для проведен

ня контратаки за 15 - 19 хв (уточнення завдання - 5 хв, зали
шення опорного пункту взводами - 4, висування на глибину 
2 - 4 км 4 - 8 хв і розгортання з передбойового порядку в бойо

вий- 2 хв). 
Опорний пункт механізованої роти обладнується двома 

траншеями та складається з опорних пунктів вЗводів, позицій 
вогневих засобів роти та приданих підрозділів, які пов'язані 

між собою єщtнщо системою вогню, загороджень та ходів 
сполучення в м~жа4 опорно':о пункту роти. 

Для кругової оборонИ рщfіо'го опорного пункту широко 
використовуються ходи сполучщшя, взводам призначаються 

додаткові сектори обстріІJу, для вогневих засобів готуються 

основні та запасні вогневі позиції з урахуванням ведення вог

ню в сторони флангів і в тил. Частина вогневих .засобів розта

шовується в глибині. На флангах, у проміжках між взводами, 
у тилу опорного пункту влаштовуються загородження . 

Перша траншея першої позиції і є переднім краєм обо-

рони . 
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Перед нею створюються протитанкові та протипіхотні 

загородження. Передній край визначається старшим команди

ром. Перша траншея вибирається по можливості за природни

ми протитанковими перешкодами й повинна забезпечувати 

добре спостереження за противником та найкращі умови для 

створення суцільного вогню всіх видів зброї перед переднім 

краєм, на флангах, у проміжках і ведення вогню із глибини 
оборони. · 

Друга траншея обладнується на відстані 300 - 600 м із 

таким розрахунком, - щоб підрозділи, які обороняють ·й. змогли 

своїм вогнем підтримувати підрозділи, що займають першу 

траншею, а також вести вогонь на підступах до переднього 

краю оборони і прикривати вогнем загородження перед ними. 

, Трет,я (четверта) траншея обладнується на відстані 600-
І ЩЮ м від другої (третьо'!) траншеї з таким розрахунком, щоб 

підрозділи, які їі обороняють, могли вести вогонь у смузі між 

другою і третьою (четвертою) траншеями, на окремих ділянках 

і перед переднім краєм оборони, а також використовувати їі як 

вихідне положення для маневру на загрозливі напрямки. 

Система вогню · роти в обороні включає до себе: ділян

ки . зосередженого і рубежі заrороджувально_:о вогню артилерії 

та мінометів, які підготовлені на підступах до оборони, перед 

переднім краєм, на флангах, у проміжках між ротними опор

ними пуt~ктами та в глибині оборони; зщщ вогню протитанко

вих. з.асобів та суцільного багатошарового вогню всіх інших 

ВІ-!дів зброї леред переднім краєм, у проІ\:1іжках, на флангах Т::;і ,в 

рщбині оборони для знищення у першу чергу танків та і.нших 

броньованих машин противника; підготовлений манувр вогнем 

із. метою- його зосередження в короткі термію1 на будь-якому 

загрозливому напрямку чи ділянці. Вона будується з урахуван

ням вогневих І\:1ОЖливостей усіх видів. зброї роти і придани_х 
13оrневих засобів, у їх тісній взаємодії у поєднанні з інжещ:р

ними загородженнями та природними перешкодами. 

ОсІ·юву системи вогню роти С<\<Ладає вогонь танкі~. і .Б,r..JI1. 

Глибина зони .протитанкового вогн.q , ,звичаН~р, д,ос_яrає 
0;8 -:-З км, відстань прямого пострілу СПГ -9My--Q,S , км, Гармати 
"Грім"- 0,8 км, а танка- 2, І км, відстань дії ПТКР- до 3 км. 
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Вогневі засоби в оnорному nункті роти розташовують

ся потай , розосереджено і так, шоб можна було вести · вогщіь 
на граничну відстань та вражати противника фланговим, nере

хресним і кинджальним вогнем високої· щільності, мати вогне

вий зв'язок між собою та створювати вогневі мішки. Лінійне. їх 

розташування . недопустимо. 

Систем·а інженерних загороджень включає мінні nоля, 

групи мін, вузли загороджень, ,завали та інші nротитанкові й 

протиnіхотні перешкоди і nідготовлені до зруйнування (міну

вання) · об'єкти, що створені nеред nозицією бойової охорони, 

переднім краєм у проміжках-та Щl флангах роти на , всю . глиби

ну опорного nункту роти, згідно з задумом бою - в nоєднанні ;з 

системою вогню, природними nерешкодами і з урахуванням 

маневру своїх підрозділів і сусідів. 

Основу системи загороджень складають мінно-вибухові 

загородження, які встановлюють nридані інженерно-саперні 

підрозділи та nризначені для цієї цілі механізован.і підроздіди 

роти. 

Командно-спостережний пункт роти обладнується, як 

правило. у глибині опорного лункту ,на віддалені до 800 !\1 від 

свого переднього краю в такому місці, звідки заб~зпечується 

спостереження за місцевістю nеред фронтом і .на флангах обq

рони роти, а також по можливості огляд всього . опорног.о пунк-

ту ~ зручність управління підрозділами. . ,.;. 
Якщо рота придаєтьс~ інщому підрозділу, їі К~ГJ~ Щ)Щ.р.-

нується поблизу КСП Їf1цюгq Іf .. ідро,зділу. , . 
Пункт .технічного спостереження роти розгортається 

поблизу КСП роти; пункт бойового постачанfіЯ . ро;rи та медІ:Іч .

ний пост роти ро:згортаються в опорному nункті . ррти в укри

тому місці, доступному для потайного nід~оду , тр(!.нспортних 
засобів. . . ; 

Пос.[Іідовність та зм,іст роботи ~ома1щира ... роти. з 

організації о_борони. Підготовка оборони _nоЧ1'f.І;І.ається ;З, .о4ер
.жанням бойового завдання. !Jід старшого команд~ра і вклю<.Jа~ 
до себе: . · · 

-організацію бою (прийняття рішен.ня, r<>~таноnку бо
Й()ВИХ завдань підрозділам, рекqгносцировку, організацію вза-
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ємодії та системи вогню, всебічного забезпечення бою та 

управління, розробку схеми опорного пункту роти); 

- підготовку роти до виконання бойового завдання; 
- заняття оборони, створення бойового nорядку та си-

стеми вогню; 

- інженерне обладнання опорного пункту; 

· - організацію та проведення виховної роботи; 
- практичну роботу командира роти та його застуnни

ків у підnорядкованих підрозділах та інші заходи. 

Порядок роботи командира роти з організації оборони 
залежить від умов переходу до оборони, отримання завдання, 

віддалення противника і його дій, характеру місцевості та на

явності часу. Підготовка оборони nри наявності часу nрово

диться з виконанням заходів у повному обсязі, а при його не

стачі- у скороченому обсязі в короткі терміни. 

В усіх випадках постановка завдань не повинна затри

мувати заняття підрозділами оборони і організацію ними си

стеми вогню. 

. Одержавши завдання на перехід до оборони в умовах 

безпосереднього зіткнення з противником, командир роти ор
ганізовує захоплення та закріплення вказанQго (вигідного) ру

бежу. У ході закріплення рубежу він приймає рішення, ставить 

завдання підрозділам, організовує взаємодію та систему вогню, 

управління, захист від ЗМУ, високоточної зброї противника, 

дає вказівки з основних питань всебічного забезпечення бою, 
організовує інженерне обладнання опорного пункту. Потім 

проводить рекогносцировку, у ході якої уточнює завдання під

ро:щілам, царядок взаємодії, а якщо необхідно, й інші питання. 

Якщо перехід до оборони здійснюється в умовах від

сутності зіткнення з противником, командир роти приймає рі

шення, доводить його до своїх заступників, командирів під
розділів, проводить рекогносцировку, у ході якої уточнює свої 

рішення, віддає бойовий наказ, організовує взаємодію та си

стему вогню, всебічне забезпечення бою та управління. Після 
цього виводить роту в опорний пункт та організовує його ін

женерне обладнання. 

Роботу з організації бою командир роти починає з одер-
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жання бойового наказу (бойового розnорядження). При цьому 

він проводить з'ясування отриманого завдання, по якому ви

значає: 

-мету дій, що будуть виконуватись; 

- задум старшого командира (особливо способи роз-

грому противника); 

- завдання, місце в бойовому nорядку та роль роти в 

бою; 
- завдання сусідів та порядок організації взаємоДіІ' з 

ними; 

- час готовності до виконання завдання. 

Під час оцінки обстановкй командир роти пови

нен · вивчйти: 

- склад, положення, стан, стуnінь захищеності, можли

ві шляхи висування і рубежі розгортання, систему вогню і за

городжень, сильні та слабкі сторони nротивника, ймовірний 

наnрямок наступу та можливий характер його дій; 

- склад, положення, морально-nсихологічний стан, мож

ливості, захищеність і забезпеченість своїх nідрозділів; · 

- склад, положення, характер дій сусідів та умови взає

модії з ними; 
-характер місцевості та ·.-і вnлив на дії підрозділів, а та

кож найбільше можливі наnрямки дій літаків і вертольотів 
противника; радіаційну, хімічну та біологічну обстановку. 

Крім того, nід час оцінки обстановки враховуються стан 

погоди, час доби та їх вплив на підготовку та проведення бою. 

У результаті оцінки обстановки командир роти робить 

висновки, проводить необхідні тактичні розрахунки та намічає 

окремі елементи рішення. 

Рішення командир роти nриймає одноосібно на основі 

з'ясування отриманого завдання та оцінки обстановки. У рі

шенні він визначає: 

. -задум бою; 

-бойові завдання nідрозділам; 

-основні nитання взаємодії, організацію уnравління. 

Крім того, у рішенні можуть визначатися завдання з 

видів забезпечення та виховної роботи. 
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Основу рішення складає задум бою, в якому визнача-

ється: 

- напрямок зосередження основних зусиль; 

- способи розгрому nротивника (якого ·nротивника, де, 

в · якій nослідовності та як розгромити із зазначенням nорядку 

вогневого ураження та заходів щодо його обману); бойовий 

nорядок. 

Рішення командир роти оформляє на своїй робочій карті . 

· Бойові завдання nіДрозділам, як nравило, доводяться 
перед боєм бойовим наказом, а в ході бою - бойовими розпо-

рядженнями. •· · · ·· 
У бойовомунаказі командир роти вказує: 

- короткі висновки із оцінки противника; 

• , -· - · об-!єкти та цілі, які уражаються засобами старшого 

командира на напрямку дій; а також завдання сусідів та розме

жува.nьні лінії з ними; 

-бойове завдання роти та· задум бою; 

· . ...:..після ' слова ·~наказую" ставляться бойові завдання ; 

-механізованим (танковйм) взводам nершого ешелону, 
у тому qислі приданим; 

- механізованим (танковим) взводам другоГО ешелону 

або резерву; 

- бранегрупам і вогневим засадам; 

- підрозділам артилерії та ' іншим іюпrевим засобам, у 
тому числі приданим; 

· · - гарматам і танкам, які будуть вести вогонь nрямою 

наводкою; 

···· - зенітному підрозділу; 

-іншим підрозділам nосилення; · 
- витрати ракет і боєnрипасів на виконіш'ня бойового 

завдання; 

-час готовності до виконання завдання; 

- місце командно-спостережного nункту . та застуnни-
кtв; 

.:... об'єкти; позначені знаками червоного · хреста і nівмі

сяця, · цивільної · оборони ; кульfурні цінності, устаткування, 
сnоруди, які не мають небезnечних с'йл;"поря.Док суnроводжен-
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ня військовополонених на пункти їх збору, вказані старшим 

начальником. 

Під час постановки бойових завдань командир роти в 

четвертому пункті бойового наказу вказує: 

- взводам першого ешелону- засоби посилення, оnорні 

пункти та наnрямки зосередження основних зусиль, завдання 

щодо відбиття наступу та знищення протJівника, який вклинився 

в оборону, кількість траншей; 

- смуги вогню, додаткові сектори обстрілу та ділянки 

зосередженого вогню; 

- якими ~илами та засобами заб.езnечити фланги, стики, 

nроміжки та хто відщ~відал~ний за них;хт9 п_ідтри~ує; 
- взводу другого ешелоНу те ж;· що і вЗводам п~рwого 

ешелону, але для взводу на БМ'п, крім'того,- вогнейі рубеж'і; 
- резерву ~ р~йон зосередження (опорний пункт), зав

дання, до виконаннЯ якИх бути готовим, nрИ викор'истанні бо-
йових машин, крім того, вогневі рубежі; . 

- бронегрупі - склад, район та час зосередЖення в ньо
му, вогневі рубежі та завдання, до виконання яких бути гото

вою; 

- вогневій засаді - склад, місце, завдання щодо зни

щення nротивника, який наступає, та Порядок дій після вико

нання завдання; 

- приданим підрозділам артилерії та мінометної (арти

лерійської) батареї- nорядок nідтримки вогнем бойової охоро

ни, завдання щодо вогневого ураження nротивника під час 

nідходу його до переднього краю оборони та розгортання, пе

реходу в атаку, вклинення в оборону та підтримки контратаки 

другого ешелону; основні та запасні (тимчасові) вогневі nози

ції; 

- гранатометному взводу - завдання щодо nідтримки 

рот nершого ешелону та відбиття атаки nіхоти nротивника; ос

новні та запасні позицн, смугу вогню, додатковий сектор об

стрілу, ділянки зосередженого та рубежі загороджувального 
вогню; 

- nротитанковому взводу - місце в бойовому порядку 

та напрямки можливих дій, рубежі розгортання, порядок їх за-
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няття та завдання, до виконання яких бути готовим, сигнали 

відкриття та припинення вогню, порядок дій після виконання 

завдання; 

- зенітному підрозділу - завдання, стартові (вогневі) 

позиції, сектори для розвідки повітряного противника і прове

дення вогню, час та ступені готовності, порядок ведення вог

ню; 

- підрозділу, призначеному в бойову охорону, позицію, 

завдання, які вогневі засоби виділяються для підтримки, поря

док виклику вогню і порядок відходу. 

У шостому пункті бойового наказу крім часу готовності 

до виконання завдання вказуються також час заняття оборони, 

готовність системи вогню та інженерних загороджень, черго

вість та терміни виконання заходів щодо маскування й інженер

ного обладнання опорного пункту. 

Коли ж через умови обстановки неможливо зібрати 

підлеглих командирів для доведення бойового наказу, бойові 

завдання доводяться бойовими розпорядженнями. 

Після постановки бойових завдань командир роти ор

ганізовує взаємодію та систему вогню, всебічне забезпечення 

бою та управління. 

Взаємодію командир роти організовує за завданнями, 

ймовірними напрямками настуnу противника та варіантами дій 

підрозділів. 

Систему вогню командир роти організовує на основі 

прийнятого рішення в ході рекогносцировки, а також під час 

постановки завдань nідрозділам та організації взаємодії. 

Командир роти розробляє схему оnорного пункту роти 

(рис.24). Відпрацьована схема опорного пункту є планом веден

ня оборонного бою. Ії коnія nодається командиру батальйону. 
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Рис . 24. Схема опорного пункту роти 

На схемі опорного пункту роти вказується: 

-орієнтири, їх номери, найменування та відстані до них; 
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- положення противника; 

- опорні пункти взводів, їх смуги вогню та додаткові 

сектори обстрілу; 

- основні та запасні вогневі позиції БМП (БТР), танків, 

протитанкових, вогнеметних та зенітних засобів; 

- вогневі позиції та сектори обстрілу вогневих засобів 

та приданих танків; 

- ділянки зосередженого вогнЮ роти та кожного взво-
ду; 

- рубежі відкриття вогню з танків, БМП, ПТКР комплек-

сів та інших вогневих засобів; 

-район зосередження та в~гневі рубежі брон~групи; 
- ·позиції та шлЯхи маневру кочуючих вогневих засобів; 
- місця влаштування вогневі-іх засад; 

:_ фортифікаційні спорудження _ та інженерні загоро
дження; 

- про~о~и у загородженнях для кочуючих лідрозділів 

(вогневих засобі~, а також тих, які діють із вq_rневИх за~ад; 
- місця розгортання пунктів технічного спостереження, 

бойового постачання і медичного поста роти; 

- місця командно-<;;постережних пу~ктів роти та взво-
дів; 

-місця розташування автомобілів роти. 

Підготовка ротИ до виконаf!НЯ бqйового завдання 
включає: 

- доукомплектування особовим складом, створення 

встановлених запасів ракет, боєприпасів, палива та інших ма

теріальних засобів; 

- безпосередню підготовку командирів та особового 

складу до виконання бойового завдання, озброєння та техніки 

до бойового застосування; 

- проведення виховної роботи з особовим складом та 

тактичних навчань (занять) з підрозділами відповідно до харак

теру майбутнього бою. 
Заняття оборони в умовах відсутності зіткнення з про

тивником здійснюється приховано, у короткі терміни. При 

цьому підрозділи займають вказані ним опорні пункти, готу-
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ють систему вогню та здійснюють інженерне обладнання опор
них пункТІв. 

При переході до оборони в умовах безпосереднього зіт

кнення з противником особлива увага приділяється створенню 

відповідно до рішення командира роти в стис,.r:~і терміни бойо

вого порядку системи вогню та інженерних загороджень .У 

першу чергу на ймовірному напрямку наступу головних сил 

nротивника. а також маскуванню і фортифікаційному облад

нанню опорного пункту роти. 

У всіх випадках при переході до оборони рота повинна 

бути готовою до відбиття раптового нападу противника, уда

рів його літаків, вертольотів, знищення . повітряних десантів, 
аеромобільних і диверсійно-розвідувальних груп . ., 

Інженерне обладнання опорного пункту роти nочина

ється негайно після визначенн.я позицій nідрозділам, вогневим 

засобам та організації системи вогню. Воно здійснюється од

ночасно на всю глибину оборони роти у послідовності, що з·а

беЗ~ечує постійну готовність підроздіп,ів до відбиття наступу 
противника та захис~ від ІЗСі{( засобів ураЖ.енІ-Ія. 

Практична робота командира роти в підлеглих підроз
ділах включає до се.бе перевір~у: . 

- своєчасності та правильності заняття ними вказаних 

опорних пунктів та позицій ; 

- знання особовим складом свого завдання та порядку 

nідтримання взаємодії у ході бою; 

- стану та ступеня готовності інженерних загороджень 

і фортифікаційного обладнання опорних пунктів та nозиції 

підрозр.ілів; готовності системи вогню й зброї до ведення вог

ню, особливо вночі та в інших умовах обмеженої видимо~ті; . 
- готовності другого ешелону (резерву, брон,егрупі) до 

маневру на вказані напрямки (рубежі); виконання заходів щqдо 

всебічного забезпечення бою та управління. ' 
Контроль готовності оборони та підрозділів до вико

нання бойового завдання здійснюється особисто командиром 

роти . 

До початку наступу противника у підрозділах виділя

ються чергові БМП (БТР), танки та інші вогневІ засоби, які 
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займають заnасні або тимчасові вогневІ поз иції, знаходяться в 

постійній готовності до знищення окремих груп nротивника, 

що намагаються вести розвідку, створюють проходи в загоро

дженнях та проникають у глибину оборони. Решта особового 

складу підрозділів знаходиться у готовності до відбиття атак 

противника, проводить інженерні роботи по вдосконаленню 

оборони, технічному обслуговуванню озброєння, БМП (БТР) 

та танків; чергові стрілки-зенітники роти та особовий склад вог

невих засобів, призначений для стрільби по повітряному nро

тивнику, знаходяться в постійної готовності до відкриття вог

ню по літаках, вертольотах та інших повітряних цілях. 

Командир роти на основі особистого аналізу даних роз

відки повинен вчасно виявити підготовку противника до на

стуnу, розкрити початок його руху та розгортання, доnовісти 

про це старшому l<омандирові, уточнити завдання підлеглим 

та nриданим підрозділам, nривести їх в nовну готовність до 

відбиття настуnу nротивника. 

Вогнева nідготовка, як nравило, буде випереджати ата

ку головних сил противника. Тому з початку вогневої nідготов

ки командир роти віддає розnорядження на укриття особового 

складу й вогневих засобів підрозділів та nосилення сnостере

ження. При цьому засоби nротиnовітряної ооорони приводять
ся в готовність до відкриття вогню, особовий склад ховається в 

танках; у БМП, в окопах, в укриттях та знаходиться у готовно

сті до відбиття атаки противника, командири та спостерігачі 

ведуть сnостереження за діями противника та своїх військ . 

У ході вогневої підготовки атаки противника командир 

роти аналізує результати спостереження за діями противника, 

уточнює завдання підрозділам, nриданій артилерії та іншим вог

невим засобам по ураженню виявленої артилерії nротивника, 

танків та мотопіхоти, які висуваються або приготувались для 

атаки. Одночасно командир роти оцінює обстановку в районах 

ударів, здійснює заходи з прикриття проломів у бойовому по

рядку, відновленню управління, системи вогню та взаємодії. 

lз переходом противника в атаку командир роти зосе

реджує вогонь всіх засобів по основних силах nротивника. 

Штатна та придана артилерія мінометн~м вогнем наносять по-
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разку танкам та іншим броньованим машинам, порушують їх 

бойові порядки, створюють вигідні умови для знищення 

nротивника вогнем ПТКР, танків, БМП (БТР), гранатометів на 

граничній відстані . 

Коли противник nідходить до nереднього краю, вогонь 

доводиться до найвищої наnруги. Підрозділи, які обороняють

ся. всіма вогневими засобами знищують танки, відсікають пі

хоту від танків і завершують знишення ·~-~ вогнем стрілецької 

зброї. Піхоту, що увірвалась на передній край опорних пунктів 

підрозділів, знищують вогнем впритул мінами направленої дії, 

гранатами і в рукопашній сутичці . 

Танки противника, які пройшли чер~з траншею, зни

щуються з тилу і флангів вогнем із протитанкових гранатоме

тів і ручними протитанковими гранатами. Одночасно вогнем із 

стрілецької зброї знищується піхота, що просувається слідом за 

танками . Для перешкоджання розnовсюдження nротивника в 
глибину опорного nункту роти і в сторони флангів у траншеях 

і ходах сnолучення швидко встановлюються їжаки, рогатки та 

інші раніше підготовлені переносні загородження. 

Зенітні nідрозділи, а також механізовані підрозділи, не 

зайняті боєм із наземним противником, відбивають нальоти лі

таків та вертольотів вогневої підтримки противника. 

Вогневі засоби з nідходом до них противника за коман

дою командира роти або самостійно раптово відкривають во

гонь, знищуючи, насамперед, танки та інші броньовані машини. 

При вклиненні противника у проміжки з сусідніми 

підрозділами командир роти зобов'язаний вогнем усіх засобів 

нанести ·йому поразку, вжити заходів для того, щоб не допус

тити розповсюдження його танків та мотопіхоти в сторону 

флангів. У сприятливих умовах проводиться рішуча контрата

ка. 

Якщо противник обійшов опорний пункт, рота органі

зовує кругову оборону та продовжує утримувати ·займану по

зИцію, знищує nротивника вогнем усіх видів зброї або діє за 
вказівкою командира батальйону. 

Після відбипя атаки або знищення противника, який 

в кл инився в оборону, командир роти віддає необхідні розпор.Я-
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дження для швидкого відновлення системи вогню, поповнення 

запасу ракет і боєnриnасів, відновлення зруйнованих фортифі

каційних сnоруджень та інженерних загороджень, організовує 

відновлення бойової готовності озброєння, бойової та іншої 

техніки, підготовку до евакуації поранених. 

Про підсумки бою та прийняте рішення командир роти 

доповідає командиру батальйону. 

Розділ 4. НАСТУП 

4.1 ... Загальні положення 

Н а с т у п - це вид бою, який проводиться з метою 

р<;щ·рому (знищення) противника і оволодіння важливими ра

йонами (рубежами, об'єктами) місцевості. Сутність наступу 

полягає в ураженні противника всіма наявними засобами, рі

шучій атаці, стрімкому просуванні військ у глибину його бойо

вого порядку, знищенні й полоненні живої сили, захопленні 

збро)"! .техніки та намічених районів (рубежів) місцевості. 
Розгром протистоячого противника й оволодіння важ

ливими районами (рубежами, об'єктами) досягаються умілим 

засто.суванням усіх засобів ураження, швидким використанням 

результатів ударів авіації і вогню артилерії, своєчасним наро

щуванням зусиль у глибину, широким застосуванням охоп

лень, обходів і проведенням атак у фланг і тил противника. 

Залежно від обстановки і завдань наступ можна вести 

на противника, який обороняється, наступає або відходить. 

Наступ на nротивника, який обороняється, здійснюєть

ся з nоложення безnосереднього зіткнення з ним або з ходу. 

Настуn на настуnаючого nротивника ведеться шляхом 

зустрічного бою. 

Наступ на nротивника, який відходить, ведеться шля

хом його nереслідування. 

Настуn на nротивника, який обороняється, рота (баталь

йон) веде в різних умовах. Під умовами настуnу розуміють чин

ники, що вnливають на nослідовність і зміст роботи командира 
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щодо підготовки бою, особливо стосовно його організації, а та
кож на способи переходу у наступ та його проведёння. Такими 

чинниками є: проведення наступу на початку або в ході 'війни; 

застосовувані види зброї, положення підрозділів на поЧаток на

ступу, їх стан і можливості; склад противнИка та харакТёр ·Його 
оборони, характер місцевості, стан погоди, Пора року і час доби; 
радіаційна, хімічна та біологічна обстановка. · ·· ··· · · 

Залежно від умов перехід у наступ на противника, Яки·й 
обороняється, здійснюється з положення безпосереднього зітк
нення з ним або з ходу та звичайно починається проривом обо

рони, що полягає у зломі їі ударами всіх видів зброї та рішу

чою атакою танкових і механізованих підрозДілів на вузькій 

ділянці, у створенні пролому в обороні та ' Подальшому його 
розширенні у сторони флангів та у глИбину: · "' , 

. Наступ веДеться з повним напруженням сил, у . вис6'ію
му темпі, безупинно вдень і вночі, за будь-якої погоди, при тіс

ній взаємодії підрозділів усіх родів військ і спеціальних військ. 

Механізовані підрозділи (включно батальйон) само
стійно не проривають оборони противника, а батальйон прори

ває оборону противника, як правило, у складі полку. За наявно

сті в обороні противника розривів, проміжків і відкритих флан

гів наступ може починатися вогневим ураженнЯм противника і 
спільною атакою частинами сил з фронту й виділеними підроз

ділами з флангів тилу через найслабкіші мІсця в обороні. У 
цьому випадку наступ починається на більш широкому фронті, 

ніж під час прорИву оборони. 

Наступ на Противника, що обороняєтьсЯ, з положення 
безпосереднього зіткнення з ним підрозділи (до батальйону 
включно) починають у заздалегідь створеному згідно з рішен

ням командира бойовому порядку (вихідному положенні). Ви

хідне положення для наступу займається ротою (батальйоном) 

після необхідного перегрупування з полоЖення оборони або з 
одночасноІО .зміною підрозділів, що обороняються. 

Суть цього способу наступу полягає в тому, · що підроз
діли завчасно і потай займають вихіДне положення і ПіслЯ поТуЖ
ної вогневої підготовки та ударів авіації переходять в атаку. 
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У такий спосіб переходу в наступ надається можливість 

краще вивчити оборону противника і місцевість, детально ор
ганізувати наступ в усіх ланках, надійно придушити оборону 
противника вогнем усіх засобів, у тому числі й тих, що є у роз
порядженні командира роти та батальйону, а також досягти 

одночасного й організованого переходу танків і піхоти в атаку. 

Цей спосіб має і свої негативні сторони: зосередження 

великої кількості сил і засобів на вузькій ділянці фронту у без

посередній близькості від противника є небезпечним, особливо 

у випадку застосування ним засобів масового ураження, потре

бує Ві1Конання великого обсягу інженерних робіт, ускладнює 

збереження у таємниці підготовки наступу, а, отже, і досягнен
ня раптовосТІ атаки. 

Для зайняття вихідного положення механізованій роті 

призначається вихідна позиція, яка складається з траншей, 

прилеглих до неї ходів сполучення, воГневих позицій БТР 
(БМП) і позицій вогневих засобів, що придані роті. У випадку 

неможливості потайного зайняття БТР (БМП) із своєю ротою 

вогневих позицій біля переднього краю вони можуть розміщу

ватися разом із взаємодіючим танковим підрозділом на вихід

ній або очікуваній позиції. З початком наступу ці БТР (БМП) 

висуваються до своїх рот слідом за танками . 

Механізована рота першого ешелону звичайно розта

шовується в першій траншеї. Рота другого ешелону (резерв) 

батальйону займає вихідну позицію у другій і третій траншеях . 

Вихідні позиції танкових підрозділів можуть признача

тися за наявності умов, що забезпечують скритність від спосте

реження і підслуховування противника на віддалі 2 - 4 км 
від переднього краю його оборони. Ці позиції звичайно облад

нуються екіпажами танків і підрозділами інженерних військ. 

Від позицій розвідуються й намічаються віхамишляхи руху та

нків до рубежу переходу в атаку. З положення оборони танки 

можуть починати наступ безпосередньо із зайнятих ними опор

них пунктів. 

Для зайняття вихідного положення механізованому бата

льйону призначається вихідний район, який має забезпечити скрит

не розміщення, найменшу уразливість підроздІЛІВ від усіх видів 
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зброї противника та вигідні умови для його переходу в наступ. 

Механізованому батальйону першого ешелону вихід

ний район призначається на напрямку його майбутнього на

ступу в межах першої позиції, батальйону другого ешелону -
звичайно в межах другої позиції. 

У вихідному районі для наступу батальйону створю
ються вихідні позиції механізованих рот, а іноді й танкових 

підрозділів, вогневі позиції артилерії, зенітного підрозділу і 
вогневих засобів, виділених для ведення вогню прямою навод

кою, обладнуються шляхи висування підрозділів батальйону 
для переходу в атаку, рубежі розгортання танкових підрозділів, 
командно-спостережні пункти. 

Гранатометний підрозділ займає вогневі позиції за ро

тами першого ешелону на відстані від них до 300 м, а протитан
ковий взвод - до 1 ОО м. Протитанкове відділення роти свою во
гневу позицію займає у траншеї на одному з флангів роти. 

Вогневі позиції мінометної (артилерійської) батареї 

розташовуються за ротами першого ешелону на відстані від 

них до 500 м. 
Приданий зенітний підрозділ займає стартові (вогневі) 

позиції у бойових порядках рот. 

Автомобілі, призначені для перевезення особового 

складу механізованих підрозділів, розташовуються в укритих 

місцях поротно або побатальйонно. 
Танковий батальйон під час висування з глибини за

ймає вичікувальну позицію на віддалі 5-7 км від ~ереднього 
краю оборони противника на місцевості, що забезпечує потай

не розміщення й найменшу уразливість танків від усіх видів 

зброї противника. 

Перегрупування підрозділів, які займають оборону в 

безпосередньому зіткненні з противником, з метою зайняття 

вихідного положення для наступу проводиться потай, як пра

вило, вночі або за інших умов обмеженої видимості з виконан

ням заходів щодо введення противника в оману. Підрозділи, 

що займають оборону у другому ешелоні в межах призначеної 

смуги наступу, звичайно переходять у наступ з висуванням із 

займаних районів. Механізована рота виходить на вихідну по-
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зицію, як правило, вночі перед наступом. У той же час займа
ють nідготовлені вогневі позиції гармати та інші засоби, виді
лені для ведення вогню прямою наводкою , які розташовуються 

в обладнаних укриттях і з початком вогневої підготовки атаки 
висуваються для ведення вогню по призначених цілях . 

Танки і БТР (БМП), що перебувають в опорних пунктах 

змІнюваних рот першого ешелону, як правило, залишаються на 

МІСЦІ й використовуються для ведення вогню прямою навод

кою в період вогневої підготовки атаки . У nодальшому вони 

переходять в атаку разом з механізованими ротами. які зайняли 

вихідне положення. 
Заміна підрозділів, що обороняються , з метою зайняття 

військами вихідного nоложення для настуnу здійснюється. як 
правило, вночі та в інших умовах обмеженої видимості . Заміна 

має бути ретельно організованою, проведена швидко і nотай. 
. Підготовка ДО заміни здійснюється у світлий час доби. у 

Пеrшіу Чергу заміняються механізовані , а nотім танкові, артиле
рійські та зенітні підрозділи. При цьому механІзовані роти бата
льйону, що наступають у першому ешелоні , зам іняють nідрозді

ли, що ·обороняються, й займають вихідне положення длЯ насту
пу, а танковий батальйон і БТР (БМП) механізованих рот вихо-

дять на вичікувальні позиції. 

Підрозділи, які обороняють першу nозиціЮ або які пе

ребувають у бойовій охороні, заміняються останніми . 
' У вихідному nоЛоженні війська перебувають у готовно-

сті до в!дбиття можливого настуnу nротивника та суворо до-
тримуЮтьс~ встановленого режиму поведінки на nередньому 
краї й у глибині бойового порядку. 

У виПадку виявлення відправлення противником своїх 

військ у глибИну оборони командир батальйону висуває вперед 
розвідку, негайно організовує зайняття залишених nротивни

ком Позицій, не втрачаючи з ним зіткнення , й одночасно доnо-

віДає командирові поЛку (бригади). · 
Наступ на противника, що обороняється, з ходу може 

здійснюватися з вихідного району, району зосередження, місць 

постійної дислокації, навЧальних центрів, районів навчань і в 
ході розвинення бойових .дій у глибині наступу . 
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Сутність цього способу наступу полягає в тому, що під

розділи під прикритrям ударів авіації і вогню артилерії, висува

ючись із глибини, послідовно розгортаються з похідного у пере

дбойовий і бойовий порядок і безупинно переходять в атаку. 

Переваги наступу з ходу полягають у тому, що він най

більшою мірою забезпечує скритиїсть підготовки та раптовість 

дій, максимальний захист військ від зброї масового ураження, 

виграш часу за рахунок скорочення обсягу інженерних робіт і 

проведення перегрупування, яке необхідне під час наступу з 

положення безпосереднього зіткнення з противником. 

Разом з тим здійснення такого насrупу має низку негатив

них чинників. Під час висування підрозділів до переднього краю 
оборони противника зростає фізичне і моральне напруження осо

бового складу, витрачається багато пального й ускладнюється од

ночасний вихід підрозділів на рубіж переходу в атаку. 

Наступ на противника, який обороняється, з ходу (рис.25), 
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як правило, здійснюється з вихідного району, який указується 

старшим командиром. Вихідний ра й он - це район міс

цевості, який має природні укриття й підготовлений в інженер

ному відношенні. Вихідний район призначається поза дос~жні

стю наземних засобів радіолокаційної розвідки й ефективного 

вогню далекобійної артилерії противника з таким розрахунком, 

щоб на висування до його оборони витрачалося б якомога мен

ше часу. Виходячи з досвіду навчань, він вибирається звичайно 

на віддалі 20 - 40 км від переднього краю оборони противника. 
За своїми розмірами вихідний район має забезпечувати розосе

реджене розташування підрозділів з метою захисту від усіх ви

дів зброї противника. 

Вихідний рцйон призначається батальйону площею до 

1 О км2 і займається поротно із засобами посилення. Рота роз
ташовується в указаному районі вздовж маршруту висування, 

використовуючи підготовлені укриття, захисні й маскувальні 

властивості місцевості. . 
Для забезпечення своєчасного та організованого вису

вання, розгортання і переходу в атаку роті (батальйону) nри

значаються: маршрути висування, вихідний nункт (рубіж), 

пункти (рубежі) розгортання в ротні, взводні.колони, рубіж пе

реходу в атаку, а підчас атаки у пішому nорядку для механізо

ваних nідрозділів ще і рубіж сnішування. Для механізованих 

підрозділів на автомобілях можуть призначатися місця nосадки 

десантом на танки. Маршрут висування звичайно вказується 

від вихідного пункту (рубежу) до пункту (рубежу) розгортання 

у відповідні колони, після чого підрозділи прямують колонни

ми шляхами. · 

Вихідний пункт (рубіж) призначається для своєчасного 

початку висування підрозділів з вихідного району. Відстань 

вихідного пункту (рубежу) від вихідного району може стано

вити 5 - 1 О км, що забезпечує витягуван ня колони батальйону 
із засобами посилення й початок руху із заданою швидкістю. 

Рубіж розгортання в ротні колони nризначається для 

nочатку розгортання колони батальйону в ротні колони й вису

вання їх на свої напрямки атаки, він має бути поза досяжністю 

вогню ПТРК, гармат і танків противника, що ведуть стрільбу 
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прямою наводкою, і може призначатися за 4 - 6 км ВІД перед
нього краю оборони. 

Рубіж розгортання у взводні колони призначаєть~я по 

можливості за складками місцевості за 2- З км від переднього 

краю оборони противника та має виключати ураження коло.н 

вогнем протитанкових засобів ближньої дії, гармат БМП та ін

шої зброї піхоти. Залежно від обстановки і характеру місцевос
ті віддаленість цих рубежів може бути різною. Наприклад, у 

випадку наступу у важкодоступних районах - меншою, а на 

відкритій рівнинній місцевості- більшою. 

Рубіж переходу в атаку обирається так, щоб висування .. -: 
до нього підрозділів здійснювалося потай, а вІддаленість його 

забезпечувала проведення дійсного вогню з ОСІjQВних видів 
зброї й дозволяла . підрозділам безупинно, на максимальній 
швидкості досягти переднього краю оборони противника в за

значений час ("Ч"). 

Оскільки механізовані й танкові підрозділи з переходом 
. . 

в атаку мають взаємно ПІдтримувати один одного вогнем, ВІД-

даленість цього рубежу від переднього краю оборони против

ника не може бути більшою, ніж відстань дійсного вогню ку

леметів та автоматів. Рубіж переходу в атаку ·може призначати

ся на відстані до 600 м від переднього краю оборони противни
ка, а іноді й більше. 

Рубіж спішування призначається якомога ближче до 

переднього краю оборони противника звичайно в місцях, укри
тих від вогню його кулеметів і протитанкових засобів ближ

нього бою. Рубіж спішування має забезпечувати безпеку від 

розривів своїх снарядів (гранат), досягнення високої швидкості 

атаки і найменше напруження сил особового складу механізо

ваних ПІДрОЗДІЛІВ. 

Виходячи з цих вимог, рубіж спішування може збігати

ся з рубежем переходу в атаку. Від переднього краю оборони 

противника механізовані підрозділи залежно від обстановки 
іноді можуть переходити в атаку на БТР (БМП), а потім спішу

ватися на рубежі , призначеному ближче до противника, ніж 

рубіж переходу в атаку . 

А т а к а - це важливий і відповідальний період бою, 
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він полягає у стрімкому і безупинному русі танкових і механі

зованих підрозділів у бойовому порядку в поєднанні з інтенсив

ним воrнем із танків, БТР (БМП), а в міру зближення з против-

ником і з інших видів зброї для його знишення . ' 
Танкові підрозділи атакують у бойовій лінії, а механі

зовані підрозділи залежно від обстановки в пішому порядку 

слідом за танками або на БТР (БМП) без спішування особового 

складу. . . 
Атака механізованих підроЗділів у пішому порядку за

ст,осовуєтьqя лід час прорнву підготовлено:і ?бор~ни противни
ка, укріплених районів, а також на різко перес.іченій і в~кодо
<;:тупній для танк,ів і БТР (БМП) місцевості. Особовий склад ме

ханізованих підрозділів при цьому атакує пр01:ивника у цепу 

безпосередньо за бойовою лінією танків на відстані, яка забез

печує його безпеку від розривів снарядів своєї артилерії й під
тримку танків вогнем стрілецької зброї. У цьому випадку БТР 

(БМП), використовуючи складки місцевості, стрибками від ру

бежу до рубежу (від укриття до укриття) діють за своїми піщ)оз
.цілами на відстані, яка забезпечує надійну підтримку вогнем 

своєї .~броІатакуючих танків і механізованих підрозді11ів. 
Після спішування особового складу механізованих під

розділів у БТР (БМП) залишаються заступники командирів бо

йових машин, навідники кулеметів (навідники-оператори), во

дії (механіки-водіі) та заступники командирів взводів, які вог

нем з БТР (БМП) підтримують бій своїх підрозділів . 

Механізовані підрозділи на автомобілях атакують про

тивника зазвичай у пішому порядку. У деяких випадках мото
піхота на окремих ділянках може атакувати противника десан

том на танках. Автомобілі після спішування особовог9 сЮніду 
відводяться у призначені місця збору і розташовуються порот

но або побатальйонно на відстані 2 - 4 км від переднього краю 
оборони противника. Виклик їх до своїх підрозділів здійсню

єт~ся командиром батальйону або з його дозволу командирами 

рот. 

, Ащка м.еханізованих підрозділів на БТР (БМП) засто-

совується, коли оборона противника надійно придушена та 
знищена більша частина його протитанкових засобів, а також 
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під час наступу на поспішно зайняту оборону. При цьому тан

ки атакують слідом за розривами снарядів своєї артилерії, а 

механізовані підрозділи на БТР (БМП) у бойовій лінії за тан

ками на віддалі 100- 200 м, ведучи вогонь з усіх своїх вогне-
вих засобів . ·"· 

Перед атакою організовується вогневе ураження . против

ника. яке полягає в комплексній вогневій дії на нього силами та 

засобами різних видів Збройних Сил, родів військ і спеціальних 

військ із застосуванням ракет і боєприпасів у звичайному спо

рядженні , запалювальних боєприnасів і сумішей. 

Вогневе ураження nротивника в настуnі звичайно орга
нізовується і здійснюється на глибину оборони дивізії против

ника, а по окремих важливих об'єктах й на більшу глибину. 

Вогнева підготовка атаки починається в призначений 

час та може складатися з одного або декількох (як правило, не

парних) вогневих нальотів артилерії й з одного-двох авіаційних 

вогневих нальотів. У цей період артилерія та· авіація придушу

ють і знищують засоби ядерного і хімічного нападу, системи 

високоточної зброї, артилерію, протитанкові засоби, живу силу 

і вогневі засоби противника в опорних пунктах його оборони 

та nоза ними, а також nункти уnравління та інші об'єкти , а 

гранатометний взвод- живу силу і вогневі засоби, розташовані 

поза укриттями, у відкритих окопах (траншеях) і за складками 

місцевості . 

Гармати і танки , виділені для стрільби прямою навод

кою, а також бойові машини піхоти й протитанкові керовані 

ракетні комnлекси в цей час знищують вогневі засоби против

ника, у nершу чергу протитанкові й броньовані, на передньому 
краї та на найближчій глибині. 

Вогнева підтримка атаки включає артилерійську та авіа

ційну nідтримку, яка здійснюється на глибину оборони бригади 

nершого ешелону противника (8 - 1 О км, а іноді й більше), і по

чинається після закінчення вогневої nідготовки атаки. 

Вогневе супроводження наступу підрозділів у глибині обо

рони противника починається nісля закінчення вогневої підтримки 

та включає до себе артилерійське й авіаційне суnроводження. 

Досвід другої світової війни та післявоєнна військова 
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nрактика свідчать, що успіху настуnу роти та батальйону вели

кою мірою сnрияє бойове забезnечення . 

Бойов·е забезnечення включає до себе розвідку, охоро

ну, захист від зброї масового ураження, радіоелектронну боро

тьбу, тактичне маскування, інженерне забезnечення та забезnе
чення РХБ захисту. 

4.2. Оборона іщвемних підрозділів. 
Оборона підрозділів армії США 

О б ор он а -це вид бою, до якого війська перехо

дять із метою відбиття настуnу противника, утримання важли

вих районів і об'єктів, виграшу часу та економії сил і засобів 

для подальшого переходу в настуn. Своєчасним nобудуванням 

оборони і маневром війська повинні зупинити настуn, змусити 

противника зосередитися в раніше наміченому районі й зни

щити його ядерною зброєю у сnолученні з рішучими контрата

ками. Вважається, що оборона може бути усnішною, якщо nро

тивнику не вдалося створити більше трьохразової nереваги . У 

тактиці армії ClllA значне місце відводиться стримуючим діям, 
які проводяться при відсутності необхідних сил та засобів для 

nроведення настуnу або оборони, а також із метою виграшу ча

су або за необхідності використати війсІ,ка на інших наnрям

ках, Стримуючі дії можуть бути вимушеними або навмисними. 

Вони здійснюються контратаками, бонми в обороні, засадами, 

нальотами, відволікаючими ударами та іншими засобами з ме

тою виграшу бою. При веденні стримуючих дій nідрозділи ШІ. 

nозиціях розташовуються з таким . розрахунком, щоб .забезпе

чити ефективне використання воГневих засобів, маскування 

та укриття від вогню противника. 

· . В~хід із бою має забезпечит~ вjдрив від противникр . та 
здійснюЄться вночі або в умовах зменшеної видимості . 

Вихід підрозділів із бою підтримується діями .авіації й 

вертольотів вогневої підтримки, а також ві:п.вол.ікаючими уда-

j ~ ' • . 
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рами на флангах. Вихід із бою вважається складним маневром, 

де фактор часу відіграє вирішальне значення. Таким чином, 

основними видами оборони є nозиційна та мобільна, а також 

їх сnолучення. Позиційна оборона організовується для утри

мання nевної ділянки місцевості в тому випадку, коли війська 

не мають достатньої мобільності або існують незадовільні 

умови місцевості . Мобільна оборона організовується за наяв

ності мобільних частин та nідрозділів на місцевості, сnриятли

вій для маневру, і є можливість створити оборону на значну 

глибину. В обороні МвП займає nозицію віД ЗО до 11 О м по 
фронту, як nравило, коли nри nідсиленні nротитанковими за

собами фронт оборони до 125 м. Позиція обладнуєТься в інже
нерІІому. відношенні й створюється система- вогню, 11еред ne-

. . . . 
редшм краєм встановлюються загородження 1 МІННІ nоля. 

Район (nозицію) МПВ займає таку, на якій обладнуєть

ся оnорний nункт (ОП). Вважається, що взвод у змозі утриму

вати ОП до 400 м по фронту и до 200 м у глибину. Проміжки 
між опорними пунктами взводів можуть сягати 200 м. Бойовий 
nорядок взводу частіше всього будується в ЛІНІЮ, хоча, як 

вважають американські військові, це не nовинно заважати ви

кор11станню умов місцевості й можливості штатної зброї. У за

лежності від умов бойовий порядок може бути таким: 

- всі ·відділення в лінію (у тому виnадку, коли взвод є 

частИною ротного nериметру); · -
' '--- два відділеннЯ попереду, а третє в глибині району : 

Воно може оборонятися фронтом у тил або фронтом уnеред, 

щоб nерекрити вогнем фЛанГ'и відл.ілення, які знаходяться пе

ред ним. 

У смузі оборони створюється система вогню. 

В обороні МПР може знаходитися в nершому або дру

гому ешелоні батаЛьйону (рис.26). 
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Рис.26.Мотопіхотний батальйон армії США в обороні 

Звичайно МПР підготовляє і обороняє ротний район 

оборони або ОП. В обороні роти признаЧається завдання нане
сти втрати противнику вогнем uце до підходу до переднього 

краю, не допустити прориву його в глибину. Рота обороняє ра

йон до 1500 м по фронту і до 1 ООО м у глибину. Бойовий поря
док роти будується в першому або другому ешелоні батальйо

ну, звичайно в першому ешелоні два взводи, а в другому один . 

Відстань між ешелонами не більше 500 м. До елементів району 
оборони відносять також район охорони, який включає до себе : 

позицію бойової охорони (1 ОО- 2500 м); 
позицію проміжної охорони; 

позицію безпосередньої охорони (до 500 м). 
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Крім того, встановлюються пости спостереження і під

слуховування. 

В обороні МПБ (рис.26) діє в складі бригади, знаходя

чись у першому або другому ешелоні. Батальйон може викону

вати і самостійне завдання, висилатися, на відстань 8 - . 1 О км 
від переднього краю як загальна охорона ! або діяти в складі 

військ прикриття, які відправляються від дивізії на відстан9 до 

25 км від переднього краю оборони. Батальйон може бути під
силений танковими, артилерійськими, інженерними підрозді

лами. Бойовий порядок МПБ будується в один або два ешело

ни: дві МПР в першому та одна МПР у другому ешелоні. Бата

льйонний район оборони обіймає по фронту до 5 км, а в глиби
ну - до 3 км. У районі оборони влаштовуються ротний та 

взводний опорні пункти, відсічні та блокувальні позиції. 

Оборона підрозділів армії ФРН. Оборона, на думку 

керівництва ~ундесверу, вважається одним з основних видів 
бойових дій . військ, в яких використовуються всі сили та засо

би для відбиття наступу противника, стійкого утримання ра

йону оборони та нанесення йому максимальних втрат і ство

рення необхідних умов для переходу в наступ. 

Оборона має бути нерухомою, ешелонованою, круго

вою, протитанковою, здібною витримати масовані удари ядер

ної зброї й інших засобів, а такqж удари авіації та артилерії. 

Оборона має бути активною та р.опускати широкий маневр си

лами і засобами. 

Оборона підрозділяється на позиційну та рухому. 

Позиційна оборона базується на нерухомому утриманні 

району, місцевості та підготовлених в інженерному відношенні 

оборонних позицій. Головна увага приділяється використанню 

вигідних умов місцевості та вогневих засобів, інженерному об

ладнанню оборонних позицій та їх утриманню. 

Рухома оборона базується на широкому використанні 

маневру військ і вогневих засобів для знищення противника. 

Основою рухомої оборони є не нерухоме утримання місцевос

ті, а маневр і нанесення удару по наступаючому противнику. 
Вона є активною обороною, яка характеризується зусиллями 

захопити ініціативу в противника і нав'язати йому свою волю. 
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Основою оборони мотопіхотної бригади є вузли оборо

ни батальйонів із побудованими в них опорними пунктами рот . 

Мотопіхотне відділення веде бій у складі взводу та 

обороняє позицію в опорному пункті взводу . Ширина позиції 

від 50 м до 100 м, вона обладнується в інженерному відношен
ні, й смуга оборони прикривається системою вогню. 

Мотопіхотний взвод обороняє опорний пункт до 400 м 
по фронту та до ЗОО м у глибину в складі МПР, у першому або 

другому ешелоні оборони . Опорний пункт влаштовується для 

кругової оборони, прикривається вибуховими і невибуховими 

інженерними загородженнями . 

Мотопіхотна рота веде оборонний бій у складі баталь

йону в першому або другому ешелоні та обороняє район по 

фронту 1,5-2 км, у глибину до 2 км. Він обладнується в інже
нерному відношенні й підготовляється для ведення кругової 

оборони. Рота в обороні може бути підсилена танковими і ар

тилерійськими підрозділами. Бойова охорона організується на 

відстані З - 4 км від переднього краю, а безпосередня охорона 

виставляється на відстані 400- 500 м. 
Знаходячись у першому ешелоні, МПБ обороняє район 

оборони по фронту З- 5 км, в глибину до 5 км. Основу баталь
Й~Ііного району оборони складають ротні оПорні пункті. Район 
оборони облаштовується в інженерному відношенні . Перед пе

реднім кр,аєм створюється зона суцільного вогню на глибину 

400 - бОО м. Утримуючі дії батальйони ведуть, як правило, у 
складі бригад, а в. 9кремих випадках самостійно в якості утри

муючих піДрозДілів. Мета утримання - виграти час, затримати 
просування проти~ника, виявити його замисли щодо напрям

ку головного удару, на~-;~есення йому максимальних втрат, ви

мотати його війська та створити умови для проведення Інших 
видів бойових дій. · 

4.3. Дії солдата в наступі 

Атака полягає в стрімкому і невпинному русі танко

вих механізованих підрозділів у бойовому порядку в сполу

ченні з інтенсивним вогнем із танків, БМП (БТР), а в міру 
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зближення з nротивником з Інших видів зброї з метою його 

знищення (розгрому). 

У наступі солдат, використовуючи результати вогне

вого ураження противника, діє з nовним напруженням сил у тіс- . 

ній взаємодії з іншими солдатами відділення. Перед наступом 

він має: усвідомити своє завдання, а також завдання відділення 

і взводу, цілі для ураження і nорядок відкрипя вогню; знати 

номер ( nізнавальний знак) танка. за яким буде діяти відділення, 
та порядок взаємодії з ним, а також і з іншими вогневими засо

бами; при атаці в пішому порядку знати своє місце і порядок 

спішування; знати порядок подолання загороджень і перешкод; 

запам'ятати встановлені командиром · сигнали; перевірити 

справність зброї і підготувати їі до бою; перевірити наявність 

боєприпасів і за необхідності поповнити їх; перевірити наяв

ність і справність засобів індивідуального захисту, підігнати 

спорядження. 

Під час атаки солдат у складі відділення невідступно 

просувається за танком і своїм вогнем знищує вогневі засоби 

противника, у першу чергу протитанковІ. 

Дії солдата в наступі з ходу. До початку наступу з хо

ду солдат у складі відділення потай розташовується в зазначе

ному командиром відділення місці, де він підготовлює свою 

зброю і бойову техніку до майбутнього бою й постійно знахо

диться в бойовій готовності до відбипя можливого нападу по

вітряного і наземного противника. 

У залежності від виконуваного завдання, характеру 

місцевості й інших умов обстановки солдат у складі механізо

ваного віддіЛення може діяти на БМП (БТР), у пішому порядку 
(взимку- на лижах) чи десантом на танку. 

При наступі на БМП (БТР) солдат завчасно готується 

до посадки. При цьому особливу увагу він звертає на особисте 

екіпірування, на справність зброї, крім того, перев·іряє, чи за

ряджена зброя, ·а якщо була команда зарядити зброю, то чи по

ставлена вона на запобіжник; при цьому багнет-ніж відмика

ється. 

Посадка солдата в бойову ·машину може здійснюватися: 

у БМП- через заДІіі двері; у БТР- через люки . 
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Посадка в бойову машину солдатів у складі відділення 

здійснюється у визначеному для цього місці за командою (сиг

налом) "До машини". 

За командою (сигналом) "По місцях" солдат, викорис

товуючи колеса, гусениці й підніжки швидко займає своє місце 

в бойовій машині. 

Зброя при посадці береться як зручніше, за винятком 

кулеметів ПК, що передаються військовослужбовцям, які зро

били посадку. 

Атака в пішому порядку. При атаці в пішому порядку 
за командою командира віДділення "Відділення приготуватися 
до сnішування" механік-водій (водій) збільшує швидкість руху 
бойової машини, наздоганяє танк, при цьому солдат виймає 

зброю з бійниці, ставить П на запобіжник і підготовлюється до 

сnішування. 

Висадка (спішування) солдата з бойової машини здій

снюється: з БМП- через задні двері; із БТР- через люки. 

Із в·иходом бойової машини на рубіж сnішування меха

нік-водій (водій) за командою командира відділення "До ма

шини" сnовільнює рух, використовуючи складки місцевості й 

наявні укриття, та робить коротку зуnинку. Солдат вискакує з 

бойової машини і за командою командира відділення "Відді

лення, у напрямку такого-то nредмета - до бою, вnеред" чи 

"Відділення, за мною- до бою" займає своє місце в цеnу з ін

тервалом між солдатами 6- 8 м (8- 12 кроків), відкриває во
гонь із ходу, бігом чи nрискореним кроком у складі відділення 

nродовжує рух до переднього краю противника. 

Атака повинна бути стрімкою- у цьому заnорука успі

ху. Повільно рухаюшийся солдат на nолі бою - це зручна мі

шень для противника. 

При nідході до мінного nоля за командою командира 

відділення "Відділення, за мною, у колону по одному (по двоє), 

у прохід у мінному полі, бігом марш!" кулеметник першим ви

сувається до nроходу, вогнем nрикриває рух відділення , а інші 

солдати nерешнковуються в колону і стрімким кидком слідом 

за танком по його коліях чи по проробленому проході під nри

криттям вогню БМП (БТР) долають мінне nоле. Подолавши 
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його, солДат за командою командира відділення "Відділення, 

до бою :__ вперед!" знову займає своє місце в цепу ві~,ілення, 

ведучи вогонь по противнику з ходу. стрімко просувається до 

об'єкта атаки. · 
Наблизившись до траншеї противника на 30- 35 м, сол

дат за командою командира ''Гранатою ·::..: вогонь!" кидає грана-
\,.-' 

ту в траншею 1 стрІмким ривком, пригнувшись, з вигуком 

"Ура!" рішуче вривається на пе~е.rіній край оборо~и, знищую
чи nротивника вогнем впритул, 1 невпинно продовжує атаку в 

зазначеному напрямку. .· 
Якщо солдат змушений вести бій у траншеї чи ході 

сполучення, то він просувається якнайшвидше. Перед тим, як 
увійти в злам траншеї чи хід сполучення, солдат кидає гранату 

і робить одну-дві черги з автоміна ("прочісує вогнем"). 
Дротові загородження у вигляді "їЖаків", "рогаток" і 

т.ін., які виставлені противником у траншеї Чи ході сполучен
ня, викидаються наверх багнетом чи підриваються гранатою. 
Якщо це зробити неможливо, варто приховано обійти таку ді

лянку зверху. 

Просуваючись по траншеї nротивника, потрібно уваж

но дивитися, чи немає в ній мін-сюрпризів Й' інших вибухових 
пристроїв. При виявленні мінно-вибухови·х загороджень їх не

обхідно знешкодити або поставити ясно вид'Имий попереджу-

вальний знак. 

Знищити противника в цих умовах дуже складно, СОJ]

дат в основному має розраховувати на власну майстерність ве

дення рукопашного бою, на свої зброю і сили, застосовуючи 

при цьому укол багнетом, удари прикладом, магазином чи пі

хотною лопатою, уміло діючи гранатами та вогнем впритул. 

Після висадження десанту БМП долає мінне поле про

тивника у взаємній вогневій підтримці з танками і під прикрит

тям вогню артилерії, а БТР долає загородження встановленим 

порядком по проробленому проходу. 

Подолавши загороджеJіня, БМП (БТР), використовую

чи складки місцевості, стрибками від рубежу до рубежу (від 

укриття до укриття) просувається за своїм відділенням на від

стані, що забезпечує надійну підтримку його вогнем, а іноді 
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безпосередньо в цепу відділення, при цьому механік-водій (во

дій) створює навіднику-оператору (навіднику кулемета) вигідні 

умови для ураження вогневих засобів противника. 

Вогонь ведеться поверх цепу . відділення й у проміжках 

між відділеннями. При наступу на відкритому фланзі вогонь 

може вестися і через фланг відділення. Вибір того чи іншого 
виду зброї БМП (БТР) і способу ведення вогню залежить від 

конкретної обстановки, виявлених вогневих засобів противни

ка й умов місцевості. 

Вибір напрямку переміщення БМП (БТР) здійснюють 

навідник-оператор (навідник кулемета) і !"1еханік-водій (водій) 
у відповідності з поставленим командиром відділення завдан

ням. Напрямок руху повинен забезпечувати nрохідність БМП 

(БТР) І nрихованість дій, що досягається завчасним визначен
ням місця для нової вогневої nозиції, маршруту висування до 

неї з урахуванням рельєфу місцевості (ярів, низин, височин, 

насипів, nосадок лісу і чагарнику, будівель та ін.) і стрімким 

переміщенням. Щоб не допустити значного відставання від це

пу відділення і не знизити бойових можливостей БМП (БТР) по 

підтримці вогнем відділення, а так само не дати можливостей 

противнику вразити БМП (БТР), доцільно вести вогонь з однієї 
позиції (зупинки) . nротягом не більше 1 - З хв. Кожне перемі
щення БМП (БТР) здЩснюється з урю~уfЗ~ННЯl}'І висування ін-
ших БМП (БТР) взводу. . . 

При наступі в глибині оборони противника солдат, не 

відхиляючись від напрямку наступу і використовуючи складки 

місцевості, швидко виходить в складі відділення на фланзі чи в 

тил противника і рішучою атакою знищує його. 
У спішне просування хо~а б одного солдата свого чи су

сіднього відділення негайно підтримується іншими солдатами і 

відділенням у цілому. 

Просуваючись позаду наступаючого відділення чи 

б~зіюсередньо в його цепу, БМП (БТР) вогнем із гармати, 
ПТКР чи кулемета підтримує його бій. 

· Гранатометник і кулеметник просуваються в безпосе
редній блиЗькості від командира відділення і знищують против
ника за командою командира чи самостійно. 
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Снайпер, діючи в цепу, що атакує , уважно спостерігає 

за полем бою й уражає в перщу чергу найбільш небезпечні цілі 
(розрахунки ПТКР і кулеметів, а також офіцерів протИвника). 

У міру ослаблення опору противника солдат, що насту

nає в пішому nорядку, за командою командира відділення ро

бить nосадку в машину. Механік-водій БМП (БТР) збільшує 

швидкість руху бойової машини, наздоганяє цеп, а потім сnо

вільнює рух машини чи зуnиняє ії. 

Солдат за командою командира "До машини" бігом ви

сувається до своєї машини, ставить зброю на запобіжник, потім 

за командою "По місцях" у зазначеному порядку робить посад

ку , , виготовляється для ведення вогню на ходу. Навідник

оnератор БМП (навідник кулемета БТР) під час nосадки особо

вого складу спостерігає за протИвником і знищує виявлені цілі. 

Солдат, nродовжуючи наступ на БМП (БТР). з підходом до 

опорного пункту знову спішується й атакою в складі відділен

ня у фланзі й тил знищує противника. Загородження і пере

шкоди в глибині оборони долаються чи обходяться. 

Наступ з положення безпосереднього зіткнення з 

противником. Наступ з положення безпосереднього зіткнення 

з nротивником починається - з вихідного положення. Вихідним 

положенням є траншея (окоп), яке солдат займає потай, у за

значений командиром час . 

У вихідному положенні для наступу солдат знаходиться 

в постійній готовності до відбиття можливого наступу против

ника. Він nовинен знати, де nроходить nередній край оборони 

противника, звідки можна чекати його раnтових дій, вести сnо

стереж~ння за ним . 

Роботи з інженерного обладнання вихідного положення 

nроводяться під виглядом посилення оборони з дотриманням 

суворих заходів маскування. У ході обладнання позиції підго

товлюються пристосування для швидкого внетрибування з 

траншеї (окопу), для чого в передній крутості траншеї влашто
вуються сходинки чи поглиблення. 

До переходу в атаку солдат за командою командира 

вІддшення веде по nротивнику вогонь, а перед атакою поnов

нює запас патронів і ручних гранат до встановленої норми. 
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Під час підготовки до наступу солдат усвідомлює своє 

завдання, а також завдання відділення і взводу, nорядок подо

лання мінно-вибухових загороджень; nеревіряє сnравність 

зброї і готовність їі до бою, наявність установленої норми боє

приnасів, наявність і справність засобів індивідуального захис

ту; підганяє сnорядження і вивчає сигнали. 

. При nідході танків до nозиції відділення за командою 

кома~,цира ві.цділення "Відділення, nриrотуватися до атаки" 
солдат зобов'язаний дозарядити зброю, зняти й з заnобіжника, 

nідготувати до дії ручні гранати (вставити запали), приєднати 

багнет-ніж. 

Як тільки танки nройдуть позицію . відділення, за ко
мандою "Відділення, в атаку - . вперед" солдат швидко вистри
бує з окопу й одночасно з іншими солдатами рухається вnеред 

бігом чи nрискореним кроком . слідом за танком, що атакує на 

цьому напрямку. 

У цей час БМП (БТР) веде вогонь по · nротивнику, за

безпечує nодолання відділенням мінно-вибухових загороджень 

і знаходиться в готовності до руху слідом за ·вrд.діленням на ви

гідний рубіж. 

Подолання особовим складом мінно-вибухових заго

роджень і атака переднього краю оборони здійснюються так 

само, як і при наступі, з ходу в nішому nорядку . 

У ході атаки солдат веде сnостереження за місцевістю в 

напрямку атаки відділення і· на флангах, з тим щоб вчасно 

знайти і знищити противника. При цьому кожен солдат пови

нен швидко реагувати на дії противника, відразу ж відкривати 

вогонь і знищувати вогневі засоби, насамперед протитанкові. 

Атака при наступі з положення безпосереднього зітк

нення ~ протИвником можлива і на БМП (БТР). У цьому випад

ку посадка солдатів у них здійснюється nід час вогневої nідго

товки атаки, у вихідному положенні для наступу. Для посадки 

в БМn (БТР), що розташовується за своїм відділенням, за ко
мандою (сигналом) солдат виходить . з окопу, потай підходить 

до свого відділення. За командою командира відділення "Від

ділення -до машини", "По місцях" він швидко займає своє міс-
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це в машиНІ 1 nриготовляється для ведення вогню з ходу, а з 

nереходом в атаку- відкриває вогонь . 

Атака nереднього краю оборони nротивника і розвиток 

настуnу в глибину здійснюється в такому ж nорядку, як і nри 

настуnі з ходу на БМП (БТР). 

При відбитті контратаки nереважаючого по силі nротив

ника солдати за командою командира відділення займають nо

зицію на nризначеному рубежі й вогнем з місця знищують 

nротивника, який контратакує, nісля чого nродовжують настуn. 

Як тільки буде виявлений відхід nротивника, nідрозділ 

негайно nристуnає до nереслідування. 

Щоб не дати nротивнику можливості відійти і зайняти 

оборону на новому рубежі, nереслідування nроводиться стрім

ко вдень і вночі. Солдат, nереслідуючи nротивника, вміло ви
користовує складки місцевості й інші маскувальні засоби, ви

ходить на шляхи відходу nротивника, сковує його дії й рішу

чою атакою в складі відділення наносить йому nоразку. 

Солдат nересЛідує nротивника, як nравило, у складі 

відділення на БМП (БТР). 

Пересування солдата на полі бою. При діях у nішому 

nорядку солдат nер~сувається nрискореним кроком або бігом . 

При цьому nовинна втримуватися швидкість: nрискореним 

кроком 130-140 кроків за хвилину, бігом 165-180 кроків за хви
лину. 

При діS!х у глибині оборони ,пр.ятивника в залеж~qсті 
від місцевості , сили і дії його вогню, часу доби і умов погоди, 

сnособііми переміщення солдата· можуть бути: прискорений 
крок або біг (у n~вІ;Іий зріст або nригнувшись), nеребіжки і nе

реnовзання . Перебіжки та nереnовзання використовуються для 

скритого зближення з nротивником. 

Перед початком nересування особовий склад ставить 

зброю на заnобіжник за командою "Заnобіжник став" або са

мостійно . 

Перебіжки здійснюються в такому nорядку: за nо

nередньою командою nеребігаючий намічає шлях руху і укриті 
~ . І 

місця зуnинок для nереnочинку, а за командою швидкр вска-
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кує і стрімко перебігає. Довжина перебіжки залежить від міс

цевості й вогню противника, у середньому вона має складати 

20-40 кроків. На місці зупинки перебігаючий з розбігу лягає, 

відповзає в сторону, а досягнувши вказаного місця, крім того, 

го:rується для ведення вогню. Положення зброї при перебіжці -
за вибором перебігаючого. 

Взвод може здійснювати перебіжку по одному, по гру

пах і по відділеннях, а відділення - по одному, по групах або 

одночасно всім складом. Перебіжка взводу (відділення) прово

диться за командами: "Взвод (відділення), у напрямку такого

то предмета (на такий-то рубіж), перебіжкою справа (зліва, злі

ва й справа) по одному вперед; взвод відділення, у напрямку 

такого-то предмета (на такий-то рубіж), перебіжкою по групах: 

перша група - рядові такі-то, друга група - рядові такі-то. 

Перша група, вперед". 

Для rуеребіжки взводу по відділеннях nодається коман

да: "J3з~од, у напрямку такого-то nредмета (на такий-то рубіж), 

nеребіжкою справа (зліва) по відділеннях- вnеред". 

При перебіжці по одному за виконавчою командою 

"вперед" правофланговий (лівофланговий) або одночасно ліво

і правофланговий вскакують і, стрімко nробігши 20-40 кроків, 
роблять nерепочинок. Одночасно із зупинкою першого почи

нцє nеребіжку другий, висунувшись на лінію перебігаючого, 

він робить nерепочинок. Перший nри зуnинці другого nеребі

гає тим же способом до виходу на вказаний рубіж. Інші солда

ти відділення послідовно висуваються тим же способом. 

При перебіжці по групах перебігають одночасно декіль

ка солдат тим же способом, як і по одному. 

При перебіжці взводу по відділеннях кожне відділення 

починає рух за командою свого командира відділення: "Відді

лення, у напрямку такого-то предмета (на такий-то рубіж), пере

біжкою за мною - вперед", особовий склад відділення одночас

~о вскакує і, пробігши 20-40 кроків, робить перепочинок. Для 
відновлення руху подається команда: "Відділення - вперед", 

відділення, групи або окремі солдати, які залишились на місці, а 

також ті, що висунулися на рубіж (зупинку), своїм вогнем під-
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тримують перебігаючих. 

Переповзання здійснюється гю-пластунські (рис.27), 
напівкарачки (рис.28) і на боці (рис.29) в такій послі.цовності. 
За попередньою командою переповзаючий повинен намітити 
шлях руху і укриття, місця зупинок для перепочинку, а за до

датковою командою переповзти одним із указаних способів . 

Для переповзання взводу й відділення подаються такі ж коман
ди, як' і при пересуванні перебіжками, наприклад: "Взвод, у на
прямку такого-то предмета (на такий-то рубіж), повзком справа 

(зліва), відділеннями - вперед" або "Відділення, у напрямку 

такого-то предмета (на такий-то рубіж), повзком справа (зліва, 

справа і зліва) rio одному- вперед!" 

Рис . 27. Переповзання по-пластунськи 

~~~··~~ ~·. ~ 
-~ -~;'\ 

"" ' d ';"--' _ .... 
• - · . ..... ~;>--- . 

Рис. 28. Переnовзання напівкарачки 

Рис . 29. Переповзання на боці 
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4.4. Відділення в наступі 

Механізоване відділення наступає на фронті до 50 м . 

Відділенню в наступі вказуК:Іть об'єкт атаки і напрямок подаль

шого наступу. Інколи, особливо при постановці бойового зав

дання по радіо, а також при діях у лісі, відділенню може бути 

вказаний тільки азимут напрямку наступу. 

Об'єктом атаки зазвичай є противник в окопах чи ін

ших фортифікаційних спорудженнях опорного пункту, а також 

окремо розміщені на напрямку наступу танки, гармати, куле

мети та інші вогневі засоби противника. 

Бойовий порядок меха11ізованого відділення (МВід) 

(рис.ЗО), яке наступає в пішqму nорядку, складається з цепу з ін
тервалом між солдатами 6- 8 м (8- 12 кроків). Для зручності 
ведення вогню і кращого застосування місцевості солдати в цепу 

можуть висуватися вперед або вбік, не порушуючи загального 

напрямку фронту наступу цепу і не заважаючи діям сусідів . 

@ ® 

рис . ЗО. Бойовий порядок механізованого відділення 

До початку наступу відділення потай займає вихідну 

позицію (вказане командиром взводу місце). У вихідному по

ложенні особовий склад механізованого відділення, як nрави

ло, розташовується в транш~ї, а БМП (БТР)- на вогневій nози

ції поряд з траншеєю або в глибині вихідного району разом з 

іншими машинами взводу. 

Із заняттям вихідної позиції (вказаного місця ) від

ділення готується до відбиття можливої атаки противника 

(розташовується на місці). З одержанням бойового завдання 
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командир відділення організовує наступ. 

У бойовому наказі командир відділення вказує: 

-орієнтири; 

- склад, положення і характер дій противника, зобра-

ження переднього краю оборони і місця розташування його вог

невих засобів; 

- завдання взводу та відділення (об'єкт атаки і напря

мок -продовження наступу); 

- завдання сусідів, танка, за яким буде наступати відді
лення, його номер (розпізнавальний знак), а також порядок ви-

користання вогню артилерії та інших вогневих засобів; · 
- завдання особовому складу: 

- всьому особовому складу- місце і порядок_спішу~ан-

ня, місце кожного солдата в цепу відділення, порядок подо

лання загороджень і перешкод; навіднику-оператору (кулемет

нику БТР), кулеметнику і гранатометнику, а при необхідності і 

решті особового складу - цілі для ураження і порядок ведення 

вогню; механіку-водію (водію) - напрямок, порядок руху в 

атаку, подолання загороджень і перешкод; 

-сигнали оповіщення, управління, взаємодії та порядок 

дій за ними; 

-час готовності. до наступу і заступника. 

Бойовий наказ командир відділення віддає на місцевос

ті, а при неможливості- по схемі (на макеті мІсцевості) й уrоч
нює бойове завдання на місцевості під час висування до рубе

жу переходу в атаку або з початком атаки. 

Наступ з положення безпосереднього зіткнення з против

ником відділення починає з вихідної позиції (із траншеї, окопу). 

Із початком вогневої підготовки атаки командир від

ділення веде спостереження за об'єктом атаки і про все помі

чене у противника, а також про результати вогню своєї артиле

рії та інших вогневих засобів доповідає командиру взводу. 

Відділення вогнем своєї зброї знищує виявлені кулемети, гра

натомети та інші вогневі засоби, а також живу силу противника. 

Під час атаки в пішому порядку за командою ( сигна
лом) командира взводу командир відділення подає команду 

"Відділення, приготуватися до атаки". За цією командою осо-
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бовий склад дозаряджає зброю, приєднує багнети-ножі, готує 

до дії ручні гранати і встановлює, якщо необхідно, пристрої 

для швидкого внетрибування із траншеї. 
За командою (сигналом) командира взводу про початок 

руху в атаку командир відділення подає команду "Відділення, 

в атаку - вперед", за якою відцілення швидко вистрибує із тран

шеї (окопу) і прискореним кроком або бігом слідом за танком 

або самостійно за підтримки вогнем БМП (БТР) атакує против

ника і продовжує наступ в глибину. 

Під час атаки відділення невідступно просувається слі
дом за танком і своїм вогнем знищує вогневі засоби противни

ка, в першу чергу протитанковІ. 

Командир відділення, просуваючись у цепу, на ходу уточ

нює об'єкт атаки відділення, порядок подолання загороджень і ста

вить (уточнює) завдання кулеметникам, гранатометнику і стрільцям. 

Мінне поле відділення долає (рис.ЗІ ), як nравило, елі-

Рис.ЗІ. Порядок долання інженерних загороджень 
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дом за танком по його коліях або по проробленому проходу бі

гом, як правило, у складі взводу. Під час підходу до мінного 

поля за командою командира взводу або самостійно командир 

відділення командує "Відділення, за мною, у колону по одному 

(по два), у прохід, бігом- руш" . За цією командою кулеметни
ки першими висуваються до проходу, вогнем прикривають рух 

відділення, а решта солдатів перешнковуються в колону і стрім

ким кидком під прикриттям вогню БМП (БТР) долають мінне 

поле. 

Подолавши мінне поле, відділення знову розгортається 

в цеп і стрімко атакує противника. Наблизившись до против

ника, що знаходиться в траншеї, на 25 - 40 м особовий склад за 
командою командира "Відділення, гранатами - вогонь" закидає 

його гранатами, з криком "ура" вривається на передній край 

оборони, знищує противника вогнем впритул і багнетами і, не 

затримуючись, слідом за танками продовжує атаку по вка

заному напрямку. 

При затримці танків відділення повинно висуватися 

вперед і атакувати противника, не чекаючи танків, вико

ристовуючи результати вогню артилерії та мінометів. 

В атаці рівняння має бути тільки на передніх, ніхто не 

має права відставати. Успішне просування вперед хоча б тільки 

одного солдата повинно бути негайно п~дтримане іншими сол

датами та відділенням в цілому. 

Знищивши противника, відділення, не затримуючись, 

просувається вперед, у міру послаблення опору противника за 

командою (сигналом) командира взводу проводить посадку в 

БМП (БТР, десантом на танки) і продовжує наступ у вказаному 

напрямку. 

Під час атаки на БМП (БТР) посадка на них особового 

складу здійснюється з підходом БМП (БТР) до вихідного по
ложення для наступу. Механізоване і протитанкове відділення 

за командами своїх командирів "До машини", "На місця" швид

ко здійснюють посадку, приготовллються для ведення вогню з 
ходу і слідом за танком або самостійно атакують противника. 

Під час наступу в глибині оборони противника відді

лення, не відхиляючись від напрямку наступу, використовуючи 
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складки місцевості, швидко виходить у фланг або тил против

ника і рішучою атакою знищує його. Переміщення відділення 

здійснюється за командами командира взводу. На окремих ді

лЯнках спосіб пересування (прискореним кроком, бігом, пере
біжками, переповзанням) визначає командир . відділення, врахо

вуючи рельєф місцевості та інтенсивність вогню противника. 

Він зобов'язаний слідкувати за тим, щоб підлеглі швидко про
сувалися вперед, уміло використовували місцевість та витри

мували вказаний напрямок. Вогонь у відділенні ведеться на 

ходу і з коротких зупинок, при цьому командир відділення, 

особливо того, яке діє без БМП (БТР), зобов'язаний встановити 

такий порядок просуванНЯ та ведення вогню, щоб не припинявся 
рух відділення в цілому: кулеметник та частина стрільців ве

дуть вогонь, а решта відділення просувається вперед, потім со

лдати, які · висунулися, відкривають вогонь, забезпечуЮчи про

сування тим, хто залишився позаду. 

. · · ЯКщо відділення попало під вогонь артилерії (міноме-
тів), воно вИхоДить із-під обстрілу стрімким кидком упереД. 

Одержавши завдання завершити розгром противника, 

який залишився в траншеї, двоє-троє солдатів відділення, про-
."., І' 

суваючИсЬ по і"і дну, вогнем впритул, багне:гами та гранатами 
знищують тих, хто обороняється. Решта складу відділення ру

хається по обидві сторони траншеї, не випускаючи з очей сол

датів, які просуваються по траншеї, знищує виявлені вогневі 

засоби і противника, який намагається залишити траншею . Во
г~еві засоби, роЗташовані в оборонних спорудженнях, закида
ються гранатамf'І. 

Виявивши відхід противника, командир відділення до

повідає про це командирові взводу, невіДступно переслідує 

противника і знищує його вогнем усіх своїх засобів. 

КомандИр віддіЛення;· діючи в цепу відділення, управ
ляє вогнем і рухом відділення командами, що подає, як прави

ло, Голосом. Сигнальними патронами і трасуючими кулями він 
указує Бмh (БТР) і танку цілі, які перешкоджають просуванню 
відділення. 

Під час наступу з ходу командир механізованого (про

титанкового, гранатометного) відділення з початком роз гор-
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тання взводу в бойовий порядок виводить БМП (БТР) на свій 

напрямок, уточнює навіднику-оператору (кулеметнику БТР) і 

механіку-водію (водію) об'єкт атаки (цілі), напрямок продов

ження наступу (напрямок наступу) місце і номер проходу в за

городженнях і керує вогнем відділення. 

Під час атакИ на БМП (БТР) відділення після розгор
тання взводу в бойову лінію слідом за танком або самостійно 
продовжує висування до переднього краю оборони противни

ка, знищуючи уцілілі протитанкові та інші вогневі засоби вог

нем із зброї, вста~овленої на машині, та із стрілецької зброї че

рез бійниці (поверх борту). 
Під час атаки десантом на танку відділення розміщу

ється головним чином у його кормовій частині над силовим 

відділенням. Командир відділення займає місце справа біля 

башти і входить у зв'Язок з командиром танка через танковий 
переговорний пристрій. Для ведення вогню солдати розміщу
ються таким чином: кулеметник - у. центрі танt<а, . безпосеред
ньо за його баштою; стрільці справа і зліва від башти~ грана

тометник розташовується поряд з командиром відділення і ве-

. де спостереження за сигналами командира взводу. Під час руху 
десантом на танку відділення веде спостереження, за командою 

командира відділення і самостійно знищує виявлені цілі против

ника, особливо протитанкові засоби ближнього бою. Командир 

відділення попереджає командира танка про загородження та 

природні перешкоди~ які знаходяться попереду. ·· 
Під час атаки в пішому порядку з виходом БМП (БТР), 

танка з десантом до встановленого місця спішування відділен

ня за командою свого командира "До машини" швидко ви

стрибує (спішується) і за командою "Відділення, у напрямку 
такого-то предмета, напрямок -такий-то - до бою, вперед;' або 
"Відділення, за мною- до бою" розгортається в цеп і приско

реним кроком або бігом, ведучи інтенсивний вогонь на ходу, 

продовжує атаку. 

Атаку переднього краю оборони противника та роз

виток наступу в глибині відділення здійснює в такому ж по

рядку, як і під час наступу із положення безпосереднього зітк

нення з противником. 
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Командир відділення керує відділенням командами, що 
подаються голосом, і сигнальними засобами. 

Перелік команд, що пода10ться командиром відділення: 

"Відділення, приготуватнся до атаки"; "Відділення, в 

атаку - вперед"; "Відділення, у l!апрямку орієнтиру 2, направ
ляючий кулеметник Петров - до бою, вперед"; "Відділення, до 
бою"; "Відділення, на рубіж по.11ьової дороги - до бою"; "Від

ділення, за мною -до бою"; "Відділення, до мене, у колону по 
одному (по два) - бігом марш"; "Кулеметнику Петров, прямо -
курган, справа- група піхоти- знищити"; "Відділення, на гре
бінь висоти (такий-то рубіж) справа по одному, перебіжками
вперед"; "Відділення, на такиЙ-1'0 рубіж повзком справа, зліва 

по одному - вперед". 

4.5. Взвод у наступі 

При виконанні бойових завдань механізований взвод у 
залежності від обстановки діє -в похідному, передбойовому і 
бойовому порядках. 

Похідний порядок взводу - колона. Він використову

ється на марші, при переслідуваl!ні, проведенні маневру та по
винен забезпечити швидкість руху і швидке розгортання в пе
редбойовий порядок. 

Передбойовий порядок (рис.32)- шикуван

ня взводу при діях у пішому порядку для пересування колонами 

t00-2.00.A<. 

Рис.32. Передбойовий порядок взводу 
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відділень, розчленованих по фронту на 1 ОО м один від одного в 
лінію відділень. Він забезпечує швидке розгортання взводу в 
бойовий порядок, меншу вразливість від вогню артилерії і уда

рів авіації. У залежності від обстановки передбойовий порядок 
взводу може бути уступом вправо чи вліво. Б о й о в и й по

р я до к (рис.ЗЗ)- це шикування взводу для проведення бою. 

Він складається з цепу і засобів підсилення. Взвод наступає на 

фронті до 300 м. 

Рис.ЗЗ. Бойовий порядок взводу 

До початку наступу з ходу механізований взвод потай 

розміщується на місці, вказаному командиром роти. Командир 

взводу організовує розміщення взводу і підготовку озброєння, 

бойової техніки і особового складу до майбутнього бою, а з 

отриманням бойового завдання -організовує бій. 
При наступі з позиції безпосереднього зіткнення з про

тивником взвод потай висувається і займає вихідну позицію 

для наступу. Особовий склад зазвичай розміщується в траншеї. 

У всіх випадках взвод знаходиться у бойовій готовності 

для відбиття можливого нападу противника. 

Місце і роль взводу в наступі. Місце взводу в насту

пальному бою визначає старший командир. Однак це зовсім не 

означає, що воно залежить лише від суб'єктивного фактора. Іс

тотно впливають на визначення місця взводу його укомплекто

ваність, навченість особового складу, у тому числі й команди

рів. бойовий досвід тощо. 
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Як правило, механізований взвод свої завдання в насту

пі виконує в складі роти, однак, складаючи резерв батальйону, 

у бойовому розвідувальному дозорі, у штурмовій групі може 
діяти і самостійно. Механізований взвод, крім того, може діяти 
в передовій групі від тактичного повітряного десанту. У складі 

роти механізований взвод може наступати в першому еШелоні 

батальйону на напрямку зосередження ним основних Зусиль. У 

цьому випадку від успішних дій взводу буде багато в чому за

лежати не тільки виконання бойового завдання роти, але й ба

тальйону. Взвод може наступати й у складі підрозділів другого 

ешелону батальйону чи частини, маючи завдання розвити успіх 

підрозділів першого ешелону і завершити виконання завдання, 

поставленого батальйону (рис.34) . 

Рис.34. Проведення настуnу механізованим взводом 

При діях у резерві батальйону взвод може вирішувати 

найрізноманітніші раптово виникаючі завдання : вводитися в 

бій для нарощування зусиль батальйону, відбивати контратаки 

разом із підрозДілами першого ешелону, заміняти підрозділи, 
які понесли втрати, прикривати відкриті фланги від можливих 

ударів противника, вести боротьбу з йоГо диверсійно-розвіду-
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вальними групами. Віддалення резерву від підрозділів першого 

ешелону може бути до З км. Воно забезпечує командиру бата

льйону nідтримку надійного зв'язку із взводом і швидкий 

вступ його в бій. 

У ході виконання поставленого батальйону завдання, у 

глибині оборони противника, взвод може рути призначений у 

бойовий розвідувальний дозор із метою ведення розвідки про
тивника й місцевості в смузі наступу батальйону. У цьому ви

падку віддалення його від nідрозділів першого ешелону може 

сягати І О км. 

Механізований взвод у складі штурмової групи може 
діяти при наступі в місті або укріпленому районі для захоплен
ня підготовлених до оборони особливо міцних будинків і сnо

руджень. Крім взводу, до складу штурмової групи можуть та

кож включатися танки, самохідні гаубиці, міномети, установки 

ПТКР, вогнемети, а також інженерно-саперний nідрозділ із під

ривними зарядами . 

Механізований взвод, призначений у передову груnу 

від батальйону, що діє в тактичному повітряному десанті, ви

конує завдання по захопленню площадки для приземлення і 

має забезпечити висадку основних сил десанту. 

Механізований взвод може придаватися танковому під

розділу, а танковий взвод - механізованому підрозділу і вико

нувати завдання у наступі в тісній взаємодії один з одним. 

Бойові можливості взщщу. Навіть при повній укомп

лектованості взводу особовим складом, бойовою технікою й 

озброєнням вони будуть залежати від стану озброєння й техні

ки, від рівня .бойової nідготовки (табл.З), морально-психологіч
ного стану особового складу, злагодженості взводу та інших 

чинників, що визначають стан бойової готовності. 

Крім того, на бойові можливості значно впливають ха

рактер протидії противника, місцевість, погода, пора року й час 

доби, інші чинники. 

· Під вогневими можливостями взводу варто розуміти 
сумарні можливості його штатного озброєння по одночасному 

вирішенню найбільш типових вогневих завдань у різних ,видах 

бою, в усіх випадках неодмінною умовою для визначення бо-
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йових можливостей взводу є виконання ним бойового завдання 

із збереженням боєздатності. Чинниками бойових мтюшвостей 

взводу є вогнева міць, ударна сила і маневреність. 

Таблиця З 

Умовні коефіцієнти 

бойової ефективності протитанкових засобів у наступі 

Протитанкові При наступі на При наступі на rри відбитті 
засоби непідготовлену підготовлену контратаки 

оборону оборону 

РПГ-7 0,2 0,2 0,2 

СПГ-9 0,5 0.8 1 ,о 
БМП-1 1,0 1 ,З 1,5 

ПТКР 1,0 І,З 1,5 
Танк 0,5 0.8 2:0 

П р и м і т к а. При веденні вогюо по БМП (БТР) коефіцієнти збіль

шуються в 1 ,5 - 2 рази . 

Результатом реалізації вогневих можливостей є збиток, 
що виражаєrься певним ступенем придушення чи знищення 

противника. 

До показчиків вогневих можливостей звичайно відно

сять кількість знищених танків та інших броньованих об'єктів, 

а також ступінь ураження живої сили противника вогнем стрі

лецької зброї. 

Розрахунки вогневих можливостей взводу по боротьбі з 
танками й іншими броньованими об'єктами rрунтуються на 

використанні коефіцієнтів бойової ефективності протитанко

вих засобів, БМП і танків. Досвідним шляхом установлено, що 

коефіцієнт бойової ефективності показує, яку кількість танків 

та інших броньованих цілей може знищити той чи інший засіб, 

перш, ніж він сам. не буде знищений. 

Вогневі можливості по боротьбі з танками визначають

ся такими вихідними даними. У взводі є три РПГ-7 і три БМП. 
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За умови насrупу на підготовлену оборону взвод здатний зни

щити (3 БМП Х 1,0+3 РПГ-7 Х 0,2 - 3,6) до чотирьох танків 
противника. Однак у цьому випадку всі БМП взводу можуть 

бути знищені, у результаті чого взвод утратить боєздатнІсть . 
Для збереження боєздатності взводу і виконання поставленого 

завдання необхідно зберегrи більше 50% БМП. Таким чином, 

механізований взвод на БМП при насrупі на підготовлену обо

рону противника здатний знищити до двох танків. 

Розрахунок вогневих можливостей взводу по поразці 

живої сили противника rрунтується на порівнянні щільності 

вогню стрілецької зброї сторін, що виражаються кількістю 

куль на 1 м фронrу за хвилину. Послідовність розрахунку вог
невих можливостей взводу по поразці живої сили противника 

вогнем із стрілецької зброї може бути такою: 

- визначається кількість одиниць даного типу стрілець

кої зброї, що є у взводі до початку насrупу; 

- виходячи з бойової швидкострільності зброї, визнача

ється кількість куль, що може бути випущена за одну хвилину 

застосовуваною в бою зброєю; 

-виходячи із фронrу насrупу взводу, шляхом розподі

лу кількості куль на довжину фронrу в метрах, визначається 

щільність вогню. 

Аналогічно визначається щільність вогню взводу. 

Якщо взвод своїми штатними засобами здатний зробити 

2540 пострілів за хвилину (випустити куль), то з урахуванням 
фронту його наступу (300 м) щільність вогню механізованого 
взводу складе 2540:300 =8,5 куль за хвилину на 1 м фронту на
ступу. Досвід бойових дій свідчить, що щільність 8 - І О куль на 

І м фронту насrупу забезпечує виконання бойового завдання. 

Маневрені·. можливості взводу (табл.4) - це показчик, 
що характеризує ступінь його рухливості й здатність швидко 

'Здійснювати переміщення, розгортання при підготовці й у ході 

наступу, змінювати швидкість і напрямок руху, здатність взво

ду робити маневр на полі бою за визначений час. Маневр по

винен бути простий за задумом, здійснюватися швидко, потай і 

раптово для противника. 
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Таблиця 4 

,·. 

Маневрені можливості взводу 

Характер дій 

Бойові швидкості атаки: 

у шшому порядку 

на БТР; БМП, танках 

Розгортання з · передбойового порядку в 

.бойовий: 

Покажчик 

4-5 км/год 
8- 12 км/год 

при діях у пішому порядку 20 с 
при· діях на ·маіlіинах 40, 30 с 
Атака переднього краю оборони против- 4,5 хв 
ника в пішому порядку (віддалення 450 -
500 м) 
Заняття рубежу для відбиття контратаки 

Без спішування 

Зі спішуванням · 
1,35 м, 1,05м 
2,40 М, 2,10 М 

Маневр вогнем застосовується для біЛьш ефективного 
ураження противника·. Він полягає в зосереДженні вогню взво
ду (відділення) ·по одній важливій цілі, своєчасному переносі 

вогню з однієї цілі на іншу і ведення БОГІ-ІЮ в~.водом одночасно 

по декількох цілях . 

Ударна сил а -це здатніс~ь механізованих і тан

кових підрозділів наносити могутні удари .по противнику із по

єднанням вогню і руху. Ударна сила взвоДу заснована на з,асто
суванні вогню танків, БМП (БТР), протитанкових засобів і 
стрілецьІ<ої зброї у · поєднанні з його стрімким рросуванням у 

глибину роЗташування противника, знищен~ям його живої си
ли і вогневих засобів ї оволодін·ням об'єктом атаки . Ударна си
ла взводу залежить від його вогневих і маневрених можливос
тей, а також від стійкості проти різних засобів ураження про

тивника, від фронту наступу і його місця в бойовому порядку 

роти. 

Ударна сила наступаючого взводу залежить від щільно

сті сил і засобів противника, який обороняється, і в кінцевому 
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рахунку характеризується сnіввідношенням сил і засобів nро

тидіючих сторін. Чим вище щільності сил і засобів, створювані 

взводом у настуnі, і чИм менше вони у nротивника, який обо
роняється, тим більше сила удару. Результатом реалізації удар

ної сили взводу в настуnі є збиток, завданий nротивнику, а та

кож захоnлення об'єкта атаки. 

Основу ударної сили взводу складає бронетанкова т.~х
ніка (танки, БМП, БТР). Вона здатна знищити вогневі засоби 

nротивника не тільки вогнем, але й гусеницями (колесами). 

При цьому ударна сила взводу і вогнева міць виявляються в 

нерозривній єдності, що досягається організацією й підтрим
кою чіткої та безупинної взаємодії всіх сил і засобів взводу, що 

беруть участь у бою. 

Ударна сили взводу визначається співвідношенням за

собів боротьби з танками й іншими броньованим~:~ . об'~цаt-tи, 

щіЛьністю вогню зі стрілецької зброї, а також темnом руху. в 
атаку . 

· Для усnішного настуnу nідрозділам необхідно мати двох

трьохкратну nеревагу, а на ділянці nрориву - чотирьох-шести

кратну, тобто гнітючу nеревагу над nротивником. Взвод здатний 

створити таку nеревагу над мотоnіхотним відділенням противника. 

Організація наступу взводу. Бій командир взводу, як 

правило, організовує на місцевості, а якщр, це нr;:можливо - у 

вихідному районі по карті (схемі) чи на макеті місцевості. у 
цьому виnадку бойові завдання ві.дділенням і nриданим засо
бам командир взводу уточнює на . місцевості в період висування 

їх до рубежу переходу в атаку. . . 
• При насТупі з положення .безnосереднього зіткнення з 

противником уся робота з організації бою nроводиться на міс

цевості. 

Порядок цієї роботи залежить від конкретної обстанов

ки, отриманого Завдання і наявнос~і часу. Командир взводу, 
одержавши бойове завдання, має усв.і.доміпи отримане завдан
ня , оцінити обстановку, nрийняти рішення, nоставити завдання 

відділенням. У подальшому він вивчає місцевість, уточнює за

вдання відділенням, порядок взаємодії. 

З'ясування завдання є nочатком роботи командира з 
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організації наступу. Воно, як правило, здійснюється команди

ром взводу при одержанні завдання від командира роти і нане

сенні його на карту. 

Усвідомлюючи отримане завдання, командир взводу 
повинен зрозуміти завдання роти і взводу, які об'єкти (цілі) пе

ред фронтом наступу взводу вражаються засобами старших 

командирів, завдання сусідів і порядок взаємодії з ними, час 
готовності до виконання завдання. 

Оцінка обстановки- це процес, що полягає у вивченні 
й аналізі впливу кожного елементу обстановки на виконання 

бойового завдання. Оцінюючи обстановку, необхідно вивчити: 

- склад, положення і можливий характер дій противни
ка, місця розташування його вогневих засобів; 

- стан, забезпеченість і можливості взводу і приданих 

підрозділів; 

- склад, положення, характер дій сусідів і умови взає

модії з ними; 

- місцевість, їі захисні та маскувальні властивості, схо
вані підступи до оборони противника, загородження і пере

шкоди, умови спостереження і ведення вогню; 

- найбільш імовірні напрямки дій лі1:аків, вертольотів і 

інших повітряних цілей на малих і гранично малих висотах. 

Крім того, командир взводу враховує пору року, час 

доби і стан погоди. 

У висновках з оцінки противника командир взводу ви-

зна чає: 

-сильні і слабкі сторони противника, який обороняється; 

- кількість сил і засобів противника; 

- напрямок зосередження основних зусиль; 

- побудова бойового порядку; 

При вивченні стану, забезпеченості й можливостей сво

го взводу, приданих і підтримуючих підрозділів командир 

взводу оцінює: 

-укомплектованість взводу і приданих підрозділів; 
- моральний і фізичний стан особового складу; 

-технічний стан бойової техніки -і озброєння, наявність 

боєприпасів та інших матеріальних засобів. 
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На основі оцінки своїх і приданих підрозділів командир 

взводу визначає: 

- місце кожного відділення (засобів посилення) у бойо
вому порядку взводу; 

- розподіл сил і засобів посилення ; 

- основні заходи щодо забезпечення взводу матеріаль-

ними засобами і підготовки техніки й озброєння до бою. 
У наступному командир взводу приступає до оцінки 

сусідів. Під сусідами прийнято розуміти підрозділи, що діють 

при виконанні бойового завдання взводу на флангах (праворуч, 

ліворуч), а також попереду і позаду. 

Оцінюючи сусідів, необхідно усвідомити їх завдання, 

які сили і засоби вони виділяють для прикриття проміжків, а 

також умови взаємодії з ними. 

У висновках з оцінки сусідів командир взводу визначає: 

- з ким із сусідів необхідно підтримувати більш тісну 

взаємодію; 

-порядок підтримки зв'язку з ними; 

- порядок забезпечення прикриття флангів і проміжків. 

Оцінюючи місцевість, їі захисні, маскувальні та тактичні 

властивості, командир взводу визначає характер місцевості пе

ред переднім краєм щодо їі прохідності дл~ танків, БТР, рельєф 

і місцеві предмети, які можна використовувати для потайного 

розміщення живої сили і вогневих засобів, умови виходу в тил 

і маневру. 

У результаті оцінки місцевості командир взводу робить 

висновки, в яких визначає: 

- напрямок головного удару; 

- ділянку місцевості, від утриманнЯ якої залежить стій~ 

кість оборони; 

- рубежі розгортання у взводні колони та рубежі пере

ходу в атаку і спішування. 
Оцінюючи дії літаків і вертольотів противника на ма

лих і гранично малих висотах, командир взводу уточнює мож

ливі напрямки їх польоту й ударів. 

У висновках командир взводу визначає: 

- порядок спостереження й оповіщення про повітряно-
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го противника; 

- сили і засоби, які виділяються для боротьби з nовіт

ряним противником; 

- порядок знищення літаків і вертольотів, діючих на 

малих і гранично малих висотах . 

Стан погоди, пора року і час доби впливають на бій. Без 

урахування температури повітря, швидкості і напрямку вітру, 

видимості і прозорості атмосфери, ХІ\.Щрності, оnадів, а також 

пори року і часу доби неможливо остаточно прийняти рішення. 

На основі оцінки обстановки і висновків, що виплива-
, . 

ють з неї, командир взводу nриймає рішення, в якому визначає: 

-:-порядок виконання бойового завдання; 

-завдання відділенням, рр1;1даним nідрозділам і вогне-

вим засобам; 

- порядок взаємодії. 

Якщо дозволяє обстановка, командир взводу проводить 

рекогносцировку, у ході якої вивчає місцевість, указує коман

дирам відділень орієнтири й уточнює: рубежі nереходу в атаку; 

накреслення переднього краю оборони; оnорні пункти. 

Потім командир взводу віддає бойовий наказ, в якому 

вказує: 

- склад, положення і характер дій противника, місця 

розташування його вогневих засобів; 

- завдання роти й взводу; 

-об'єкти і цілі на напрямку дій взводу, що уражаються 

засобами старших командирів, а також завдання сусідів; 

- бойові завдання відділенням, їх позиції, якими вогне

вими засобами забезпечити прикриття проміжків із сусідами і 

фланги; завдання приданим вогневим засобам; завдання снай

перам; завдання стрільцю-санітару і порядок надання медичної 

допомоги пораненим; 

-час готовності; 

- своє місце і застуnника. 

Після віддання бойового наказу командир взводу орга

нізовує взаємодію, бойове забезпечення, керування. 

При постановці завдання відділенням командир взводу 
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має вказати рубіж переходу в атаку, об'єкт атаки й напрямок 

подальшого наступу. 

Командир взводу несе повну й одноосібну відповідаль

ність за бойову готовність, підготовку взводу, зброї, бойової 

техніки до бою й успішне виконання завдання у встановлені 

терміни. 

Він зобов'язаний завжди знати обстановку, своєчасно 

приймати рішення, ставити завдання підлеглим і домагатись 

неухильного їх виконання. 

Командир взводу керує взводом по радіо, командами і 
·; 

встановленими сигналами. 

Розгортання взводу в передбойовий і бойовий порядки, 

а також перешикування здійснюється таким чином. 

Взвод, діючий у пішому цщ>ядку без БМП, із похідного 

порядку в передбойовий розгорт~~ься за ко.мЇшдою '(с~rналом) 
"Взвод, у напрямку такого-то предмета (на такий-то рубіж), у 

лінію відділень- марш". Перше відділення просувається у вка

заному напрямку. Інші відділення, незалежно від порядку пря

мування в колоні взводу, за командами своїх командирів вису

ваються: друге - праворуч, третє - творуч та, дотримуючись 

рівняння на перше відділення, з інтервалом до І ОО м між від

діленнями продовжують рух. 

У залежності від обстановки і рішення командира взво

ду місце відділень у передбойовому порядку взводу _ може 

мінятися, для чого командир взводу подає команду "Взвод, у 

напрямку такого-то предмета (на такий-то рубіж), направляюче 

таке-то вІдділення- ліворуч- марш". Відділення за командами 
своїх командирів висуваються на свої місця і, утримуючи рів

няння на направляюче відділення, продовжують рух. 

Взвод, діючий у пішому порядку (рис.35) без БМП 

(БТР), із передбойового порядку чи з колони, розгортається в 

цеп за командою "Взвод, у напрямку такого-то предмета (на 

такий-то рубіж), направляюче таке-то відділення - до бою", 

або "Взвод, за мною- до бою". 
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При розгортанні в бойовий порядок із передбойового 

кожне відділення за командою свого командира розгортається 

в цеп і, утримуючи рівняння по направляючому відділенню, 

продовжує рух у вказаному напрямку з максимальною швидкі

стю (прискореним кроком чи бігом), яка забезпечує ефективне 

ведення вогню зі своєї зброї. 

Г"'· -
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Рис.35. Наступ механізованого взводу 

При розгортанні в бойовий порядок з колони відділення 

бігом (направляюче відділення - кроком) у встановленому по

рядку виходять на свої місця і одночасно розгортаються в цеп, 

відкривають вогонь із своєї зброї і продовжують стрімко й бе

зуnинно рух уперед. 

Для відбиття противника вогнем з місця подається ко

манда "Взвод (відділення), стій", за якою взвод (відділення) за-
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лягає, пристосовуючись до місцевості, і готується для ведення 

вогню . Для відновлення руху подається команда "Взвод (відді

лення), вперед" і додається , якщо потрібно, "бігом". 

При діях у пішому nорядку командир механізованого 

взводу знаходиться за цепом на відстані до 50 м у такому місці , 

звідки зручніше керувати взводом, а командир відділеt~ня в це

пу відділення. 
Зміни напрямку руху взводу, діючого в пішому поряд

ку, проводяться за командою "Взвод (відділення), праворуч 

(ліворуч, кругом), у напрямку такого-то предмета (на такий-то 

рубіж), направляюче таке-то відділення (направляючий такий

то)- марш". 

Направляюче відділення (наnравляючий) міняє наnрям 

на вказаний предмет, інші відділення (солдати) висуваються на 

новий напрямок і nродовжують рух, дотримуючись рівняння за 

направляючим відділенням (по наnравляючому). 

Взвод із цеnу в лінію відділень перешиковується за ко

мандою (сигналом) "Взвод, у напрямку такого-то nредмета в 

лінію відділень- марш". Кожне відділення перебудовується в 

колону по одному і, дотримуючись інтервалів, nродовжує рух у 

вказаному напрямку. 

4.6. Рота в наступі 

Механізована та танкова роти можуть наступати в пер

шому ешелоні батальйону, складати його другий ешелон або 

резерв, діяти в головній nохідній заставі, обхідному, спеціаль

ному тА розвідувальному загонах. 

Механізована рота, крім того, може діяти як тактичний 

nовітряний десант і складати основу штурмового загону (штур

мової групи). 

Механізована рота, придана танковому батальйону, як 

правило, nовзводно придається танковим ротам . 

Танкова рота, яка придана механізованому батальйону, 

діє, як правило, у nовному складі, а під час наступу в місті, го

рах, лісі може повзводно придаватися механізованим ротам. 

Механізована (танко13а) рота наступає зазвичай на 
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фронті до 1 км, а на ділянці прориву - на фронті до 500 м. 
Механізований (танковий) взвод наступає на фронті до 300 м. 

Найближче завдання роти першого ешелону, у тому чис

лі танкової роти, приданій механізованому батальйону, як пра

вило, полягає у знищенні противника в опорному пункті взво

ду першого ешелону та оволодінні ним. Напрямок продовжен

ня наступу визначаться з таким розрахунком, щоб забезпечу

валося виконання найближчого завдання батальйону. Найбли

жче завдання роти другого ешелону під час вступу їі у бій 

може полягати в завершенні знищення противника спільно з 

ротами першого ешелону в опорних пунктах у глибині його 

оборони й оволодінні першою позицією. 

Напрямок продовження наступу роти другого ешелону 

визначаться з таким розрахунком, щоб забезпечувалося вико

нання подальшого завдання батальйону. · 
Напрямок зосередження основних зусиль · указується 

старшим командиром або визначаться командиром роти. У хо

ді наступу він може змінюватися. На напрямку зосередження 

основних зусиль постtино підтримується перевага над 

Противником у силах та засобах. 

Наступ на противника, який обороняться, з положення 

безпосереднього зіткнення з ним рота починає у заздалегідь 

створеному згідно з рішенням командира бойовому порядку (ви

хідному положенні). Вихідне положення для наступу займаєть

ся ротою після необхідного перегрупування з положення обо

рони або з одночасною зміноіо підрозділів, які обороняються. 

У ході перегрупування (зміни) рота займає діtя наступу 

вихідну позицію. 

Вихідна позиція механіЗованої роти сJ'<Ладає траншею, 

прилеглі до неї ходи сполученюr, вогневі позиції БМП (БТР) 

та позиції вогневих засобів, які придані роті. У випадку немож

ливО'сті · потайного заняття БМП (БТР) вогневих позицій із сво
єю ротою біля переднього краю вони можуть розташовуватися 

спільно із взаємодіючим танковим підрозділом на вихідній або 

очікувальній позиції. З початком наступу ці БМП (БТР) вису

ваються до своїх рот слідом за танками. 
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Механізована рота першого ешелону, як правило, роз

ташовується в першій траншеї. Рота другого ешелону (резерв) 

батальйону займає вихідну позицію у другій та третій траншеях. 

Вихідні позиції танкових підрозділів можуrь признача

тися за наявності умов, які забезпечують таємність від спосте

реження та підслуховування противником на відстані до 

4 км від переднього краю його оборони . 

Гранатометний підрозділ займає вогневі позиції за ротами 

першого ешелону на віддаленні до 300 м, а протитанкові до 1 ОО м. 
Вогневі позиції мінометної (артилерійсько·о батареї 

розташовуються за ротами першого ешелону на вщстаю - до 

500 м. 
Зенітний підрозділ займає стартові (вогневі) позиції у 

бойових порядках рот. 

Автомобілі, які призначені для перевезення особового 

складу механізованих підрозділів, розташовуються в укритих 

місцях поротно. 

Перегрупування роти, .що займає оборону в безпосеред

ньому зіткненні з противником; із метою заняття вихідного по

ложення для наступу проводиться -потай, як правило, вночі або 

в інших умовах обмеженої виДимості з виконанням заходів 

щодо введення противника в оману. 

Наступ на противника, який обороняється, з ходу, як 

правило, здійснюється з вихідного району, відстань до якого ви

значає старший командир. Розгортання роти в бойовий порядок 
здійснюється в ході іТ висування до рубежу переходу в атаку. 

· Для організованого висування, розгортання та переходу 
в атаку роті приЗначаються маршруrи висумння, вихіДнИй 

пункт, пунктИ розгортання у взводні колони, рубіж переходу в 
атаку та рубіЖ безпечної відстані, а при атаці в пішому порядку 
длЯ механізованих піДрозділів; крім того, рубіж сnішування . 
Для механІзованих піДрозділів на автомобілях можуть призна-

• • ' f ~ 

чатися місця посадки десантом на танки. · 
Рубіж розгортання у взводні колони призначається по 

·І .• ,. І 

можливості за складками місцевості на відстані до З км від пе-

реДнь;го краю оборони противника. ' 
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Місця посадки особового складу механізованих підроз

ділів десантом на танки, як правило, вибираються на віддален

ні до 4 км від переднього краю оборони противника на місце
вості, що забезпечує потайну та швидку посадку . 

Рубіж переходу в атаку вибирається так, щоб висування 

' до нього танкових та механізованих nідрозділів здійснювало

ся потай, а віддалення його забезnечувало проведення дійсно

го вогню з основних видів зброї та дозволяло підрозділам бе

зуnинно, із максимальною швидкістю досягти переднього краю 

оборони ·противника в зазначений час ("Ч"). Він може призна

чатись на відстані до 600м від переднього краю оборони 

противника, а іноді й більше. 

Рубіж спішування призначається no можливості ближче 
до переднього краю оборони противника, як правило, у місцях, 

які укриті від вогню його кулеметів та протитанкових засобів 

ближнього бою. Іноді він може збігтися з рубежем переходу в 
атаку. З досвіду навчань віддалення цього рубежу від nеред

нього краю противника може досягати 300-400 м. 
Залежно від обстановки та характеру місцевості відда

лення цих пунктів і рубежів може бути іншим. Місце роти в 

бойовому порядку батальйону визнача~ться командиром 

батальйону в замислі бою. 

Механізована й танкова роти можуть настуnати в nер

шому ешелоні батальйону, становити його другий ешелон або 

резерв, діяти в головній nохідній заставі, обхідному, опеціаль
ному й розвідувальному загонах. Механізована рота, крім того, 

може діяти як тактичний повітряний десант і становити основу 

штурмової групи (штурмового загону). Механізована рота, яка 

придана танковому батальйону, як правило, повзводно nрида

ється танковим ротам. Танкова рота, nридана механізованому 

батальйону, діє звичайно в повному складі, а під час наступу в 

місті, горах, лісі й на укріплений район може повзводно прида

ватися мехаНІзованим ротам. 

Мінометна (артилерійська) батарея і гранатометний 

підрозділ механізованого батальйону, як правило, залишаються 

в безпосередньому підпорядкуванні командира батальйону і 

діють у повному складі для підтримки наступаючих підрозділів 
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в напрямку зосередження основних зусиль батальйону. Іноді 

мінометний (артилерійський) підрозділ по відділеннях прида

ється ротам першого ешелону. 

Протитанковий підрозділ (протитанкове відділення) ба

тальйону (роти) звичайно залишається в безпосередньому під

порядкуванні командира батальйону (роти) і діє в повному 

складі . 

Бойове завдання роти визначається старшим команди

ром (начальником). Зміст завдання полягає у знищенні проти

стоячого противника в напрямку наступу та оволодінні до 

встановленого строку районом (рубежем) місцевості в глибині 

його оборони та залежить від складу й стану противника, який 

обороняється, побудови й інженерного обладнання його обо

рони, замислу бою, складу і бойових можливостей роти, харак

теру місцевості та інших умов обстановки. 

Роті вказується найближче завдання і напрямок продов

ження наступу. Покажчиками бойового завдання є . ширина 

фронту наступу та їі глибина. У сучасних умовах на фронт на

ступу справляють також вплив масштаби застосування против

ником більш потужних засобів ураження. Зросла маневреність 

військ. У зв'язку з цим з'явилис~ і нові вимоги до фронту на
ступу: забезпечення не тільки досягнення необхідної переваги 

над противником, але й розосередження військ в інтересах за

хисту від усіх видів зброї противника й вигідних умов для ма

не~ру ,nідрозділами в ході насту~., 
Розрахунок бойових можлИвостей показує, що механі

зована (танкова) рота здатна наступати на фронті до І км, а на 
ділянці прориву по фронту до 500 м. 

Указаний фронт наступу роти забезпечує сприятливі 

умови для підтримання безперервної взаємодії та управління, 

здійснення маневру підрозділами та їх розосередження з метою 
захисту військ від усіх видів зброї противника. 

У спіх знищення противника на вказаному фронті насту

пу залежить від умілого зосередження штатних і приданих сил і 
засобів. Із точки зору ймовірного противника, загальновійськові 

підрозділи (частини) в обороні можуть виконувати завдання за 
співвідношенням своїх сил до сил наступаючого 1:3. Оrже, для 
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успішного розвитку наступу в напрямку зосередження основних 

зусиль необхідно створювати більшу (чотирьох, n'ятирїlзову) 
перевагу в силах і засобах над противником, який обороняється . 

Глибина бойового завдання роти перебуває в тісній залежності 

від його змісту. ' 
Найближче завдаііня роти першого ешелону, у тому 

числі й танкової роти, яка nридана механізованому батальйону, 

як правило, полягає у знищенні nротивника в опорному пункті 

взводу першого ешелону й оволодіння ним. 

Напрямок продовження наступу визначається з таким 

розрахунком; щоб забезпечувалося виконання найближчого За

вдання батальйону. 

Найближче завдання роти другого - ешелону nід час 

уведення їі в бій може полягати у ~авершенні знищення nротив

ника разом з ротами першого ешелону в оnорних nунктах у 

глибині оборони й оволодінні першою nозицією. 

Напрямок продовження наступу роти другого ешелону 

визначається з таким розрахунком, щоб забезпечувалося вико

нання подальшого завдання батальйону: 

Із метою більшої самостійності під час nроведення на

ступу залежно від завдань, що вирішуються, механізованій роті 

можуть придаватися міномепrа -(артилерійська) батарея, грана

тометне і зенітне відділення, підрозділ nротитанкових засобів 

та інженерно-саперний підрозділ, а nід час наступу в особли

вих умовах (у місті, горах, лісі) і танковий взвод; танковій роті -
артилерійська батарея, механізований взвод та інженерно-

саперний підрозділ. · 
Для успішного виконання отриманого завдання й здій

снення в ході бою маневру рота повинна мати відповідну nо

будову бойового порядку, який відповідатиме умовам обстанов- 

ки і сприятиме досягненню мети бою. 

Бойовий порядок роти здійснюється так, щоб забезпе

чувалися успішний розгром протистоячого nротивника та ви

конання поставленого завдання у встаІ:Ювлені строки, nоєднан

ня вогню, руху і маневру в ході наступу, тісна взаємодія під

розділів і безперервне управління ними. 
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Бойовий порядок роти у · наступі будується в один еше

лон (рис.36) і складається- з підрозділів першого ешелону, вог

невих засобів і підрозділів посилення, які залишаються в без

посередньому підпорядкуванні командира роти. Останні пере

бувають за бойовою лінією (цепом) роти, у проміжках між 

взводами або на флангах. 

f/)I) ·»C. 

~ .. ~1 
;.ес:.-.----+-

Рис.Зб. Бойовий порядок механізованої роти 

У ході наступу положення взводів у бойовому порядку 

роти може бути в лінію, кутом уперед, кутом назад, уступом 

праворуч, уступом ліворуч. 

У бойовому порядку роти положення взводів у лінію 

взводів найчастіше буде застосовуватися в момент атаки на 

відкритій місцевості й при прямолінійній побудові переднього 

краю оборон·и противника, яка створює сприятливі можливості 

для одночасного ведення атаки і дій вогневих засобів роти з 

метою ураження (знищення) противника як на передньому краї 

його оборони, так і в найближчій глибині . 

Під час бою в глибині оборони nротивника з урахуван

ням характеру місцевості та дій nротивника лінійне розташу

вання взводів у бойовому порядку роти, як правило, буде на

рощуватися . На відкритих флангах або на напрямках, де про

тивник чинить стійкий опір, положення взводів може буrи 

устуnом праворуч (ліворуч), кутом назад (уперед) : ... · ' · ·· 
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Перший ешелон призначений для вирішення найближ

чого завдання та, крім того, має бути здатний розвинути наступ 

у глибину, тому До складу першого ешелону батальйону вклю

чаються не менше двох посилених рот. 

Другий ешелон батальйону (силою до роти) признача

ється в основному для розвинення успіху першого ешелону, 

розшир~ння прориву в бік флангу або для відбиття контратаки 

противника, може залучатися для знищення противника, який 

залишився на флангах і в тилу першого ешелону, а також для 

заміни підрозділів, що втратили боєздатність. 

Резерв батальйону призначається для вирішення за

вдань, що виникають у ході бою. З введенням у бій другого 

ешелону (резерву) він відновлюється за рахунок підрозділу, що 

діє поза напрямком зосередження основних зусиль батальйону. 

Приданий артилерійський дивізіон (батарея) признача

ється для знищення засобів ядерного нападу противника, арти

лерії, танків, протитанкових засобів, пунктів управління, РЛС 

та інших цілей, забезпечення маневрених і ударних дій підроз

ділів, а також виконання завдання в інтересах роти в цілому. 
Приданий зенітний підрозділ призначається для бороть

би з низьколітаючими літаками та знищення nовітряних десан

тів противника на малих і середніх висотах, а також може ви
користовуватися для знищення наземних цілей. 

Протитанковий взвод механізованого батальйону і під

розділи протитанкових гранатометів призначаються для зни

щення танків, БМП та інших броньованих цілей противника, а 

за необхідності й для знищення вогневих засобів і вертольотів. 

Гранатометний взвод механізованого батальйону при

значається для ураження та знищення вогневих засобів против

ника у відкритих окопах, поза укриттями і за складками місце

вості. 

Послідовність та зміст роботи командира роти з ор

ганізації наступу. Підготовка наступу починається з одер

жанням завдання. Вона включає до себе: 
-організацію бою (прийняття рішення, рекогносциров

ку, постановку бойового завдання підрозділам, організацію 
взаємодії, вогневого ураження противника, всебічного забезnе-

·~ . ' 
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чення бою та управління}; 

- підготовку роти до виконання бойового завдання; 
- підготовку вихідного району;. 

- організацію та проведення виховної роботи; 

- практичну роботу командира роти, його заступників 

у підлеглих підрозділах та інші заходи. 
Під час наступу з положення безпосереднього зіткнен

ня з противником командир роти велику частку роботи з орга
нізації бою (прийняття рішення,_ рекогносцировку, постановку 

бойових завдань, організацію взаємодії та . вогневого ураження) 

проводить на місцевості. 

Із заняттям вихідної (вичікувальноі) позиції командир 

роти організовує спостереження та охорону, ставить завдання 

взводам та вогневим засобам по відбиттю можливої атаки про

тивника; _а також ударів його авіації та аеромобільних груп, дає 

вказівки по інженерному дообладнанню .вихідної позиції, звер

таючи особливу увагу на ретельне маскування інженери~ сщ>

руджень та виконання заходів щодо захисту від ЗМУ та ВТЗ. -
Під час наступу з ходу командир роти приймає рішення 

та доводить завдання підрозділам, як правило, по карті або на 

макеті місцевості, у подальшому проводить рекогносцировку, 

віддає бойовий наказ та організовує взаємодію безпосередньо 
на місцевості. 

Коли командир роти не має можливості ви~іхати на міс

цевість з підпорядкованими командирами взводів, всю роботу 

щодо організації бою він провощпь по карті або на макеті міс

цевості, при цьому бойові завдання підрозділам та пор~док 
взаємодії уточнює під час їх висування- на рубіж перех,сщу в 
атаку та з початком атаки. 

У задумі бою командир роти визначає: 

- напрямок зосередження основних зусиль; 

- способи розгрому противника (якого противника, де, в 

якій послідовності та як розгромити з указанням порядку його 

ураження вогнем танків, БМП, інших штатних та приданих_ за

собів, заходів щодо омани, а також порядку дій підрозділів); 

- бойовий порядок роти . 

Крім того, залежно від умов переходу у наступ коман-
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дир роти визначає (якщо вони не вказані старшим командиром) 

вихідці та очікувальні позиції, вихідний рубіж, рубежі розгор

тання, рубіж переходу в атаку та маршрути висування. Реког

носцировка проводиться з метою вивчення місцевості та уточ

неН\іЯ прийнятого по карті рішення. До неї залучаються коман

дири взводів, окремих підрозділів, а також командири прида

них і підтримуючих підрозділів. 

У. хо,ді рекогносцировки командир роти вивчає місце
вість, призначає (вказує) орієнтири і уточнює: передній край 
о()орони . противника, підступи до нього, наявність і характер 

загороджень і перешкод, опорні пункти, розташування вогне

вих засобів, особливо протитанкових, резервів, рубежі можли
вих ударів його бойових вертольотів і встановлення мінних 

полів засобами дистанційного мінування, відкриті фланги і 

проміжки, сильні й слабкі місця в обороні противника та мож

ливі його дії; фронт наступу і напрямок зосередження основ

них зусиль, бойові завдання взвqдам і приданим підрозділам; 

цілі (об'єкт»} противника, ,що підлягають вогневому уражен

ню; вогневі пq:нщії штатних і приданих вогневих засобів і 

терміни ЇХ інженерНОГ9, обдадНЦН~Я; МіСЦЯ Проходів у загора-
,)' F11 ~·, І 

дженнях і переходів через перешкоди, час їх пророблення 

(вJ_шштування), місця оснащення танків катковими мінними 

тралами; маршрути висування, рубежі розгортання та переходу 

в ата~у. 

Командир механізованої роти під час наступу з поло

ження безпосереднього зіткнення з противником уточнює: ви

хідні позиції взІ!о:Дів для наступу, місця для пропу~~~ння тан

ків та їх позначення, а під час . наступу з ходу - pyQi~ , сr:фuу
.вання взводів; для підрозділів на автомобілях, ~Rім того; місця 
посадки десантом на танки і збору автомобілів після спішуван
ня особового складу. 

. Лри постановці завдань командир роти в бойовому 

наказі вказує: механізованим (танковим) взводам - засоби по
силення, об'єкт атаки та напрямок продовження наступу, вихід

ну позицію; приданому артилерійському підрозділу - . вогневі 
завдання, час та порядок їх виконання, район вогневих пози

цій ~а, порядqк переміщення; приданим вогневим засобам - цілі 
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для ураження під час атаки nереднього краю оборони nротив

ника, місце у бойовому порядку та порядок переміщення. 

Під час настуnу з ходу командир роти, крім того, у тре

тьому nункті бойового наказу вказує маршрут висування роти, 

пункт розгортання у взводні колони, місця посадки осо~ового 

складу десантом на танки, рубіж спішування для мех~нізова
них взводів, які атакують у пішому порядку, та рубіж пере~~~ 
ду в атаку. При постановці завдань підроздІЛам у цьому вишщ~ 
ку замість вихідних (очікувальних позицій) і часу їх заняття він 
указує час проходження nунктів. 

Взаємодію командир роти організує за завданнями, ру-' 
бежами, ч~сом і способами виконання завдань . ОрпщізовуЮЧ:И 
взаємодію, йому слід переконатися в правильному розумінні 
командирами взводів поставлених завдань та способів їх вико~ 
нання . 

Підготовка роти до виконання бойового іавдання поля
гає в підготовці особового складу, озброєння та . техніки до бо

йових дій, поnовненні запасу ракет, боєприпасі~,J, палива, мате-
' ріальних засобів, а також у про~менні інших заходів. 

Розрахунки дій підр~зділів за тер~.інами здійснюються · 
відносно часу ("Ч"), в .який ме'5анізова.ю та т~н.кові . f!ідрозділи, 
які атакують, повинні одночасно увірватися на [~ередній край 

оборони против~ика. . . 
До початку наступу комінщt~Р роти надає щ)~ю;и'ч!і)' до-. .. ' . . . . . . . 

ПОМОrу ПІДЛеГЛИМ КОМандирам у rч~[ОТОВЦІ ПІдроз_g.ІЛІВ, перевІрЯЄ 

їх готовність до виконання бойового завдання, забеЗпеЧеність 
усім необхідним для про~едення боЮ та доповідаЕ: командиру ба
тальйону. Виявлені недоліки усуваються на. міс~і: · У призначенИй 
час він оголошує командирам штатних та приданих підрозділів: 
час початку вогневої підготрвки, а також час "Ч'' ... 
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Ро з ді л 5. МАРШ І ПОХЩНА ОХОРОНА 

5.1. Загальні положення 

М а р ш - це організоване nересування військ у коло

нах по дорогах і колонних шляхах з метою виходу в призначе

ний район чи на зазначений рубіж. Марш може відбуватися в 

різних умовах обстановки, що безпосередньо вnливає на його 

організацію і здійснення. Найважливішими чинниками, що ви

значають умови здійснення маршу, є загроза застосування про

тивником зброї масового ураження, впливу його авіації, повіт

ряних десантів і диверсійно-розвідувальних груп, радіоактив

ного, хімічного і бактеріологічного (біологічного) зараження, 

руйнування доріг і переправ. 

Він може відбуватися в передбаченні вступу в бій чи 

поза загрозою зіткнення з противником. Із метою скритиості 
пересування марш, як правило, відбувається вночі чи в інших 

умовах обмеженої видимості, однак у ході бою і в глибокому 

тилу своїх військ марш може відбуватися і вдень. В усіх випад
ках командир має забезпечити своєчасне прибуття підрозділу в 

призначений район (рубіж) у nовній бойовій готовності до ви

конання завдання. 

Механізований взвод здійснює марш у колоні роти або 

самостійно у похідній охороні. 

Під маршовими можливостями підрозділу слід розумі
ти його здатність подолати своїм ходом протягом однієї і 

більше доби максимально можливої відстані при збереженні 

високої боєздатності й повної готовності до виконання постав

Леного бойового завдання. 

Основними показниками маршу є середня швидкість 

руху і величина добового переходу. Швидкість руху на марші 

залежить від завдання, стану маршруту, погоди, пори року і ча
су доби, технічного стану машин, підготовки водійського скла

ду і маршової внучки підрозділів, а також від організації і за
безпеченн.я маршу. В усіх виnадках застосовувані швидкості 

повинні забезпечувати своєчасне виконання завдання і разом з 

тим безпеку руху. 
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Середня швидкість руху по польових дорогах може бу

ти 25 -ЗО км/год на БМП (БТР), автомобілях при русі окремою 
колоною ЗО - 40 км/год, при здійсненні маршу в nішому по
рядку 4- 5 км/год, на лижах 5 - 7 км/год. У горах, nустелях, 
північних районах і лісисто-болотистій місцевості, а також 

взимку середня швидкість руху в залежності від умов обстано

вки може зменшуватися до 20 км/год. Середня швидкість руху 
при здійсненні маршу за маршрутом з однаковими умовами 

визначається шляхом розподілу величини переходу на відведе

ний для маршу час за винятком часу на привали. Місця і час 

привалів головної похідної застави (ГПЗ) визначаються коман

диром підрозділу, який охороняється. Практично ж маршрут 

(рис.З7) на різних ділянках буде мати різні умови для руху ко

лони, отже, і різні припустимі швидкості руху. 

Для своєчасного початку маршу призначається вихід

ний пункт. Час проходження вихідного пункту головою колони 

вважається початком маршу. 

Віддалення вихідного пункту від району розташування 

військ повинне бути таким, щоб колона підрозділу, що здійс

нює марш, цілком вийшла з займаного району та змогла набра

ти установлену швидкість із підходом до вихідного пункту, 

який вона проходить невпинно, точно в призначений час. 

Для регулювання швидкості руху підрозділам указу

ються пункти регулювання. Вони призначаються через три

чотири години руху. Визначення рубежу ймовірної зустрічі з 

противником зводиться до вирішення завдання, в якому хоча б 

приблизно повинні бути відомі відстань до противника і швид

кість руху його колон на марші, а також установлена старшим 
начальником швидкість руху ГПЗ. Тоді час, через який відбу

деться зустріч, визначається як частка від розподілу відстані до 

противника на сумарну швидкість зближення сторін. Якщо 

розрахований час помножити на середню швидкість руху ГПЗ і 

результат відкласти на маршруті від вихідного nункту (чи ін

шого nоложення голови колони ГПЗ), буде отримана точка, че

рез яку пройде рубіж ймовірної зустрічі з противником. 

Для перевірки стану машин, їх технічного qбслуговуван

ня, дозаправлення пальним і мастильними матеріалами,. прийому 
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"іжі й усунення несправностей, відпочинку особового складу вка
зуються місця привалів і райони відпочинку вдень (та вночі). 

Привали призначаються через кожні три-чотири години 

руху тривалістю до однієї години. У другій половині добового 

переходу призначається привал тривалІстю до двох годин для 

прийому їжі. На привалах побудова колони не порушується, 

підрозділи зупиняються на правому узбіччі дороги з дистанці

ями між машинами не менше· 10 м, щоб при необхідності будь
яку машину можна було вивести з колони, а також поставити їІ 

у колону підрозділу. Місця для привалів і районів відпочинку 

вибираються в районах, що мають дЖерела води, сприятливих 

для маскування та захисту від ядерної зброї й авіації противни

ка. Звичайно місця привалів призначаються перед рубежами 

регулювання на маршрутах руху, а райони відпочинку вдень 

(та ІШачі) осторонь від них. 

Особовий склад виходить із машини тільки за коман

дою командирів і розташовується для відпочинку в зазначених 

місцях праворуч від дороги. У машинах залишаються спостері

гачі - й чергові кулеметники. Вогневі засоби, призначені для бо

р·отьби т Повітряним противником, знаходяться в готовності до 

ведення воГню; Механіки-водії (водії) проводять контрольний 

огляд танків, БМП (БТР), при цьому башти танків розвертати 

ліворуч забороняється. 

Денний (нічний) відпочинок призначається після нічно

го (денного) переходу, якщо відстань, на яку відбувається 

марш, є більшою одного добового переходу. 

У районі денного (нічного) відпочинку підрозділи схо

дять з дороги, розташовуються в призначених старшим коман

диром місцях (уздовж маршруту руху), використовуючи захис

ні властивості місцевості й не допускаючи скупченості. Для 

техніки обладнуються укриття, а для особового складу відри

ваються щілини. Укриття ретельно маскуються. Організову

ються спостереження, безпосередня охорона, технічне обслу

говування машин і дозаправка їх пальним. Особовому складу 

видається гаряча їжа і надається час для відпочинку. Взимку 

приймаються заходи щодо попередження обморожування осо

бового складу. Середня швидкість руху колони розраховується 
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з урахуванням припустимих швидкостей на кожюи ділянці. 

Добовий перехід визначається середньою швидкістю і тривалі

стю руху колони. Середня тривалість роботи водіїв складає 1 О 
- 12 год. Саме цю тривалість прийнято вважати розрахунковою 

нормою часу руху колони на марші протягом доби. Протяж

ність переходу визначається при з'ясуванні завдання й уточ

нюється в процесі вивчення маршруту. Для більш точного ви

значення протяжності переходу і зручності наступного корис

тування картою в ході дій доцільно весь маршрут розбити на 

відрізки по 5 - 1 О км. Загальний час на .здійснення маршу та

кож визначається при з'ясуванні завдання . . Вихідними даними 
для цього є час проходження вихідного , пункту -(початою мар

шу) і час прибуття в призначений район чи на зазначений ру

біж (кінець маршу). Різниця в часі між початком і закінченням 

маршу і буде складати його тривалість. Маршрут руху вибира

ється з урахуванням необхідності маскування і руху по дорогах 

з наявністю природних масок, по можливості необхідно уника

ти проходження маршруту через великі населені пункти, вузли 

доріг, тіснини і поблизу залізничних станцій. 

Рис.37. Здійснення маршу підрозділами 
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Довжина маршругу (протяжність переходу)- це відстань 

у кілометрах від вихідного пункту до рубежу, зазначеного для 

ГПЗ як завдання. Довжина визначається по карті курвіметром чи 

вимірником із уведенням процентного виправлення на профіль 

маршруту. Для горбкуватого рельєфу карти масштабу 50000 ви
правлення дорівнює 5%; 100000 - 10%, 200000- 15%; для гірсь
кого рельєфу - 15, 20 і 25% відповідно. Практично при вимірі 
відстаней на карті зазначені виправлення необхідно враховувати 

для кожного кілометра і не додавати сумарне виправлення до 

обмірюваної загальної відстані по масштабу карти. При розбивці 

маршруту по карті масштабу 100000 з горбкуватим рельєфом на 
кожен кілометр шляху вимірником необхідно брати по лінійно

му масштабу не 1 О, а 9 мм, що забезпечить виправлення до об
мірюваної відстані по карті в розмірі І 0%. 

На марші підрозділи рухаються в похідних порядках. 

П о х і д н и й п о р я д о к - це шикування сил і засобів під

розділів для здійснення маршу. Він повинен забезпечувати рух 

колони з установленою швидкістю, швидке розгортання в пе

редбойовий і бойовий порядки, проведення маневру, підтримку 

твердого і безупинного управління підрозділами. Похідний по

рядок взводу на марші - це колона. 

Дистанції між машинами в колоні призначаються в ін

тересах безпеки руху і залежать від швидкості руху й умов ви

димості. У колоні взводу вони можуть становити 25 - 50 м. 
При русі по курних дорогах, в ожеледь, по дорогах, що мають 

круті підйоми, спуски і повороти, а також при русі з підвище

ною швидкістю (у силу збільшення гальмового шляху) дистан

ції між машинами збільшуються. 

5.2. Відділення в похідній охороні 

Для безпосередньої охорони, а також для огляду місце

вості від головної (боковоі) похідної застави в напрямку руху, а 

також з боку загрожуваних флангів (на загрожуваних напрям

ках) може висилатися дозорне відділення на відстань, що за

безпечує спостереження за ним і підтримку його вогнем. Одер

жавши бойове завдання, командир дозорного відділення зо

бов'язаний: вивчити по карті (схемі) маршрут руху, місця ймо-
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вірної зустрічі з противником визначити порядок руху і дії 

відділення при зустрічі з ним; установити порядок спостере

ження за місцевістю, наземним і повітряним противником, а 

також за сигналами командира, який вислав дозорне відділен

ня, і порядок доповіді йому; віддати відділенню бойовий наказ. 

У . бойовому наказі командир відділення вказує: 
- відомості про противника; 

-завдання підрозділу, що охороняється; 

-завдання відділення, маршрут і швидкість руху, поря-

док спостереження, доповіді про все виявлене та дії при зустрі

чі з противником; 
- сигнали оповіщення, управління, взаємодії і порядок 

дій по них; 

- час готовності до маршу і заступника. 

5.3. Взвод у похідній охороні 

Взвод на марші може бути призначений у головну, бо

кову чи тильну похідну заставу, а іноді й у нерухому бокову 

заставу чи головний (тильний) дозор. Взводу мьжуть придава

тися засоби посилення. 

На похідну охорону покладаЮться завдання виКлючити 

раптовий напад противника на колону, що охороняється, за

безпечити безперешкодНfІЙ рух колони головних сил, створити 

сприятливі умови для вступу в бій і не допустити проникнення 

до неї наземної розвідки противника. 

Від взводу, призначеного в похідну охорону, у напрям

ку руху' чи в сторони загрожуваних флангів для безпосередньої 
охорони й огляду місцевості висилається дозорне відділення 

на відстань, що забезпечує спостереження за ним і підтримку 

його вогнем. 

У головній, боковій, тильній, похідній заставах і в го

ловному, тильному дозорах організовується спостереження за 

наземним і повітряним противником, призначається спостері

гач для прийому сигналів від дозорного відділення, якщо воно 

висилається, і підтримується постійна готовність до зустрічі з 

противником. 
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Командир взводу, одержавши завдання для дії в похід

ній oxopo!"fi, усвідомлює його, оцінює обстановку, приймає рі
шення,,. віддає бойовий наказ і організовує взаємодію . Після 

' ' J • .... ..~ 

цього він дає вказівки по забезпеченню маршу, захисту від за-
пальної зброї, організовує поповнення боєnрипасами, пальним 

і продовольством до встановлених норм і перевіряє готовність 

особового складу, озброєння і бойової техніки до виконання 

бойового завдання. Про готовність взводу він доповідає ко

мандиру батальйону (роти). 

При з'ясуванні отриманого завдання командир взводу 

повинен: 

-зрозуміти завдання колони, що охороняється; 

- своє завдання; 

-усвідомити час готовності до виконання завдання. 

Оцінюючfі обстановку, він зобов'язаний: 
-вивчити по карті маршрут руху і характер місцевості; 

- визначити місця ймовірної зустрічі з противником, а 

також місця можливих засідок і намітити порядок дій при зу

щрічі з противником дозорного відділення Jтанка), головних 
сил взводу і засобів посилення; 

- визначити ймовірні напрямки дій Jlітаків, вертольотів 
та інших повітряних цілей, склад чергових вогневих засобів і 

СП<;>_<fr~рігачів, а також порядок підготовки взводу до м~рЦJу. 

У рішенні командир взводу визначає: . 
-порядок побудови колчни і _виконання отриманого за

~~ання; 

·,. 

-завдання відділенням, приданим врщевим засобам; 
'~ .. ' ·- . . 

- пор~щок взаємодії. 

У бойовому наказі командир взводу вказує: 

- відомості про противника; 

-завдання взводу, маршрут і швидкість РУхУ, побудову 
І.<ОЛЩШ, дистанцію між машинами, вих..ідний . пункт і час його 
проходження, завдання відділенням (танкам) і порядок дій при 
'·· 
зустрічі з противником; 

-дозорне відділення (танк), його завдання і віддалення; 

- час готовності до маршу; 

-своє місце і заступника. 
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При організації взаємодії командир взводу вказує: 

- порядок спостереження і зв'язку; 

- порядок відкриття і ведення вогню по повітряних цілях; 

- місця ймовірної зустрічі з противником і порядо~ дій 

при зустрічі з ним дозорного відділення (танка), взводу і засо
бів посилення; 

- nорядок дотримання заходів маскування і користу

вання приладами нічного бачення (світломаскувальними при

строями); 

- сиrнали оповіщення, управління і взаємодії. 

5.4. Дії взводу в похідній охор~~і на марші 

У встановлений час командир взводу, призначеного в 

ГПЗ, починає рух колони за маршрутом. Дозорне відділення 

займає своє місце в голові колони ГПЗ. Вихідний пункт взвод 

проходить точно в призначений час і рухається за зазначеним 

маршрутом із заданою швидкістю на відстані, що залежить від 

отриманого завдання і складу ГПЗ. Командир взводу, знаходя

чись у голові колони ГПЗ, особисто веде розвідку противника і 

місцевості спостереженням і встановленим порядком доповідає 

командиру, який вислав заставу: про загороftження і заражені 

ділянки місцевості на маршруті, а також про зустріч з против

ником. 

Зруйновані мости, заміновані чи пошкоджені ділянки 
~ . . . . . . 

дор_оги, зараженІ дІлянки мІсцевостІ на маршрутІ руху головна 

похіднр застава (головний дозор) обходить, позначаючи на

прямок обходу покажчиками. Командир взводу організовує 

розвіtt~У і пошук шляхів обходу, а при неможливості обходу 
організовує і визначає порядок подолання перешкод, загоро

джень .. Тіснини, тунелі, ~юс~и й інші вузькі місця головна по-
хідна застава (головний дозор) проходить неспинно. · ·· 

Головна похідна застава (головний ' До:Зор) до Зустрічі з 
противником рухається з установлено'ю ш'видкістю. Дрібні 
групи противника (органи розвідки й ох~рони) головна nохідна 
застава, як правило, знищує атакою з ходу чи воГнем з місця (із 
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засідки), а зразки зброї, топографічні карти й інші документи 

захоплює і продовжує виконувати завдання. При зустрічі з пе

реважаючим по силі противником вона діє в залежності від об

становки: раптовим вогнем із вигідної позиції і рішучою ата

кою знищує його, а якщо рішучою атакою знищити його не 

вдалося, ГПЗ завзято утримує займаний рубіж і забезnечує роз

гортання і вступ у бій головних сил колони, що охороняється. 

Дозорне відділення (танк) просувається стрибками від укриття 

до укриття в зазначеному йому напрямку і веде сnостереження 

за місцевістю і противником. Закриті ділянки місцевості, опу

шки лісу, окремі будівлі, ущелини і тунелі, вузькі проходи, мо

сти й інші об'єкти воно оглядає і за необхідності виставляє 

встановлені знаки. Про все виявлене командир дозорного від

ділення (танка) негайно доnовідає командиру, що його вислав . 

Із початком бою дозорним відділенням (танком) коман

дир головної nохідної застави висувається на nункт місцевості , 

звідки видно nротивника, швидко оцінює обстановку, приймає 

рішення і ставить завдання короткими розпорядженнями осо

бисто, по радіо чи через зв'язкових . Дані про противника і 

nрийняте рішення командир головної похідної застави негайно 

передає старшому командиру (начальнику) по радіо. 

У ході бою з похідною охороною противника командир 

головної nохідної застави веде спостереження, керує діями 

підлеглих, прагнучи випередити противника, нав'язати йому 

свою волю і змусити вести бій у невигідних умовах. 

Командир головної похідної застави постійно доповідає 

старшому командиру (начальнику) про всі зміни обстановки, 

діє відповідно до його розпоряджень, забезпечуючи розгортан
ня і вступ у бій головних сил. 

Взвод, призначений у бокову похідну заставу, nросува

ється на рівні голови колони, що охороняється на встановле

ному командиром віддаленні, з завданням не допустити раnто

вого нападу противника з флангу. При зустрічі з дрібними гру

пами противника бокова nохідна застава знищує їх і продовжує 
виконувати· поставлене завдання. При загрозі наnаду перева

жаючих сил вона займає вигідну позицію і не доnускає рапто

вого наnаду nротивника на колону, яку охороняє. 
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Взвод, nризначений у нерухому бокову заставу, для 

nрикриття флангу колони, яку охороняє, до зазначеного часу 

виходить на визначений йому рубіж, розгортається в бойовий 

порядок і організовує оборону в готовності до відбиття можли

вої атаки противника. Після nроходження колони, що охороня

ється, взвод приєднується до неї. Залишення nозицій дозволя

ється тільки з одержанням наказу командира, який вислав за

ставу. 

Взвод, nризначений у тильну nохідну заставу, слідує за 
колоною на встановленій командиром дистанції з завданням не 

допустити раптового наnаду противника з тилу. Дрібні груnи 

nротивника тильна nохідна застава знищує вогнем із засідок, 

nри загрозі виходу nереважаючих сил nротивника до колони, 

яку вона охороняє, вона займає вигідну позицію, вогнем усіх 

засобів завдає ураження nротивнику, затримує його і не доnус

кає нападу на колону. Командир взводу за наказом командира, 

який вислав заставу, організовує руйнування мостів, переnрав і 

доріг. 

Під час nривалів nохідна застава, зайнявши вигідну nо

зицію, продовжує охороняти зуnинену колону, знаходячись у 

постійній готовності до відбиття nротивника; Командир взводу 

вказує відділенням (танкам, БМП) місця на nозиції, смуги вог

ню (сектори обстрілу) і порядок дій nри nояві nротивника. 

При розташуванні на відnочинок nохідна застава вико
нує завдання сторожової охорони чи заміняється. З nочатком 

руху сторожова застава залишається на місці доти, доки знову 

призначена головна nохідна застава не пройде їі, nісля чого nри

єднується до свого підрозділу. Зв'язок на марші всередині колон 
nохідної застави забезnечується сигнальними засобами. Для nе

редачі сигналів уnравління використовуються nрапорці й ліхта

рі. Команди по колоні nередаються сnостерігачами голосом. 
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Р о з д і л 6. РОЗМІЩЕННЯ НА МІСЦІ 
І СТОРОЖОВА ОХОРОНА 

6.1. Загальні положення 

Підрозділи на місці розташовуються в районі: зосере

дження, вихідному, очікування, відnочинку і в інших районах 

самостійно або разом з іншими nідрозділами. 

Розташовуватися на місці nідрозділи можуть із метою 
завершення заходів щодо nриведення в бойову готовність, під

готовкИ до бою, відновлення боєздатності, відnочинку особово

го складу, nоnовнеfІня заnасів матеріальних засобів, обслугову

вання та відновлення бойової техніки, бойового злагодження. 

Основні вимоги до району та nорядку розташування 

nіДрозділів на місці такі: можливість nотай зайняти його та 

зручно розташувати в ньому nідрозділи; здійснення ретельного 

маскування техніки, особового складу; забезnечення необхід

ного розосередження та максимального укриття nідрозділів від 

ураження сучасними бойовими засобами; створення сnриятли

в.их умов для виконання в даному районі намічених заходів; 

зручність для організованого nочатку наступних дій. 

Район розташування підрозділів призначається зазви

чай на місцевості, де є багато природних укрить (чагарник, 

складки місцевості, балки, яруги, невеликі населені пункти, 

будівлі тощо), та яка забезпечує захист підрозділів від зброї 
масового ураження та високоточної зброї. Цей район має за

безпечувати розосередження і приховане їх розташування, 

швидкий збір та проведення маневру в потрібному напрямку, 

зручність розташування та відпочинку особового складу, а та

кож сприятливі санітарно-епідеміологічні умови. 

При виборі району розташування потрібно враховувати 

характер майбутніх дій підрозділів. Наприклад, якщо в подаль

шому передбачається продовжувати марш, район вигідно мати 

дещо витягнутим у бік напрямку руху. Якщо планується на

ступ, підрозділи слід розташовувати з урахуванням nобудови 

бойового порядку. 

У районі або поблизу нього повинна бути достатня к іль-
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кість підручних засобів для маскування та інші матеріали, які 

можна ~икористати для створення укрить. 

Слід виключити розташування підрозділів nоблизу ва

жливих об'єктів (заводів, фабрик, залізничних станцій, мостів, 

вузлів. доріг, ключових елементів місцевості -окремих висот, 

озер та ін.). населених пунктів, по яких противник може нанес

ти масовані вогневі удари. 

Під лініями електропередач, поблизу газа- і нафтопро

водів розташування підрозділів не допускається. 

Розташування підрозділів у населених . пунктах допус

кається взимку або nід час негоди, якщо немаЄ'часу на улашту

вання · укрить nоза населеними nунктами або - якщо з цих насе·

лених nунктів виселено місцевих жителів. 

Райони для· розташування на місці призначаються: 

- полку (бригаді) основний та запасний райони розта

шування; 

- батальйону до І О км2 , батальйон у вказаному районі 
розташовується nоротно і з таким розрахунком, щоб із nочат

ком виходу з району не робити зайвих nереміщень; 

- роті до 1 км2 ; рота у вказаному їй ра~оні розташовуЄТь
ся уздовж маршруту, використовуючи маскувальні властивості 

місцевості, відстань на відкритій місцевості між танками, БТР, 

БМП повинна бути 1 ОО- !50 м, а між взводами 300-400 м. 
Мінометна (артилерійська) батарея батальйону розташо

вується в nовному складі або повзводно на загрозливих напрям

ках, знаходячись у nостійній готовності до відкриття вогню . 

· · Гранатометний і танковий підрозділи батальйону роз-

ташовуються зазвичай із механізованими ротами. 

Протитанковий взвод роти nри;:іається, як Правило, від

діленнями ДО взводів. Інколи він може використовуватися в 
повному складі. 

Приданий зенітний підрозділ займає стартові (вогневі) 

позиції в місцях, звідки забезпечується можливість ведення вог

ню по літаках, вертольотах противника та інших повітряних ці

лях. Підрозділи технічного ~абезпечення і тилу батальйону роз

ташовуют~:tся з урахуванням зручності забезпечення підрозділів. 
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Із виходом у район розташування командир батальйону 

(роти) та штаб батальйону здійснює контроль за проведенням 

розвідки та ·охороною, інженерним обладнанням району роз

ташування, технічним обслуговуванням озброєння, техніки, 

nоповненням ракетами та боєприпасами, іншими матеріальни

ми засобами та підтриманням високої бойової готовності під

роздІЛІВ. 

Штаб батальйону розробляє такі бойові документи: бо

йовий наказ на розташування; схему охорони та оборони райо
ну розташування батальйону; донесення про бойовий та чисель

ний склад; дози радіоактивного опромінення; щодо тилового 

забезпечення, а також заявки на матеріальне забезnечення під

розділів. 

У батальйоні (роті) організовується охорона, зв'язок 

між командно-спостережними пунктами, оповіщення про повіт

ряного та наземного противника, безпосередню загрозу та по

чаток застосування противником зброї масового ураження, за

стосування запалювальної зброї, обмежується пересування 

особового складу та техніки, а також провадяться заходи мас

кування. 

Зв'язок здійснюється провідними та рухомими засоба

ми, а сповіщення, крім того, і сигнальними засобами. 

Підрозділи на місці охороняються безпосередньою, а 

при загрозі нападу наземного противника і сторожовою охоро

ною. 

Сторожова охорона батальйону (роти) здійснюється 

сторожевими постами у складі відділення (танка), які виставля

ються За необхідНОСТі на ЗаГрОЗЛИВОМУ напрямку на відстані ДО 
1500 м; на прихованих підступах- секретами у складі 2- з чол., 
які виставляються на відстані до 400 м від району розташуван
ня батальйону, а в межах району розташування - безпосеред

ньою охороною, яка включає до свого складу парні патрулі та 

постійне чергування спостерігачів на командно-спостережному 

пункті батальйону. 

Крім того, у батальйоні призначається черговий підроз

діл, зазвичай у складі взводу, який розташовується у вказаному 

командиром батальйону місці й знаходиться там у постійній 
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бойовій готовності до знищення диверсійно-розвідувальних 

груп противника та до виконання інших раптових завдань, а 

також для гасіння пожеж в районі розташування або поблизу 

нього. 

У роті організовується безпосередня охорона, що здійс

нюється патрульними, які патрулюютІ:> довкола розташування 

роти, та постійним чергуванням спостерігачів на командно

спостережному пункті роти . Крім того, для охорони особового 

складу, озброєння і техніки призначається добовий наряд. 
Підрозділи в районі розташування повинні знаходитися 

в постійній готовно~ті до відбиття нападів наземного та .повіт-
. ' . ·~ · 

ряного противника, знищення його повітряних десантів та ди-
версійна-розвідувальних груп. 

Особовий склад обладнує відкриті або перекриті щіли

ни, а за наявності часу обладнуються бліндажі та укриТтя. 

Для озброєння і техніки, зенітних та інших чергових 

вогневих засобів на позиціях охорони, а також для ракет, боє

припасів, пального й інших матеріальних засобів обладнуються 

окопи та укриття. 

Місця розташування підрозділів, озброєння та техніки, 

позиції охорони та чергових вогневих засобів, сліди від машин 
ретельно маскуються . 

· Маскування проводиться з метою приховати розташу
вання підрозділів від розвідки наземного та повітряного против

ника. Використання при пересуванні та розташуванні на місці 

маскувальних властивостей місцевості, темного часу доби та 

інших умов обмеженої видимості, застосування табельних та 

місцевих матеріалів для маскування, вміле виконання особо

вим складом маскувальних робіт значно зменшують вірогід

ніс:rь та ступінь ураження підрозділів від ударів і вогню повіт

ряного та наземного противника. 

Радіо- та тепловипромінюючі об'єкти маскуються спе

ціальними покрипями (екранами), поблизу них обладнуються 

несправжні об'єкти (теплові пастки) . 
У районі розташування та на підступах до нього розві

дуються і готуються шляхи для виходу пі.n.роздіJ;фJ з .нього та 

маневру при відбитті нападу против~ика. 
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Підрозділи технічного забезпечення та тилу доцільно 

розміщати- в Центрі району розташування батальйону, уздовж 

доріг. Таке 'рdзтаfuування забезпечує їх прикриття , охорону та 

оборону бойовими підрозділами. Для безпосередньої їх оборо

ни ' виставлЯЮтьсЯ ·сторожові пости й організується патрулю
ванн·Я·.' '1·!·' ---

, "' <Щж розташуванні продовольчого пункту батальйону та 
виборі місця · д.Jік кухонь ураховуються такі вимоги: забезпечення 

природного маtкуваНЮ!, сприятливий санітарно-епідеміологіч

ний сган місця (району); близькість джерел доброякісної питної 

води або можливість їі підвозу від пункту водопостачання; наяв

ність зручних прихованих підходів та під'їздів. Продовольчий 

пункт батальйону розташовується в лісі (кушах), ярах, на ділянці 

місцевості розміром 100х80 м. Причіпні кухні розташовуються 

розосереджено на відстані не менше ЗО м одна від одної. 

Кухні для приготування їжі в польових умовах повинні 

працювати на рідкому паливі. У виняткових випадках викорис
товується тверде паливо, запас якого при кожній кухні має за

безпечувати триразове приготування їжі. У польових умовах 

при обробці nродуктів та приготуванні їжі особлива увага при

діляється суворому дотрИманню санітарно-гі!'ієнічних вимог. 

Пункти бойового постачання , заправлення, технічного 

обслуговування та медичний розташовуються на місцевості у 

вказаних місцях і ретельно маскуються. Уночі в районі 

розташування забороняється рух машин із включеними фарами 

та розведення багать. Усі заходи щодо маскування підрозділів 

технічного забезпечення та тИЛу виконуються своїми' силами, 

а за їх проведення відповідають командир взводу матеріально

го забезпечення та начальник продовольчого пункту. 

Начальники пунктів бойового постачання, заправлення, 

продовольчого та медичного забезпечення як при розташуванні 

на місці, так і"під час пересування повинні передбачати: вико

нання заходів щодо бойового забезпечення своїх підрозділів; 

порядок розташування на місці; побудову колон при виході з 

району; ретельне маскування; бойовий розрахунок особового 

скЛаду для охорони та оборони пунктів; порядок дій під час 

нападу повпряного противника, його диверсійно-розві;::(у-
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вальних груп, танків, під час артилерійського обстрілу, а також 

при застосуванні противником Зброї масового ураження, висо

коточної зброї; сигнали сповіщення. 

Начальник штабу згідно з вказівками командира баталь

йону уточнює або конкретизує завдання щодо маскування, у 

тому числі й підрозділам технічного забезпечення та тилу, ви

значає терміни їх виконання та здійснює контроль; 

У населених пунктах підрозділи розташовуються ближ

че до околиць. Для укрить використовуються підвальні примі

щення будівель, місцеві сховища та інші міцні споруди. 

Зміна районів розташування проводиться за вказівкою 

старшого командира (начальника). У разі раптового застосу

вання противником зброї масового ураження, високоточної 

зброї, запалювальних речовин або систем дистанційного міну

вання і за відс~тності можЛИвості своєчасно д~по~істи про це 
старшому ком(lндиру (начальнику) зміна району може прово-

дитись за рішенням командира батальйону (роти). ' 
Дл'я виходу роти з району, який дисТа~Ці,йно :замінова

но, групою розмінування за доnомогою комплекту розмінуван

ня шляхом - розстрілу мін та іншим сnособом ·rіророблюється 
nрохід. Бойові машини ВИХОДЯТЬ ДО nроходу самостійно, вико
ристовуючи свої комплекти розмінування, об'їжджаючи або 

розстрілююч11 виЯ&лені міни . . 
:"· ~-.. . 

6.2. Розташування взводу на місцевості 

Взвод на місці 01з~вичай розташовується уздовж марш-• . 
руту висування, викорJ:істовуючи захисні й маскувальні влас-
тивості місцевості. 

Особовий склад розміщується nоблизу своїх машин, 
відриває перекриту щілину. 

Взвод повинен бути в постійній готовності до відбиття 

наnаду наземного, nовітряного nротивника і знищення його ДРГ. 

У бойовому наказі командир взвод):' вказує: 
- відомості npo противника; 
- завдання взводу; 

-місце розташування сусідів; 
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-завдання відділенням, місце їх розміщення, місце об

ладнання відкритих чи перекритих щілин, порядок спостере

ження за наземним і повітряним противником, а також сигна

лами командира роти; 

- порядок дій при нападі противника ; 

- сигнали оповіщення, управління та взаємодії і поря-

док дій за ними; 

-час заняття району розміщення і термін його інженер
ного обладнання; 

- . своє місце і заступників. 

Взвод, призначений у сторожову охорону, складає сторожо

ву заставу (рис.38), якій вказується смуга охорони шириною до 2 км . 

~ 1 -·~~-=---:-::::-::: ... :::-: •• ::-.. ,::;:;,ЮІІ;;;;ш:::ї) І 
._. _ _ р. 

Рис .38. Смуга охорони сторожової застави 
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У цій смузі застава обладнує основну, а при наявностj 

часу й запасну позицію. На позиції кожного відділення органі

зовується спостереження. Взвод (відділення) nризначається в 

сторожову охорону з завданням не допустити проникнення 

розвідки противника до підроздІЛІВ, що охороняються, вчасно 

виявити появу наземного противника, попередити про нього 

війська, які охороняють, і у випадку нападу противника завзято 

обороняти займану позицію. У нічний час та в умовах обмеже

ної видимості для огляду місцевості між позиціямивідділень і 

на відкриті фланги висилають парні патрулі, а на відкриті 

підступи, у тому числі й удень, виставляють секрети. 

Патрульним указують маршрут руху, завдання, порядок 

несення служби і пропуск. 

На кожну добу для розпізнавання своїх військовослуж

бовців встановлюють пропуск і відгук. Пропуском служить наз

ва зброї чи бойової техніки, наприклад "автомат", а відгуком -
назва населеного пункту, яка починається з тієї ж літери, що й 

пропуск, наприклад, "Алчевськ". - · 
Пропуск повідомляють усно всьому складу сторожової 

застави (посту), розвідки і особам, які висилаються за межі 

підрозділу, відгук- командирам підрозділів; а також особам, 
які висилаються для усної передачі наказів. 

Пропуск запитують у всіх осіб, які переходять через 

рубіж охорони і прямують розміщенням підрозділу вночі, від
гук - в осіб, які передають ніжази командира, і в командирів 
підрозділів, які ведуть розвідку. 

Пропуск і відгук вимовлЯютЬся тихо. Усіх осіб, які не 
знають проrіуску, а прибулих з наказом- відгуку, затримують. 

Секрету командир взводу вказує склад, завдання, місце; 

порядок зміни і пропуск. Секрет несе службу потай, нічим себе 
не виявляючи. 

Відділення може бути призначене в сторожовий пост, 

який розміщуєтьсЯ на віддаленні 1500 м від розміщення роти. 
Командир відділення, отрима-вши завДання, займає по

зицію, виставляє одного-двох спостерігачів, признач·ає вогневі 

позиції дЛЯ кулемета і гранатомета, місця дЛЯ стрільби автомат

никам; організовує систему вогню, інженерне обладнання і 
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маскування nозицій; визначає порядок несення служби. 

При розміщенні взводу окремо від роти організовується 

безпосередня охорона, яка здійснюється nарними nатрулями 

шляхом обходу району розміщення взводу . 

Ро з' Д і л 7. ЗАБЕЗПЕЧЕІПІЯ БОЙОВИХ ДІЙ 

7.1. Бойове забезпечення 

Успіх сучасного загальновійськового бою знаqною мі

рою залежить від його ретельно організованого бойового за

безпечення. 

Під бойовим забезпеченням розуміють комплекс заходів, 

які здіЙснюють командири і штаби всіх ступенів із метою недо
пущення зненацького нападу nротивника, зниження ефективності 

його вогню (ударів) по підрозділах роти(батальйону), створення 
їм сприятлю~их умов для організованого . і своєчасного встуnу в 

бій і успішного його проведення. У роті й батальйоні організову

ються і здійснюються такі види бойового забезnечення: 

-розвідка; 

-охорона; 

-захист від зброї масового ураження; 

-тактичне маскування; 

-інженерне забезпечення та забезnечення РХБ захисту . 

Захист від високоточної зброї nротивника здійснюється 

при виконанні заходів бойового забезnечення. У батальйоні, 

крім того, ведеться радіоелектронна боротьба. 

Основним організатором бойового забезnечення в роті 

й батальйоні є командир, який на основі прийнятого рішення й 
вказівок старшого командира визначає завдання бойового за

безпечення, склад сил і засобів та порядок дій для вИконання 
цих завдань. Начальник штабу батальйону безnосередньо орга

нізовує бойове забезпечення згідно з вказівками командира ба

тальйону, а також розпорядженнями штабу бригади . 

При усвідомленні завданf:ІЯ командир nовинен зрозуміти, 
яю сили і засоби старшого командира застосовуються для вирІ -

168 



шення питань швидкого бойового забезпечення в інтересах бою 

роти (батальйону), і з урахуванням цього визначити, які з них не

обхідно вирішитИ своїми силами і засобами та в які терміни. 
У ході оцінки обстановки коі\.\андир на основі даних, 

отриманих від коман.nи'ра 1 LІ.іт<ібу · бат::ільйону (полку, бригади), 
про противника, місцевість, радіаційну, хімічну і біологічну 

обстановку в районі майбутніх дій, установлюЄ кон'кретні за
вдання 'n6 в'сіх .'видах бойового забезnечеfіня, визначає можли
вості ·для виріШеНН}.! завдань бойового заб~зn:еЧення, які потріб
но і можливd' видіЛитИ Для цього сили І Засоби. ' На основі оцін
ки обстановки командИр роти (батальйону) повинен 1'а'Ко'ж'' вИ
значити цілеспрямовані способи виконання завдань з бойового 
забезпечення, способи здійснення · намічених заходів. Виконан
ня необхідних захо:J:іів щодо бойовоГо ЗабезпеLfення командир 
роти (батальИону) 'орrанізовує на основі своrо рішення і відпо
віДних вказівок сТаршого командира. ВюіЗівк·и командира по
винні бути короткими і зрозумілими, щоб nідлегЛі чітко Знали, 

які заходи і в який Час вони мають виконати, які силИ і засоби 

для цього залучити. 

· У ході проведення бою командир nостійно слідкує за 
виконанням підлеглими намічених заходів Щодо бойового за

безnечення. У виnадку різких змін ' обстановки і порушення 
можливостей щодо здійснення бойового забезпечення повинні 

nередбачатися заходи щодо його відновлення. 

Управління підрозділами, що виділені для вирішення 

завдань бойового забезпечення, здійснюється безnосередньо їх 
командирами на основі · отриманих вказівок і розпоряджень. 

Зв'язок підтримується в установленому порядку, але з ураху

ванням обмеженої у використанні тих чи інших засобів, обу

мовлених вимогами конкретної обстановки. 

7.2. Розвідка 

Р о з в і д ка -це найважливіший вид бойового забез

пече'ння , ведеться в будь-яких умовах обстановки з метою до
бування розвідувальних відомостей про противника і місце
вість. Основними вимогами до розвідки є: цілеспрямованість, 
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безперервність, активність, своєчасність і оnеративність, скрит

ність, вірогідність і точність визначення координат розвідуваль

них об 'єктів (цілей). Особливо високу точність nовинні мати 

відомості про місцезнаходження засобів ядерного і хімічного 

нападу противника. 

Особовий склад підрозділів, nризначених у розвідку, 

nовинен діяти сміливо і nотай, виявляти сnритність, ініціативу 

і військову хоробрість, здобувати до встановленого часу розві
дувальні відомості й вчасно їх доnовідати. Відомості про засо
би ядерного і хімічного нападу противника, про різкі зміни в 
його діях і нових засобах боротьби доповідаються негайно. 

Доповіді про результати розвідки мають бути своєчас

ними, достовірними і короткими. У них звичайно вказується , 

який противник, коли і де виявлений, характер його дій ; де 

знаходиться підрозділ, який веде розвідку; що командир вирі

шив робити надалі. 

Командирам підрозділів, призначеним у розвідку, забо

роняється мати на топографічних картах будь-які дані про свої 

війська, а всьому особовому складу особисті й службові доку
менти. Механізований взвод може бути призначений у розвіду

вальний (окремий розвідувальний) і бойовий розвідувальний до

зор, а також для влаштування засідки і проведення пошуку. Ме

ханізоване відділення може призначатися для дій як дозорне 

відділення і для влаштування засідки, а спеціально підготовлене 
механізоване відділення- для проведення радіаційної, хімічної і 

неспецифічної бактеріологічної (біологічно'l) розвідки. Механі

зоване відділення може призначатися також для проведення по
шуку. У кожному взводі (відділенні) у всіх видах б?ю організу

ється і ведеться розвідка спостереженням. Спостереження за 

противником ведеться безперервно особисто командиром взводу 

(відділення) і спеціально призначеним спостерігачем. 
С п о ст е ре же н н я -це один із важливих способів 

розвідки. Воно організовується у всіх видах бойових дій і ве
деться безперервно. Уночі й в інших умовах обмеженої види

мості спостереження доповнюється підслуховуванням . 

Спостереження ведеться особисто усіма командирами, 
спостерігачами, а також усім особовим складом. 
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При постановці завдання спостерігачу вказуються: 
-орієнтири; 
-відомості про противника; 
-розташування свого підрозділу; 

-місце для спостереження; 
- сектор спостереження; 

- на що звернути особливу увагу; 

-порядок доповіді результатів спостереження. 
Свої дії спостерігач починає з вивчення місцевості й від

стані до предметів у вказаному секторі (рис.39). У процесі вивчен
ня місцевості важливо оцінити їі щодо можливостей розташування 
противника, запам'ятати форму найбільш характерних предметів із 
тим, щоб по їх зміні можна було викрити противника. 

Про все помічене в розташуванні противника спостері
гач, не припиняючи нагляду, негайно доповідає командиру. 

Доповідь має бути короткою, але чіткою й ясною. 

Ліс _..їй 

Далwа<1ана f\ 
• Ор.6-І ~ ІІООи 

1~91,6 

~ Ор.4-ріінк 
1400м 

..!~::. Ор.:; ... .ш-

.;r• 860м 

Ор5·~·· -4 
16ЮОм 

Рис.39. Картка спостерігача 

Наприклад, "Орієнтир 2, праворуч 20, ближче 50 -танк 
в окопі", або "прямо- широкій кущ, ліворуч- кулемет". 
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При цьому "nраворуч, ліворуч" указується в тисячних, 
"ближче, дальше" в метрах . 

Т и с я ч н а -одиниця вимірювання кутів, nрийнята у 
стрілецькій nрактиці, і являє собою центральний кут, довжина 
дуги котрого дорівнює 1 :6000 частини довжини кола. Як відо
мо із геометрії, довжина кола дорівнює 6,28R. Якщо коло nоді
лити на 6000 рівних частин, довжина дуги, відnовідаюча цьому 
куту, дорівнює 1: 1 ООО довжини радіуса цього кола. 

Куту в одну тисячну відповідає дуга, дорівнююча . на 
відстані 1 ООО м - 1 м, на відстані 500 м- 0,5 м , на відстані І м -
0,0001 м . 

Ця особливість дозволяє легко, використовуючи підруч
ні засоби, визначати кутові координати. 

На відстані 50 см вІд ока сnостерігача І мм відnовідає 
двом тисячним. По кутових розмірах nредметів легко визнача
ти відстань до них за формулою тисячної Д= І ООО В/У , де 
В- розмір nредмета no висоті або ширині , м ; У- кут, nід яким 
вищю Іfредмет, '''fисячні ''; Д- відстань до nредмета, м . 

Кутові розміри nідручних засобів на відстані 50 см 
від ока показані на (рис.40) сірник- товщиною О- 02; сірники 

Рис.40 . Визначення відстаней візуальним методом 

(коробок) - довжиною І - ОО; а шириною О - 70; висотою О -
35 ; олівець товщиною О - 16. 
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7.3. Технічне і тилове забезпечення · 

Без своєчасного технічного і тилового забезпечення 

підрозділи не взмозі успішно виконувати поставлені завдання. 

Безперебійне технічне і ~илове забезпечення є оДііією· 3 основ
них умов успішного проведення боіо. 

Командир несе відповідальність за своєчасне технічне і 
тилове забезпечення підлеглих ·п-іДрозділів. Командир зо
бов'язаний вживіпи ЗахоДів ' Щодо ' підтримання озброєння і 
техніки в постійній готовності до 'бойового з·астосування і 
швидко~о відновлення їх при виході з лаДу, забезпечення під
розділів ракетами, боєприпасами, пальним, продовольством та 

іншими матеріальними засоб~ми, піклуватися про: харчування 
особового складу, збір поранених та хворих, надання їм меди

чної допомоги і евакуації їх за призначенням. 

Технічне і тилове забезпечення командир роти органі
зовує особисто і через заступника командира роти з озброєння, 

старшину роти, санітарного інструктора і командирів взводів, а 
командир батальйону - особисто, а також через начальника 
штабу, заступників з озброєння і тилу, начальника медичного 

пункту батальйонУ і ~оманДирів рот. 
Основою організації технічного і тилового забезпечен

ня є рішення командИра на бій, його вказівки і розпорядження 
старшого командира (начальника) з цих питань. · · · 

При організації бою командир із питань технічного і 

тилового забезпеченнЯ ~вичайно вказує: ~троки, обсяг і поря
док підготовки озброєння до бою (маршу); час, місце і обсяг 
технічflого обслуговування, порядок евакуації й ремонту 
озброєння і техніки при підготовці та в ходІ бою; розміри і 
строки створення запасів ракет, боєприпасів, пального, продо

вольства, медичного майна та інших матеріальних засобів, нор

ми їх витрат і порядок підвезення; порядок розшуку, збору і 
евакуації поранених і хворих; місця розгортання підрозділів 
технічного забезпечення, тилу батальйону і порядок їх перемі
щен~:~я в ході бою (маршу); місця, час і порядок поповнення 

підрозділів ракетами, боєприпасами, заправлення озброєння і 
техюки пальним ; організацію харчування особового складу 
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nідрозділів; nорядок охорони , оборони і nідтримання зв'язку з 

nідрозділами технічного забезnечення і тилу, а також повідом
ляє райони розташування nідрозділів технічного забезпечення і 

тилу полку (бригади), місця збірних nунктів пошкоджених ма

шин, шляхи маневру, nідвезення і евакуації. 

Ulтаб батальйону nостійно nовинен знати обстановку, 

стан бойових підрозділів і підрозділів тилу батальйону та по

требу в матеріальних засобах і забезпеченість ними, наявність і 

стан бойової техніки і автотранспорту, поранених і хворих, ор

ганізацію і порядок їх евакуації, здійснювати ретельний конт

роль за роботою nідрозділів тилу і за виконанням розпоря
джень командира батальйону з тилового забезпечення, інфор

мувати заступника командира батальйону з технічної частини 

про обстановку і узгоджувати з ним роботу. Крім того, началь

ник штабу батальйону доповідає командиру батальйону nроnо

зиції щодо тилового забезnечення і доводить до виконавців 

вказівки командира, забезпечує правильне розміщення і nере
міщення підрозділів тилу, їх охорону і оборону, стійкий зв'язок 

і тверде уnравління ними, своєчасно подає відnовідну інфор
мацію і заявки на своєчасне nоnовнення рухомих заnасів мате

ріальних засобів підрозділів тилу батальйон~. 

Зв' язок командно-спостережного пункту з nідрозділами 

тилу батальйону і nолку здійснюється по радіо і рухомими за

собами, а в обороні й при розташуванні на місці, крім того, по 
дротових засобах зв'язку. 

При організації і веденні бою розгортаються : у роті 

nункт технічного спостереження а в обороні, крім того, пункт 
бойового постачання і медичний пост роти; у батальйоні nункт 
технічного спостереження, ремонтно-евакуаційна (ремонтна) 

груnа, пункт бойового постачання, заnравний і nродовольчий 
пункти, а в обороні й медичний nункт. 

Безпосередня охорона і оборона районів (місць) їх роз

ташування, захист від зброї масового ураження і високоточної 

зброї здійснюються за розnорядженням командира батальйону, 

як nравило, своїми силами і засобами . 

Для захисту матеріальних засобів від ураження заnалю

вальної зброї використовуються брезенти, намети, чохли , 
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nлащ-намет11, а також місцеві матеріали. Для захисту від запа

лювальної зброї використовуються ще ями, яри, канави, де ма

теріальні засоби закриваються щитами, матами із зелених гі

лок, свіжими гілками дерев. Райони розміщення підрозділів 

тилу, місця стоянок машин окоnуються та очищуються від лег

козаймистих предметів. Машини з боєприпасами і пальним 

розосереджуються, щоб виключити займання їх один від одно

го. Пожежний інвентар nриводиться в готовність до дії. 

У роті (батальйоні) створюються в установленій кіль

кості заnаси ракет, боєприпасів, пального, продовольства та 

інших матеріальних засобів, які утримуються і перевозяться 

транспортом взводу матеріального забезпечення батальйону, у 

бойових та інших машинах, при озброєнні та особовому складі. 

Запаси поділяються на витратну частину і недоторка

ний (пального - незнижуваний) запас, який витрачається з доз

волу командира полку, а у надзвичайних умовах - командира 

батальйону з подальшою доповіддю про це старшому коман

диру. 

У всіх випадках організується забезnечення підрозділів 

водою, а за необхідності й паливом. 

Потреба роти (батальйону) в матеріаJІьних засобах на 

бій визначається з урахуванням встановленої їх витрати і збе

реження запасів у необхідних розмірах до кінця дня бою. 

Потреба в ракетах, боєприпасах, пальному та інших ма

теріальних засобах, забезпеченість ними підрозділів і норми 

витрати розраховуються в розрахунково-постачальних одини

цях (бойових комплектах, заправленнях пального, добових 

видачах, комплектах) та в інших одиницях виміру . 
. . · Бойовим комплектом називається кількість ракет і боє-

приnасів, яка встановлена на одиницю озброєння або на бойову 

машину і розраховується на все штатне qзброєння (бойові ма

шини), а nри значному некомплекті (більше 10%) тільки на 

наявне озброєння. 

Орієнтовно на день напруженого бою витрачається 

один боєкомnлект. Проте залежно від характеру, _ тривалості 

бою, кількості й характеру цілей для вогневого ураження по
треба боєприnасів на один день напруженого бою може пере~ 
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вишити один боєкомnлект. Тому на кожний день бою, виходя

чи із заnасу, який є, та очікуваного підвезення, встановлюється 

норма витрати боєприпасів. Якщо в ході бою намітиться пере
витрата встановленої норми 'бо·єприпасів, необхідно ·про це не-

v • •' ї V · 

гаино доповІсти старшому ~ачальнику, якии визначає витрату 

боєприпасів на Даний· д~нь боЮ, вжити усіх заходів Для' попов-
нення запасів до нео~хі'.цних роз~ірів. · '' . · · 

У ході 'бою ~каЖуть бути вик()рнстані боєnрИnаси виве
дещfх з ладу ,бР~·овИх машин. Ці боєnрипаси перероЗіюдІля
ються між ДіЮЧими бойовимИ машинами за вк'азівкою і коман-
дою кЬJ\.1·андиі>а роти абовз~оду ~ . ·· . 
. ' '' з а п р а в л е н н ~ м п а л ь н и м називається кіль

кість ~ЗЛ~'но~о, · ~ка вмііП'ується в систему пального маШини 
(аrре~ат) або заб~зпечує встановлений запас їі ходу (час · робо
ти). Заправлення пальним розраховується 'на всю облікову тех
ніку піДрозділу. Добова видача - це кількість f!родовоЛьства, 
яка призначена за встановленими нормами дЛя харЧування од~ 
нієї людини ' на Добу. Вона розра~Ь'вується на обліковий склад 
п!дрозділу. 

Р о ~ д і л 8. ПІДГОТОВКА ТА ДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ 
ПІД 1Ji\.C ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 

... У СКЛАДІ МИРОТВОРЧИХ СИЛ ООН 

8.1. Загальні положення 

М и р о т в о р ч і о п е р а ц і ї - це, насамперед, вій

ськові дії, які проводяться за згодою воюючих сторін, для 
утримання миру, досягнутого в результаті переговорів, і nовин

ні сприяти їх дипломатичній розв'язці. Миротворчі оnерації 

можуть обрати багато видів нагляду і сnостереження: виведен

ня і вихід з бою; припинення вогню; обмін військовополоне

ними; контроль озброєнь; демілітаризація та демобілізація. 

Юридичну основу миротворчих оnерацій вирішує Ман

дат, що створює ці сили. Діяльність миротворчих сил, які сnон
суються ООН, rрунтується на ст. 29 Хартії ООН, яку витлума-
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чено в такій спосіб, щоб дозволити Раді Безпеки створювати 

місії спостерігача та миротворчі сили . 

Миротворча оnерація має за мету підтримання дипло

матичних заходів .щодо досягнення, відн.овле~tІЯ , ·;;І.Gо дотри

мання миру в районах лотенційного конфлікту . Для організації 

та проведення миротворчих операцій розробляються такі до

кументи: Мандат, який створює . миро;rворчі сили; .Домовле

ність про статус сил (ДПСС), що встановлює юридичме <D.тано

вище сил; Умови по пасиланню (УПП), які керують розгортан
ням сил у миротворчих операціях; Правила відносно сутичок 

(ПВС) . 

Під час миротворчих операцій командири . миротвор'!ИХ 
підрозділів повинні не втрачати з свого поля зору політичне зна

чення будь-якої військової дії, тісно координувати їх із політич

ними лідерами на регулярній основі з метою розробки запропо

нованих розв 'язань проблем і виявити розуміння у сприйманні 

один одного. Понад усе миротворчі сили повинні залишатися 

абсолютно безсторонніми . Проявом прихильного ставлення .ми

ротворчих сил до однієї зі сторін знищується сама мета їх при

сутності. Хоча кожна країна світу має своє визначення миротвор

чої операції, однак є й спільні елементи всіх визначень. 

Згода сторін, причетних до конфлікту. Миротворчі 

операції не є воєнними операціями . Перед початком миротвор

чих операцій воюючі сторони досягають припинення вогню і, 

таким чином дають згоду на· присутність миротворців, nого

джуються співпрацювати з миротворчою силою і надають· ми

ротворцям належну свободу пересування для виконання своїх 

зобов'язань: Миротворча сила - це запрошений гість. Одна або 
всі воюючі сторони можуть відкликати заnрошення і звернути-

. ся з проханням до миротворців будь-коли запишити район . 

Миротворчі операції проводяться згідно з міжнарод

ним Мандатом. Як правило, міжнародна (ООН) чи інша регіо

нальна організація (ОБСЄ, · ЄС, НА ТО, СНД), що проводить 

переговори стосовно розв'язання конфлікту, також буде спон

сорувати створення міжнародної миротворчої сили·. В Мандаті 

будуть визначенні : місія миротворчої сили, ТІ обов.'.язки, термін 

дії та інші необхідні питання , включаючи ПВС. 
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Встановлене припинення вогню. Перед розгортанням 

миротворчої сили воюючі сторони мусять погодитися й актив

но дотримуватися припинення вогню. У нормальних обстави

нах миротворчі сили не розгортаються в нестабільній обстанов

ці. Сучасний стан у деяких районах такий, що воюючі сторони, 

як припускається, не погодяться на припинення вогню. 

Нейтральність миротворчої сили. Миротворча сила 

повинна бути абсолютно нейтральною у відносинах з воюючи

ми сторонами. Миротворці не будуть прихильно ставитися чи 

навіть видаватися прихильними до будь-якої сторони, причет

ної до конфлікту. 
Склад миротворчої сили. Склад миротворчих сил, іх 

національна належність узгоджуються воюючими сторонами і 

зазначена в Мандаті. 
Мандат надає юридичну основу для розгортання миро

творчої сили. Під час звичайних миротворчих операцій присут

ність миротворців здійснюється за згодою воюючих сторін. 

Внаслідок цього терміни Мандата будуть rрунтуватися на до

мовленостях між сторонами, причетними до конфлікту, з краї

ною-господарем і сторонами, які є потенційними постачальни

ками миротворчих контингентів. Мандат- важливий початко

вий планувальний документ для військових командирів, причет

них до операції. Як правило, він передбачає такі положення: 

призначення командира миротворчої сили; рекомендації щодо 

масштабу сили й країн, що постачатимуть контингенти; визна

чення строку операції, сприятливого часу або політичних умов, 

які повинні бути здійснені для виведення сили; план пропози

цій для руху і утримання сили, включно з переліком країн, що 
можуть постачати транспортні літаки, судна та техніку переве

зень і постачання. 
Умови по посиланню. Залежно від Мандата й ситуації 

УПП розробляються для управління процедурою формування 

миротворчої сили в даній ситуації, а також можуть бути надані 

для схвалення сторін, причетних до конфлікту. Хоч сторони, 
причетні до конфлікту, можуть погодитися із Мандатом і при

пиненням вогню, вони можуть тлумачити УПП у такий спосіб, 

щоб досягти своєї мети. Якщо військові командири nерекона-
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ються, що досягнуті шляхом переговорів умови не такі специ

фічні, як вони бажають, вони мають бути готові надавати свої 

власні поради (звичайно у формі встановленої оперативної 

процедури (ВОП)), щоб поширити ці Умови. 

Правила відносно сутичок визначені як директиви, 

які видає організація, що створює миротворчі сили. У них ви

значаються обставини та обмеження, згідно з якими миротвор

чі сили можуть ·розпочати або продовжувати бойові операції з 

іншими збройними силами або сторонами. 

Вони повинні обмежити застосування · збройної сили, 

але в той же час дати солдатам достатньо можливостей захи

щати себе. Так, ПВС повинні бути опубліковані, розповсю

дженні серед миротворчих сил і цілковито зрозумілими для 

всіх керівників та солдатів. 

Домовленість про статус сил установлює юридичну 

основу для миротворчих сил. Домовленість досягається шля

хом переговорів на дипломатичному рівні між сторонами, при

четними до конфлікту, і спонсорською міжнародною організа

цією. Хоча вона заснована на Мандаті, ДПСС є значно деталь

НІшим документом. 

Юридичні міркувшшя. Хоча миротворці мають великий 

захист, навіть після служби вони мають поважати закони, пра

вила, звичаї й віросповідання країни-господаря та інших сто

рін. Миротворці завжди повинні дотримуватися найвищИх стан
дартів у поведінці або ризикувати втраченням свого статусу 

безсторонніх учасників у створенні постійного миру. 

Персонал. Для розпізнавання персоналу визначені го

ловні убори спеціального кольору (шолом або берет), пов'язка 

на руку, нашивка та посвідчення особи. 

Транспортні засоби та авіація повинні бути , пофарбо

вані у характерний колір (звичайно білий) з розпізнавальними 

знаками по боках транспортних одиниць (UN). 
Розташування. Усі місця розташування (штаб-кварти

ри, військові установи, пункти спостереження, контрольно

пропускні пункти, шлагбауми) повинні бути добре видимими, 

пофарбованими білою фарбою, має бути піднятий прапор ми

ротворчої сили і на стінах на видному місці розміщені розпі-
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знавальні знаки місії. Уночі всі ці місця повинні освітлюватись. 

Лінії демаркації: Лінії, що розділяють сторони , повинні 

бугивиразно окреслен·і : ·· 

Приnципи моротворчих операцій. Основними 

принципами миротворчих операцій є: 

рішучість: миротворці повинні виявляти рішучість 

солідарність, бо в іншому випадку падатиме престиж сили; 

беЗсторонність: необхідна для дотримання довіри і 

впевненості в собі сторін, причетних до конфлікту, і країни

господаря. Якщо буде підозра до миротворчих .сил у прихиль

ному ставленні до однієї з причетних сторін, це приведе до 

втрати довіри з боку іншої сторони. А коли спільна довіра зник

не, миротворчі сили матимугь труднощі у виконанні Мандата; 

чіткість наміру: воюючі сторони і населення району 

операцій мають знати, чого саме миротворчі сили намагаються 

доtягrи і чому. Відсугність цього веде до flепорозуміння і не-
довіри; •· 

передбачення: інциденти, які можуть спровокувати на

сильство, тр~ба передбачати і запобігати їм. Миротворчі сили 

повиннr завжди еут-и готовими зайняти позиції між обома сто

ронамиперед тим, як інцидент може зрости;~ 

визнавання влади уряду країни-господаря: миротворча 

сила розгортається в країні на запрошення їІ уряду і може за

лишитися лише за його згодою. Хоча миротворча сила корис

тується певним імунітетом, їі- члени мають поважати закони і 

звичаї країни-господаря. 

Види участі в миротворчих операціях~ Країни

учасники можуть постачати для миротворчих операцій війсь

кові сили, цивільних спостерігачів, а також техніку перевезень 

і постачання. 

М і с і я с п о с т е р і г а ч і в - це військовий або ци

вільний персонал, який має завдання спостерігати · та звітувати . 

Міжнародна місія спостереження звичайно складається з декіль

кох членів військового персоналу . Як правило, спостерігачі за
ймають невеликі пости спостереження у спірному районі , щоб 

повідомляти про будь-які порушення домовленості про припи

нення вогню, здійснювати патрулювання в критично важливих 
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районах, вести переговори на місцевому рівні з ворогуючими 

сторонами і проводити особливі слідства. 

М и р о т в о . р, ч і с и л и ~ це військові кон'FJщгенти, 

військовий і цивільний персонал, а також поліція, .прцЗ;начені 

для виконання миротворчої операції. До їх складу можуть вхо

дити · .військово-повітряні сили, військово-морські сили та інщі 
підрозділи для миротворчих операцій. Сухопутні підрозділи 

можуть включати до себе сили для миротворчих завдань, а та

кож лідрозділи забезnечення. Військовий персонал може бути 

призначений окремо (служити в міжнаціональному складі), як 

група (медична група) або як частина багатонаціонального під

розділу. Військові підрозділи можуть бути розгорнуті в цілості 
або сформовані після прибуття в район операцій. Рівень участі 

залежить від масштабу конфлікту і буде визначений. належним 

Мандатом . 

Підтримка технікою перевезення і постача~:~ня склада

ється з фінансової та · технічної допомоги, продовольства, 

транспорту. та . обJ:Іаднання. · Деякі країни можуть обмежити 

свою участь у миралюрчих операціях до техніки перевезення і 

постачання багатонаціональним силам. . 
Миротворчі завдання звичайно . визначені .мандатом та 

домовленостями щодо припинення вогню між воюючими сто

ронами. Ці завдання мають за мету послабити напруження і мо

жливість сутичок між ворогуючими сторонами та звичайно 

включають до себе: спостереження за припиненням вогню; спо

стереження . за виведенням або розділенням ворогуючих с11л; 

спостереження за роззброєнням нелегальних військових підроз

ділів ВQрогуючих сторін; ~постереження за обміном військово

полоненими; підтримання правопорядку; сприяння переговорам 

·між ворогуючими сторонами з метою послаблення напруження; 

нагляд за "вільними територіями" (райони, в яких присутність 

ворогуючих сторін заборонена); участь в операціях з розміну

вання ; постачання запасів гуманітарної допомоги; постачання 

засобів евакуації місцевому населенню (біженцям); блокування 
району конфлікту для підтримки санкцій, схвалених міжнарод

ною громадськістю; участь у міжнародних санкціях тощо. 
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Миротворча діяльність. Миротворчі сили повинні бу

ти готовими здійснювати таку діяльність, а саме : спостережен

ня ; патрулювання; посередництво між воюючими сторонами з 

метою послаблення напруження ; спостереження за пересуван

ням (населення та транспортних засобів) у визначеному районі; 

охорона уразливих і небезпечних районів; вияв присутності в 

кризовому районі; самооборона; зв'язок між ворогуючими сто

ронами; сприяння переговорам; сприяння гуманітарній допо

мозі та економічній діяльності; розмінування. 

Застосування миротворчих сил. У миротворчих опе

раціях миротворчу силу застосовують після того, як сторони 

погодилися на припинення вогню і дотримуються його умов. 

Як тільки сторони погодилися залишити район (звичайно доб

ре визначена демаркаційна лінія або лінія з припинення вог

ню), його повинні зайняти миротворчі сили . Якщо воюючі сто

рони не зовсім залишили цей район перед прибуттям миротвор

чих сил, тоді першим завданням миротворців буде впевнитись, 

що виведення завершилось. 

Миротворчу силу застосовують двома способами: або 

кожний національний контингент буде призначений до певно

го району відповідальності, або національн.і контингенти бу

дуть періодично змінюватись у тих районах . 
. Специфічний райоп відповідальності. Великою перева

гою є те, що національний контингент добре знає .територію і 

політичні фактори району. 

Крім того, встановлюються корисні відносини з місце

вими органами влади уряду країни-господаря, поліцією та сто

ронами, причетними до конфлікту. Негативний момент полягає 

в тому, що національний ке>нтингент може здійснити власне 

тлумачення політики сили в його районі. Внаслідок цього його 

можуть обвинувачувати в прихильному ставленні до однієї з 

воюючих сторін. Це може привести до того, що інші сторони 

будуть домагатися заміни миротворчих сил. 

Чергувапня районів відповідальності. Великою перева

гою є те, що кожний національний контингент добре знає не 

лише один район. Чергування може бути потрібне і там , де 

зросте напруження між контингентом і стороною, причетною 
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до конфлікту, і там, де відносини стали надто дружніми. Тут є 

два недоліки: перший контингент не матиме достатньо часу, 

щоб здобути необхідні знання про район; другий - не має вста

новленого строку служби для національних контингентів і 

розробити графік чергування неможливо. 

Основні завдання миротворчих сил: патрулювання, 

спостереження, звітування, нагляд, переговори і посередницт~ 

во. У спіх миротворчих .операцій вимагає одночасного поєд

нання кількох методів. 

Патрулювання проводиться для збирання інформації, 

розслідування проблем, нагляду за умовами договору та де

монстрації присутності в регіоні. Лише сама nрисутність миро

творчого патруля запобігає потенційному порушенню домов

леності про перемир'я або стоїть на перешкоді тим, хто хоче 

сприяти насильству . . 
Патрулювання можна здійснювати пішки, на транспорті, 

на борту човнів. літаків або вертольотів і воно має бути явним. 

Миротворці повинні чітко виділятися. Хоча патрулю

вання здійснюється протягом доби, з огляду на заходи безпеки 

воно може обмежуватися до декількох годин на день. 

Спостереження: спостерігачі наглядають та вчасно по
відомляють детально про будь-яку обстановку або інциденти, 

що можуть статися. 

Для збереження образу і довіри до · миротворчої сили, 
усі повідомлення повинні бути дійсними та безсторонніми. За

вдання спостереження звичайно охоплюють: стан військових 

споруд і військову діяльність у межах оперативного району; 

порушення міжнародних домовленостей; нагляд за лініями пе

ремир'я і демаркації та за виконанням домовленостей, які були 
схвалені сторонами, причетними до конфлікту. 

Завдання спостереження проводиться за допомогою па

трулів, пунктів спостереження, контрольно-гіропускних пунк
тів. електронного підслуховування та інспекцій . Спостерігачі 

носять зброю. У більшості випадків миротворчий пост укомп
лектований взводом. Це достатній персонал для спостережен

ня , відпочинку і , якщо потрібно, оборою-і. Пости розташову-
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ються таким чином, щоб мати максимальне поле спосте

реження за районом і бути помітними для розпізнавання всіма 

сторонами в цьому районі. Постійні пункти спостереження 

укомплектовані протягом доби основними та альтернативними 

засьбами зв'язку, :19( можна залишати за дозволом командуючо

го миротворчою силою або коли житгя спостерігачів під заГро

зою. Тимчасовий пункт спостереження - це пункт, з якого мо

жна - висилати спостерІrачів удень або вночі для здійснення 

особливих завдань. Стандартний зв'язок обох пунктів включає 

до себе радіо і телефон . 

За дозволом командуючого миротворчою силою спо

стерігачів у вигляді патруля можна висилати для розслідування 

інциденту або для зайнятгя вигіднішої позиц1ї, з крашим полем 

огляду. . ... • 
Звітування: миротворчі сили (звичайно через пункти 

спостереження і патрулі) спостерігають, підтверджують, якщо 

можливо, і звітують про : рух військової сили ворогуючих сто

рін (стрільбу, ворожі дії, погрози проти миротворчої сили, ци

вільних або ворогуючих сторін); поліпшення оборонних лози

цій ворогуючих сторін; перельоти військово-повітряної або ци

вільної авіації тоді, коли повітряний рух у районі операцій був 

обмежений. 

Усі події записуються у вахтові журнали, які веде конт

рольна штаб-квартира, а у пункті спостереження - у його вах
товому журналі. 

Інформацію потрібно передавати негайно до наступної 

вищої штаб-квартири. Формат звіту про нормальну обстановку 

ГJОвинен бути узгоджений для всієї миротворчої сили і, якщо по

трібно, доповюоват:ися спеціальними звітами про всі інциденти. 

Нагляд: передбачає перевірку здійснення домовленос

тей про припинення вогню або лінії перемир'я, контроль 

озброєння, обмеження, випровадження, вихід з бою, обмін вою

ючихсторін військовополоненими, рух біженців або користу

вання спільними ресурсами та вимагає стриманості , такту і те

рпіння. 

Розслідування скарг: під час миротворчих операуій бу

дуть скарги та обвин>'вачення . Миротворці повинні проводити 
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об 'єктивне розслідування і · зроб~ти справедли~:~у оцінку, щоб 
не допустити посилення напруженості і збільшити ефектив

ність миротворчих сил. Якщо дїі миротворців будуть справед

ливі, об'єктивні й послідовні, їх рішення будуть взяті до уваги. 

Переговори і посередництво: піД Час миротворення бу
дуть виникати обставини, що вимагатимуть від миротворчого 

персоналу nроведення переговоріn, бути nосередником і, мож

ливо. виН'осити третейське рішення. Сnрави можуть ві<люч·ати 

незначні суперечки між ворогуючими сторонами або суnере'і!

ки про щоденну діяльність миротворчої сили. Успіх зусиль за

лежить від особливостей характеру миротворця, спроможності 

міркувати, переконливості, здорового глузду, такту і терnлячо

сті. Як тільки миротворець здобуде довіру nричетних сторін, 

він може функціонувати як nосередник, його послуги можуть 

мати вплив на розв'язку проблем. у міру спроможності він має 

згладжув:і'тИ · незt-іачні проблеми на найнижчому рівні, вій мЬже 

заnобігт'и н·арощувІіFІнЮ' більших проблем і в такий спосіб -Задо
во:льнkги мету місії·. Проте · nерсонаЛ · миротворчої си·ли hьви
нен ~наті1 свої обмеже~с~нЯ і негайно · з'вертіпйся до командуван
ня миротворців, комсрозв'язка nроблем є nо'За його комnетен

тністю. РепутаЦія миротворЦя стосовно об'єктивності й добрих 
відносин з усіма сторонами в суnеречці є основоюдЛя його ус
піху як nосередника. 

Носіння і застосування зброї. Солдати миротворчої 

сили (за винятком спостерігачів) носять зброю (озброєні), коли 

nроводять операції або несуть службу, і особисто відnовідають 

за безпеку зброї та їі наявніс-tь ·. В усіх інших випадках миро

творці не озброєні. 

Командуючий миротворчою силою визначає кількість 

зброї, що можна носити, стан готовності й дає дозвіл на їі За
стосування згідно з ПВС, що встановлює ситуації, в яких мож

на застосовувати зброю під час ведення миротворчих операцій. 

Стріляти ·по цілі дозволяється, якщо миротворцям за

грожує збройний напад. Миротворці не позбавлені й не будуть 

позбавлені права самооборони. 
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Р о з д і л 9. ПРОТИДИВЕРСІЙНА БОРОТЬБА 

9.1. Тактика дій 
диверсійно-розвідувальних формувань 

У цілому тактика дій диверсійно-розвідувальних груn 

(ДРГ) збройних сил усіх країн єдина і nри організації бойо

вих дій має включати до свого складу: 

- перекидання ДРГ у тил nротивника; 

-ведення розвідки (дорозвідки) і nідготовчих заходів; 

-безnосередній вихід на об'єкти і відхід від об'єктів. 

Перекидання ДРГ у тил можуть виконуватися такими 

сnособами: 
- схованим проникненням ("nросочування") по суші, 

морем через державний кордон у мирний час чи через лінію 

фронту у воєнний час з наступним пересуванням на різних 

транспортних засобах під виглядом військовослужбовців, ци

вільних осіб у райони вижидання чи бойового застосування; 
- відкритим виїздом на територію країн у мирний час 

під виглядом туристів чи членів різних делегацій із наступним 

"розчиненням" серед громадян і переміщенням у райони ви

жидання чи бойового застосування. 

- відкритим nереміщенням у райони бойового застосу

вання законсnірованих ("законсервованих")труп, створених чи 

підготовлених у мирний час; 

- nовітряним десантуванням, nри цьому можливі такі 

варіанти: викид в одному районі всіх ДРГ, nризначених для 

дій у nозиційному районі з'єднання (частини); викид декількох 

ДРГ у позиційному районі полку чи окремо кожної ДРГ безnо

середньо в районі об'єкта диверсій. 
Проникненню основних сил і засобів ДРГ поnереджує 

закидання окремих груп з метою nроведення рекогносцировки 

місцевості й розвідки об'єктів. 

Найбільше сnриятливим для закидання ДРГ і їх розгор

тання в позиційних районах є умови, що складаються наnе

редодні воєнних дій (у період кризової обстановки) чи в ходІ 
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війни з застосуванням звичайної зброї. Розвідувальні служби 

противника враховують, що в цей час значно зростаЄ міграція 

населення, особливо поблизу кордонів, у зонах бо'йових дій і 

прилягаючих до них районах. 

Ведення розвідки і підготовчих заходів. Проникнув

ши на територію противника, ДРГ зосереджуються в районі 
операційних баз, де здійснюється збір, уточнення розвідуваль

них даних і завершується безпосередня підготовка до диверсій, 

визначаються способи впливу на конкретні об'єкти. 

Операційна база розраховується на обслуговування 8 -
12 ДРГ і розташовується в місцях, що забезпечують найкращі 

умови для маскування, схованого розміщення ДРГ і їх застосу
вання. 

Крім операційних баз, підготовляються опорні Пункти. 

Вони підрозділяються на основні та допоміжні й вибираються 

на відстані ЗО - 40 км від операційної бази і один від одного. 

Основні опорні пункти призначені для збору, відпочинку і по

повнення запасів ДРГ після проведення диверсій, допоміжні -
для прийому і збереження озброєння і майна ДРГ. Опорні пунк

ти займаються не більше, ніж на одну добу. 

Місця викиду особового складу ДРГ вибираються на 

відстані 40- 50 км від операційної бази. 
Розвідувальні завдання виконуються способами спо

стереження, підслуховування, оnитування місцевого населен

ня, використовуються дані мережі агентурної розвідки, nроник

нення в розташування частин і на об'єкти nід виглядом війсь

ковослужбовців, які мають достовірні документи. 

J1ри рішенні розвідувальних завдань планується широ

ке використання засобів технічної розвіДки, включаючи авто

номні автоматичні засоби радіо- і радіотехнічної розвідки, 

встановлювані на певний строк об'єктів розвідки, а також за

соби, які забезпечують підслуховування переговорів, що ве

дуться по провідних каналах зв'язку без підключення до них, і 

розмов у приміщеннях без проникнення до них. 

З огляду на те, що стаціонарні об 'єкти бойових порядків 

частин і з'єднань будуть розкриті космічними системами розцід

ки вже в мирний час, завдання по виявленню заданого об'єкта 
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диверсії для кожної ДРГ буде nолягати в тому, щоб чітко зорієн

туватися на місцях і nотай nідійти до об'єкта диверсії. 

Пошук рухливих об'єктів буде здійснюватися з викори

станням технічних засобів розвідки як пішим nорядком, так і 

на · транспортних засобах. Дорозвідка об'єктів nроводиться з 
найближчих nідступів до них різними способами з метою уточ
нення сИл і засобів охорони щодо оборони, вибору наnрямків 
нальоту, вйзначення можливих маршрутів підходу nідрозділів, 

nосилення охорони об'єктів. 

Рішення розвідуваЛьних завдань і виконання nідготов
чих заходів здійснюється за 3 - 5 діб до початку дій основних 
сил диверсійних формувань. · 

У число завдань по підготовці до безпосереднього 

впливу на об'єкти також входять: 

-установка систем датчиків для сигналізації про пере

сування військової техніки і. розгортанн.я інших засобів ціле
вказІВки; 

- устан'овка дистанційно _керованих мінно-вибухових 
пристроїв (фугасів) nоблизу чИ на с_амих об'єктах, що підляга
ють руйнуванню; 

; , - ЗОСе'редження і пjдгщовка ДО за~тосування засобів 
мінування і руйнування кабельних ліній зв'язку і бойового 
уnравління~ ліній електропостачання, підстанцій, доріг, мостів 
тощо; 

- вИконання · заходів щодо підготовки до блокування 
рухливих засобів шляхом організації транспортних "nробок", 
утворення пожеж, зон затоплення і т.п. . 

U,i рішення nланується здійснити в першу і другу добу 
nісля висадження основних ДРС. 

' З урахуванням прагнення до реалізації nринципу рап-
товості не виключається можЛивість застосуван~я ДРС без 
nроведення чи з обмеженням підготовчих заходів. 

Способи безпосереднього впливу ДРГюі об'єкти. Так
тика дій ДРГ багато в чому визначається високим стуnенем 

підготовки й оснащенням сnеЦіальним озброєнням техніч-
ними засобами. . . . · '· 

Основу такти·ки ДРГ складають nриховані відкриті 
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дії. До прихованих дій відносять: проведення розвідки і шпи
гунство, поширення пропаганди і слухів, перекручення і за

тримка наказів і доповідей, застосування біологічних і · хіміч

них речовин, викрадення окремих осіб; шантаж тощо. 

Відкриті дії можуть мати характер наступу і оборони. 

Дії ДРГ в обороні проводяться лише у ·випадку крайньої необ

хідності, через нечисленність груп та при відсутності в них 

важкого озброєння. Проведення таких дій можливо: 

- з метою виграш у часу і створення умов ·головним си

лам для виконання основного бойового завдання; 

-в оточенні як вимушені й у формі бойових дій. 

До дій під час наступу відносять: нальоти, засідки, ди

версії, терористичні акти, збройний грабіж, підпали і тощо. 

Характерними рисами дій під час наступу є · раптові ко-
. . 

роткочасНІ удари з використанням маневру 1 швидким виходом 

з бою. Ці дії планується проводити, як правило, у нічний час в 

умовах обмеженої видимості. Однак не виключені дії ДРГ і у 
світлий час доби. 

Види дій у наступі ДРГ. Н а л і т - найбільш розпо

всюджений спосіб бойових дій диверсійно-розвідувальних 

підрозділів. Наліт передбачає раптовий напад на об'єкт із ме

тою руйнування споруджень, знищення особового складу і 

техніки. Такий напад включає прихований вихід у намічений 

район, стрімке нанесення удару, швидкий вихід із бою і відхід. 
· Для здійснення нальоту зі складу диверсійно-розвіду

вальних підрозділів формуються, як правило, три групи: штур

мова, вогневої підтримки і бойового забезпечення (заборони 

підход,- підкріплення). Може виділятися група розгородження 

в кількості трьох-п'яти чоловік. 
Завданнями цих груп є: 

- штурмової групи - проникнення на об'єкт і його 

знищення з використанням підривних пристроїв, ПТКР, гра

натометів і стрілецької зброї; 

- групи вогневої підтримки - знищення вогневих зас_о

бів і особового складу, що охороняє об'єкт, установка мінно

вибухових загороджень на шляхах відходу ДРГ; 

- групи бойового забезпечення - влаштування засідок 
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на ймовірних шляхах висування (прибуття) сил посилення 

охорони об'єкта з метою їх знищення чи скавування вогнем на 

час проведення нальоту і відходу інших груп; 

- групи розгородження - пророблення проходів у сис

темі охоронних загороджень і знищення вартових. 

Під час нальотів диверсійно-розвідувальних підрозді-

лів можуть здійснюватися: 

-дистанційний nідрив мінно-вибухових пристроїв; 

- nроведення nрицільного вогню з різних видів зброї. 

На додаток до відзначених сnособів взаємодії можуть 

застосовуватися удари у взаємодії з тактичною авіацією: 

- удар авіаційними боєприпасами по цілевказівках, по

значених ДРГ; 

- удар силами і засобами диверсійно-розвідувальних 

nідрозділів nісля вnливу авіації. 

Дистанційний підрив мінно-вибухових пристроїв може 

виконуватися: 

- за допомогою вогнепровідних, електропровідних, 

радіо- і лазерних каналів управління; 

- із застосуванням програмно-годинникових nристроїв; 

- ініціацією вибуху різними впливами з боку об'єктів 

наnаду (вібрації, випромінювання тощо). 
У сі ці варіанти Допускають завчасну установку і ретель

не маскування засобів підриву. 

Засоби підриву планується встановлювати з розрахун

ком на нерозмінування, що приведе до скавування дій проти

диверсійних сил. Досягнення цієї ж мети може здійснюватися 

установкою помилкових засобів чи грубою імітацією маску

вання засобів підриву. 

Ведення прицільного вогню з різних видів Зброї буде 
здійснюватися із заздалегідь підготовлених позицій, у тому чис

лі й закритих. При веденні вогню з закритих nозицій із засто
суванням мінометів у межах візуальної видимості об'єктів мо
жуть розміщатися ті, хто корегують вогонь з технічними засо-

бами спостереження. · 
По об'єктах також планується застосування боєnриnа

сів типу ПТКР, керованих по nроводах чи за доnомогою голі-
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вок самонаведення (інфрачервоних, лазерних та ін.) . 

Можливості застосовуваної зброї дозволяють вести 

nрицільний вогонь на відстаннях до 6 км. 
Таким чином, зважаючи на те, що наліт, заснований на 

раnтовості, успіх його відбиття значною мірою залежить від 

своєчасного виявлення nідходу ДРГ до об'єкта охорони. Отже, 

в основу nідготовки охорони nовинно бути nокладено набу

вання навичок своєчасного виявлення диверсантів, маневру й 

активних дій по їх знищенню. 

Р е й д - це швидке nересування по визначеному мар

шруту, що сполучається з одним чи декількома нальотами, на 

важливі військові об'єкти з метою їх знищення чи виведення з 

ладу. 

Для nроведення рейду зі складу ДРГ формуються, як 

nравило, дві груnи - штурмова і прикриття. Для забезпечення 

швидкого nересування можуть використовуватися викрадені 

транспортні засоби. 

З а с і д к и організовуються на маршрутах висування в 

райони виконання бойових завдань nідроздІЛІВ nротивника з 

метою знищення його сил і засобів nротивника. 

Спеціальні засідки організовуються для ураження за

здалегідь наміченого об'єкта, періодичні- коли об'єкт заздале

гідь не вибирається і рішення про наnад nриймається на міс

ці з появою об'єкта. 

Для засідки вибираються місця, де транспортні засоби 

змушені знижувати швидкість чи робити зупинку (круті підйо

ми, повороти, ділянки з поганим станом шляху, залізничні 

роз'їзди, вуЗькі проходи в гористій і лісистій місцевості, забо
лочені місця та ін.). 

При організації засідок на маршрутах руху зі складу 

ДРГ виділяються спеціальні КОМ!,\Нди для знищення охорони, 

(пошкодження) об'єкта диверсії, заборони підходу резервів.-
у випадку неможливості повного знищення противника 

бій за сигналом припиняється і ДРГ здійснює відхід у пункти 

збору. Для відриву від переслідування варто очікувати широ- · 

кого використання обхідного м<,1невру. Різновидом дії з засідок 
є заманюванняв пастку. 
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Диверсії. Терористичні ак~u. Диверсії проводяться з 

м~ою знищення окремих особливо важливих об'єктів. засобів 

боЙового управління і зв'язку : Сутність диверсії п~лягає в ,,, 
знищен!-fі всього об'єкта чи найбільше важливої його частини, 

без якої він не може функціонувати. 

ДиверсійІ-!і операції проводяться шляхом безпосеред

нього проникнення на об'єкт .чи шляхом знищення цього 

об'єкта з визначеної .ві,дстані, для чого можуть бути викорис

тані мінно-вибухові пристрої й інші вогневі засоби . 

Широке застосування знайдуть мінні "сюрпризи'', шо 

маскуються під різні предмети: валізи, nортфелі, авторучки. 

консервні банки, ~грашки тощо. 
Для знешкодження ракетної техніки можуть викорис

товуват~ся безшумні гвинтівки і пістолети. 

За допомогою портативних . приладів радіоперешкод, 
що ~акидаються диверсантами чи літаками, можуть бути ство

рені серйозні перешкоди в роботі засобів зв'язку . 
. ,, .. Запобігти диверсії може постійний контроль підстуnів 

др об:єкт~, анаrtіз демаскуючих ознак, ретельний контроль 

транспортних засобів і вантажів, що впливають на об'єкт, ор

ганізація суворого пропускного режиму, надійна робота техніч

них засобів попереджувальної <;::игналізації й ін)fсенерfіих заго-
роджень і висока пильність особового складу. · 

Ро з ді л 10. ДІЇ У ХОДІ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТШ , ·. 

10.1. Загальні положення 

Збройний конфлікт може бути міжнародним, прикор

донним і внутрішнім. Взвод (відділення, танк) може застосову
ватися: у ході міжнародного збройного конфлікту в складі роти 

(взводу), а також придаватися підрозділу армії союзної держа

ви, підтримувати його чи взаємодіяти з ним; у ході прикордон

ного збройного конфлікту в складі роти (взводу), а також виді

лятися для посилення nрикордонних застав, знаходитися в ре

зерві (у складі військової маневреної групи), а також залучати-
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ся до забезпечення (участі) у сnеціальній операції прикордон

них військ з nошуку і затримки (знищенню) nорушників кор

дону, диверсійних або розвідувальних груn противника, ірре

гулярних збройних формувань, сприяти підрозділам прикор

донних військ у проведенні режимних і обмежувальних захо

дів; у ході внутрішнього збройного конфлікту в складі роти 

(взводу) , а також виділятися для посилення nрикордон~:~.их за

став, збройних формувань інших міністерств і відQ!'уf~тв чи дія

ти у взаємодії з ними1 брати· участь у _.nроведенні заходів щодо 

роззброювання (вилучення зброї) у цивільного населення, до

nомагати правоохоронним органам у виконанні покладених на 
них завдань (nосилення охорони сусnільного порядку, ко.нтро~ 

льно-пропускних пунктів, Шдтримка особливого режиму в'.ї:щу 

виїзду в (з) район (у) збройного конфлікту й інших) 

У ході збройного конфлікту взвод (відділення, танк) 

крім вирішення звичайних завдань може залучатися до: блоку

вання району ділянки місцевості, населеного пункту й ізоляції 

противника в ньому; забезпечення проведення пошуку nротив

ника підрозділами внутрішніх (прикордонних) військ, а також 

пошуку противника самостійно в блокованому і неконтрольо

ваному районі; роззброювання противника, а ·якщо він чинити

ме опір і до його знищення; деблокування оточених підрозділів 

і об'єктів ; охорони й оборони ваЖ:ІlИвих об'єктів й райомів роз

ташування військ; охорони комунікацій, nроводки і супро.воду 

колон; організації і проведення зае<ідок; несення служби .. на 
сторожових заставах (контрольно-пропускних пунктах); про

тидії диверсійним, рейдовим, засадним діям противника. 

10.2. Ведення дій у ході збройних конфліктів 

При посиленні підроздіllів прикордонних військ взвод 

(відділення, танк) діє як і в Звичайних умовах, а при одержанні 

наказу на відхід він здійснюється разом із підрозділами прикор

донних військ. 

За відсутності суцільного фронту та при вирішенні спе

ціальних завдань по боротьбі з диверсійно-розвідувальними 

групами противника, іррегулярними збройними формування-

193 



ми, · а також підрозділами, які опинилися (залишилися) у тилу 

наших військ, із метою обмеження маневру противника і від

хилення його від бою може застосовуватися блокування за

йманого ним району (ділянки) місцевості, наступне його прочі
сування, виявлеі-fня противника, його оточення, примус до зда

чі зброї, а при вчиненні опору - знищення. При встановленому 

місці перебування противника може проводитися відразу його 

оточення в блокованому (неблокованому) районі з наступним 

примусом до здачі (знищенням). 
Блокування полягає в занятті вигідних рубежів місце

вості, надійному перекритті доріг і шляхів можливого виходу 

(просочування) противника, його ізоляції (позбавленні доступу 

до джерел постачання, забороні припливу поповнення, поста

чання боєприпасів і зброі) з метою наступного його роззброю

вання (полону) чи знищення. 

Оточення полягає в ущільненні кільця блокування до ' 
установлення вогневого контакту з противником ІЗ метою змен

шення проміжків між підрозділами, скорочення фронту блоку

вання (створення суцільного фронту) і недопущення прориву 

(просочування) противника. 

У прикордонному (внутрішньому) збройному конфлікті 

загальновійськові підрозділи, як правило, беруть участь у бло

куванні району (ділянки) місцевості, об'єкта, а підрозділи міні

стерства внутрішніх справ (прикордонних військ) проводять 

пошук противника в блокованому районі. У ході міжнародного 

збройного конфлікту (війни) механізовані підрозділи можуть 

залучатися до пошуку противника разом з підрозділами Мініс

терства внутрішніх справ (прикордонних військ) чи проводити 

його самостійно. 

При блокуванні взвод може призначатися в заслін, засід

ку і знаходитися в резерві. 

З а с л і н - це підрозділ, що виставляється для при

криття напрямку, на якому передбачається поява противника 

чи виявлено його просування. 

Взводу (відділенню), призначеному в заслін, на рубежі 

блокування вказується позиція, на якій у залежності від часу 

проведення пошуку і передбачуваного складу противника він 
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переходить до оборони чи виставляє спостережні пости, дозори, 

секрети . Проміжки прикриваються вогнем, загородженнями, ви

ставленням охорони. Довжина позиції може бути: на закритій 

місцевості для відділення -до 250 м, взводу- до 750 м; на від
критій місцевості для відділення- до 500 м; взводу- до 1500 м. 

Рубіж блокування може займатися з ходу чи з висуван

ням із вихідного району на відстань до 2 км як на техніці, так і 
в пішому порядку . Підрозділи висуваються і займають рубіж 

блокування потай, із дотриманням мір маскування. На позиціях 
можуть відриватися одиночні й парні окопи, на ділянках, що не 

переглядаються, установлюються сигнальні міни. Бойова тех

ніка зосереджується в зазначеному районі в готовності вису
вання до своїх підрозділів, підтриJІ.щі їх вогнем чи залиш(lєть.ся 

у вихідному (базовому) районі (центрі). З метою дОСЯГf!ення 

раптовості висування може здійснюватися на бойовій техніці 

безпосередньо на рубіж. На важкодоступній ділянці підрозділи 

можуть висаджуватися вертольотами. 

,При виявленні nротивника заслін вживає заходів щодо 

його захоплення, при вчиненні опору- вступає в бій. Підозрілі 

особи затримуються. При прорив і ( обхрді) заслону він, як пра
вило, залишається на займаному рубежі до . завершення прове

дення пошуку . Про напрямок f:Ірориву і відходу противника та 

його склад повідомляється старшому командиру (начальнику). 

Переслідування організовується старшим начальником із мож

ливим залученням частини сил і засобів заслону. 

Пошук противника починається, як правило, після за

вершення блокування і може здійснюватися: в одному напрям

ку; у на.прямках, що сходяться до центру; з центру ' по розбіж
них напрямках, а також поділом блокованого району на ділян

ки і послідовне прочісування місцевості. При проведенні по

шуку противника підрозділи повинні змусити його вийти на 

заслони (засідки), відкриті ділянки місцевості чи зайняти не

вигідні позицїі. 

Взводу (відділенню) для проведення пошуку противни

ка призначаються: вихідний і кінцевий рубежі (рубіж зустрічі), 

місце зосередження бойової техніки, напрямок (азимут, смуга) 

пошуку, зрі вняльні рубежі. 
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На зрівняльних рубежах уточнюються взаємне nоло

ження підрозділів (груп) і їх завдання, взаємодія , при необхід

ності напрямок подальшого руху, вирівнюється бойовий поря

док. 

_ Зрівняльні рубежі призначаються по добре видимих 

ор·і·Єнтирах на рівнинній і середнє пересіченій місцевості через 

3'Lr4 км; на лісисто~болотистій місцевості через 2 км; у гірській 
місцевості через 1,5 км або через 1,5-2 год пошуку. 

Темп проведення пошуку противника повинен забезпе

чувати ретельний огляд місцевості, будинків та інших об'єктів, 

прикриття підрозділів вогнем і може складати: на відкритій мі

сцевості 2 ~ 4 км/год; на середнє цересіуеній 1 - 2 км/год; у 
горно-лісистій 0,3- 0,5 км/год. Уночі темп пошуку може бути 
нижчий. При проведен:ні пошуку противника в підземних ко

мунікаціях у горах темп пошуку знижується в два- три рази. 

Бойовий порядок при nроведенні пошуку nротивника 

на закритій місцевості шикується в бойову лінію . Інтервал між 

військовослужбовцями в цепу на відкритій місцевості може 

складати 1 О - 15 м, на закритій 5 - 7 м. Дії бойовими груnами 
(відділеннями) застосовуються, як nравило, nри nодоланні від

критих ділянок місцевості, в очікуванні в~гню nротивника і 

nри зближенні з ним, при цьому просування здійснюється пе

рекатом з рубежу на рубіж із взаємним прикриттям. 

При проведенні пошуку противника по об'єктах (при 

огл.яді об'єктів) бойовий порядок взводу може включати групу 

огляду, групу . прикриття і резерв. Для прикриття дій взводу 

~ОЖ,е створюватися вогнева група . Група прикриття блокує 

об'єкт і готова підтримати вогнем групу огляду. Вогнева .~руца 

займає вигідний рубіж. Група огляду, здійснюючи вза~І'v!!'Іе 
прикриття, послідовно проводить огляд об'єкта. 

При в~иненні противником опору І\1алими силами взвод 

(відділення) . знищує Й()ГО ~амостійно. При виявленні перева

жаючого чи рівного nо .силі противника підрозділ, по можли

вості, оточує його, сковує боєм, у настуnному разом з підрозді

лами резерву знищує. При відхиленні nротивника від бою ор

ганізовує<ься його переслідування і вивід на підрозділи, що за

ймають рубіж блокування. 
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Взвод (відділення), виділений . у резерв, займає район 

чи просувається в передбойовому nоря,дку за nідрозділами , які 
nроводять пошук противника, у готовності до блоку.JіІання ццlя

хів відходу противника, nереслідування його nри . відході чи 

введення в бій. 

При проведенні пошуку .противника в, неб.цокОВЗJ:І()МУ 
районі взвод висуваєтьс,я . в за~наченому наІ;Ірям.ку руху, висла

вши вnеред дозор (відділення), веде за ним спостереження в 

готовност,і підтримати вогнем. Із вихQдом,.дозору .(передового 

відділення) на зазначений рубіж він , виготовляється до бою, 
взвод висувається до нього (виходить уперед Щl дистанцію, що 
прикривається вогнем). Дозору (іншому відділенню) вказуєть

ся (уточн~ється) наступний рубіж і рух відновлюється. Відда

лення дрзору,. {відділення) повинно забезпечувати ефективну 

підтримку його вогнем. 

Основними завданнями взводу в сторожовій заставі й 

при охороні об ' єктів є: своєчасне виявлення і знищення розвід

ки противника, його диверсійно-розвідувальних груп на під

ступах до об'єктів, що охороняються ; недопущення мінування 
об'єктів, які охороняються, і місцевості на підступах до нього; 

відбиття нападу на об'єкт, що охороняється; надання допомоги 

підрозділам (колонам), які потрапили в засідку (піддалися на

паду) . 

Контрольно·пропускний пункт виставляється на межі 

району розташування частини (підрозділу), на основних кому

нікаціях при організації комендантської служби і проводці ко

ЛО!]. , ~ав,цаннями контрольно-пропускного пункту є: пропуск 

людей. і . транспорту, · виявлення і затримка підозрілих осіб та 
осіб , які J:Іамаrаються незаконно проникнути в район розташу

вання .військ ~на об'єкт). Він може виставлятися як разом з ор
ганами (підро~ділами) Міністерства внутрішніх справ, так і са

мостійно. При спільному несенні служби перевірка документів 

і огляд транспорту проводиться міліцією, на загальновійськові 

підрозділи покладаються завдання по охороні й обороні . Склад 
контрольно-пропускного пункту може бути від трьох чоловік 

до взводу. На контрольно-пропускному пункті можуть створю

ватися групи : управління, перевірки документів і огляду транс-
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портних засобів, прикриття, застосування спеціальних засобів і 

управління мінно-вибуховими загородженнями, резерв. Загаль

новійськові підрозділи, як правило, входять до складу групи 

прикриття чи складають резерв. При виставленні контрольно

пропускного пункту від загальновійськових підрозділів їм на

дається дозвіл по перевірці документів і огляду транспорту . 

Група прикриття призначена для спостереження за гро

мадянами, які оглядаються, і автотранспортом, підступами до 

контроЛьно-пропускного пункту, прикриття і вогневої під
тримки : РезеР.в, призначений для відбиття нападу на контроль
но-пр~пускний пункт, переслідування противника, який напа

дав, і надання допомоги підрозділам (колонам), які піддались 

нападу на маршрутах руху. Опорний пункт підрозділу резерву 
(контрольно-пропускний пункт) готується до кругової оборо

ни. На підступах (на дорозі) влаштовується ділянка сповіль

нення руху транспортних засобів. 

Для заборони обходу контрольно-пропускного пункту 
прилягаюча місцевість перекривається дозорами, секретами, 

рухливими патрулями. 

Після прибуття до об'єкта, який охороняється, взвод 

займає опорний пункт, що обладнується в інженерному відно

шенні. Для бойової техніки і всіх вогневих· засобів обладну
ються основні, запасні (тимчасові) вогневі позиції. Траншеї і 

ходи сполучення відриваються в повний профіль, стрілецькі 
чарунки, позиції вогневих засобів обладнуються амбразурами 

(бійницями), над ними встановлюються протиосколкові козир

ки. На закритих від спостереження ділянках установлюються 

мінні поля і сигнальні міни. Гранатометники · розподіляються 

по фронту оборони в залежності від танконебезпечних напрям

ків. Відділення може складати резерв роти. 

Взвод, призначений у сторожову заставу, підсилюється 

вогневими засобами. Для несення служби на заставі признача

ється добове чергування, спостерігачі, чергові вогневі засоби 

по одному на позиції кожного відділення і парний патруль. На 

прихованих підступах виставляються секрети чи сторожові за

сідки. Маршрути виходу на позиції обладнуються укриттями. 

Уночі й в умовах обмеженої видимості для несення служби за-
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лучається не менше третьої частини особового складу сторо

жової застави. 

Позиція сторожової застави (контрольно-пропускного 

пункту) обладнується до кругової оборони з урахуванням три
валого несення служби особовим складом: відриваються тран

шеї повного профілю, бліндажі, укриття для боєприпасів, про
довольства і води, обладнуються місця для збереження зброї, 

проведення занять з бойової підготовки. Встановлюються ке

ровані мінні поля, на прихованих підступах сигнальні міни. 
Уночі прохід і в'їзд на заставу закриваються. На заставі ство

рюються запаси боєприпасів і продовольства до п'яти боєкомп

лектів, необхідна кількість освітлювальних і сигнальних засо

бів. Кордони охорони і сторожової застави позначаються вказів

ками з позначками порядку проходу. 

При організації дій у сторожовій заставі (контрольно

пропускному пункті) командир взводу приймає рішення, виво

дить підрозділ на зазначений рубіж, організовує спостережене. 

ня, призначає добре видимі вдень і вночі орієнтири, проводить 

рекогносцировку, організовує систему вогню, взаємодію, 

управління та інженерне обладнання позицій. Потім складає 

схему сторожової застави (контрольно-проnускного пункту) 

формуляр мінного поля. 

Організовуючи взаємодію, командир взводу уточнює і 

погоджує порядок несення службй на постах, дії при нападі 

противника (чергових засобів і всієї застави, контрольно

пропускного пункту), організацію nропуску військовослужбов

ців, ·цивільних осіб і транспорту, порядок відходу з займаної 

позиції, заходи щодо омани противника, порядок висування 

прй наданні Допdмоги підрозділам, що потрапили в засідку (які 

зазнали нападу). 

Особливу увагу командир взводу приділяє стосункам із 

місцевим населенням. 

При виявле·нні підозрілих осіб командир застави вжи

ває заходів щодо їх затримки, при наданні ними збройного 

опору чи нападу на заставу (контрольно-пропускний пункт, 

військові колони) негайно відкривається вогонь, а для відбиття 
нападу на колони висилаються чергові сили і засоби резерву. 
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Під час· нападу на заставу (контрольно-проnускний 

пункт) бій ведеться до підходу підкріnлення або одержання 

команди на відхід. 
Взвод висувається в район конфлікту в складі колони 

роти чи nохідної охорони і , як правило, діє на меншій відстані. 

У ході збройного конфлікту взвод (відділення, танк) мо

же залучатися для супроводу колон і охорони маршрутів руху. 

При організації старшим начальником суnроводження 

кол'он взвод моЖе nрИЗначатися в сторожову заставу (на конт
І?~льно~nропускний , nункт) на найбільше· небезпечні ділянки 

'марШруту (командні висоти , бар'єрні рубежі). Позиція сторо
жово·,: застави (конtрСJЛБ\-Іd-пропускного пункту) обов'язково 

·обладнується в інЖенерному відношенні. По проходженні ко

лони взвод може зніматися з позиції чи залишатися для забез

печення руху наступних колон. 

При супроводі колони підрозділів технічного і тилового 

забезпечення взвод може діяти в органах похідної охорони , а 

також розподілятися по колоні з розрахунку не менш одного 

механізованого відділення (бойової машини) на кожні десять 

автомобілів. Транспортні машини обладнуються додатковим 

захистом, на них можуть установлюватися вогневі засоби. Ор

ганізовується стійкий радіозв'язок із своїм підрозділом (части

ною), всередині колони, підрозділами охорони, що виставля

ються на маршрутах руху, комендантськими постами. диспет

черськими пунктами, а також з артилерійськими підрозділами, 

які забезпечують супроводження колони. Не доnускається роз

ташування бойової техніки між машинами з паливом і боєпри

пасами. 

При підході до ділянок маршруту, де можливий наnад 

противника з засідки, підрозділ охорони вИсувається вперед, 
проводить огляд прилеглої місцевості, займає вигідний рубіж і , 

прикриваючи колоНу з боку загрожувального наnрямку, пропу
скає jї через небезnечну ділянку, після чого заИмає своє місце в 
похідному nорядку. 

Доповіді про проходження рубежів, прибуття в призна

чений район, напад на колону й інші затримки повинні переда

ватися короткими умовними сигналами . На кожному броне-
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об'єкті організовується кругове спостереження, особовий 

склад повинен бути готовий до негайного відкриття вогню. 

Рух колон, як правило, здійснюється у світлий час доби. 

Відпочинок уночі організовується на спеціально підготовлених 

місцях біля диспетчерських пунктів і сторожових заст.ав,. де ор

ганізовується їх охорона і оборона. 

Техніка, що вийшла з ладу, буксирується до району 

(пункту) призначення (до найближчого кон.трольно-пр~;туск

ного пункту, підрозділу охорони на маршруті руху). . 
У ході внутрішнього збройного конфл.ікту взвод .(відді

лення, танк) може розташовуватися в с-кладі .батальйону (роти) 

в районі зосередження чи в базовому районі (центрі), а також 

діяти в складі охорони. При розташуванні в базовому районі 

(центрі) на взвод обладнується бліндаж (намет). Намет, стоянка 

озброєння і військової техніки може обвалануватися на висоту, 

ЩО ВИКЛЮЧаЄ поразку ОСОбОВОГО СКЛаду ВОГНеМ Зі стрілеЦЬКОЇ 
зброї. При призначенні в охорону взвод (відділення, танк) об

ладнує опорний пункт (позицію) для кругової оборони. 

Взвод, призначений у сторожову охорону, при наявнос

ті часу, виділених необхідних сил і засобів може підготовляти 

опорний пункт до 400 м по фронту і 300 м у Глибину з обвало
вуванням його периметра, влаштуванням позицій відділень і 

вогневих засобів як на насипу, так і на підступах до опорного 

пункту, обладнанням у центрі опорного пункту бліндажа з 

трьома-Чотирма виходами, відриванням ходів сполучення, що 

забезпечують швидкий і схований вихід підрозділів на позиції 

й їх маневр на загрозливий напрямок, при цьому вогневі . пози

ції бойових машин обладнуються, як правило, по периметру 

насипу. 
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Додаток І 

Розгортання взводу в передбойовий і бойовий 

(відділення- у бойовий) порядки і перешикування 

1. Передбойовий порядок механізованого, гранатомет
ного, протитанкового взводів, що діють у пішому порядку без 

БМП (БТР), шикується в лінію відділень (рис . 41 ). Придані ме
ханізованому взводу засоби посилення прямують за напрямним 

відділенням або в указаному командиром взводу місці. 

Bn fO[J,'f 

Рис. 41. Передбойовий порядок механізованого взводу, 
що діє в пішому порядку (варіант) 

Взвод, що діє в пішому порядку без БМП (БТР), із по

хідного порядку в передбойовий розгортається за командою 

(сигналом) "Взвод, у напрямку такого-то предмета (на такий-то 

рубіж), у лінію відділень - руш". Перше відділення висуваєть

ся в указаному напрямку. Решта відділень незалежно від по

рядку прямування в колоні взводу за командами своїх коман

дирів висуваються: друге - праворуч, третє - ліворуч і, витри

муючи рівняння по першому відділенню з інтервалом до 1 ОО м 
між відділеннями, продовжують рух. 

Залежно від обстановки і рішення командира взводу міс

ця відділень у передбойовому порядку можуть змінюватися . У 

цьому випадку місця відділень у передбойовому порядку ко

мандир взводу визначає командою "Взвод, у напрямку такого

то предмета (на такий-то рубіж), напрямне таке-то відділення , 

таке-то відділення - праворуч, таке-то відділення - ліворуч-
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Продовження додатку 1 

руш". Відділення за командами своїх командирів висуваються 

на свої місця і , витримуючи рівняння по наnрямному відділен

ню, nродовжують рух. 

Із nочатком розгортання в nередбойовий 'поряДок ко
мандири відділень установлюють спостереження за сигналами 

командиру взводу. 

2. Взвод з колони в бойову лінію розгортається за ко
мандою (сигналом) "Взвод - у наnрямку такого-то nредмета 

(на такий-то рубіж)- до бою" або "Взвод, за мною- до бою". 

Машина командира взводу продовжує рух в указаному напрям

ку, друга машина рухається праворуч, третя -ліворуч і, витри

муючи рівняння по машині командира взводу, з інтервалом до 

І ОО м між машинами продовжують рух (рис. 42). При великій 
кількості бойових машин у взводі вони висуваються на місця , 

. . 
вказаНІ командиром взводу. 

Рис . 42. Розгортання танкового взводу в бойову лінію (варіант) 

З. Взвод, що діє в пішому порядку без БМП (БТР), із пе

редбойового nорядку або з колони, обминувши передбойовий nо

рядок, розгортається в цеп за командою "Взвод, у напрямку та

кого-то предмета (на такий-то рубіж), напрямне таке-то відділення 
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Продовження додатку 1 

до бою" або "Взвод, за мною- до бою". 
Під час розгортання в бойовий порядок із передбойово

го кож~е відділення за командою свого командира розгорта

ється в цеп 'і, ,витримуючи рівняння по напрямному відділенню, 
' . . ' . 

продовжує рух в указаному напрямку з максимальною швидКІ-

стю (при_скореним кроком або бігом), що забезпечує ефективне 
веденНя вогню зі своєї зброї. 

Під час розгортання в бойовий порядок з колони, обми

нувцш передбойовий порядок, відділення бігом (напрямне від

ділення - кроком) в установ~еному порЯдку виходять на свої 

місця і одночасно розгортаються в цеп, відкривають вогонь із 

своє{зброї і продовжують стрімкий і безупинний рух уперед. 
· . - Відділення, що діЄ в пішому порядку, розгортається в 

це~ за командою (сигналом) "Відділення, у напрямкутакого-то 
предмета (на такий-то рубіж), напрямний-такий-то-до бою" 

або "Відділення, за мною- до бою". Відділення розгортається 

в цеп (лінію обслуг) праворуч і ліворуч від командира відді

лення або напрямного і відповідно до поставленого завдання 
продовжує рух в указаному напрямку (рис. 43). 

Дпя відбиття противника вогнем іЗ місця подається 
команда "Взвод (відділення)- стій", за якою взвод (відділення) 

залягає, пристосовуючись до місцевості, та приготовляється до 

Д(І 50 /11 

Рис.43. Розгортання відділення із колони в цеп (варіант) 
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ведення вогню. Для відновлення руху подається команда "Взвод 
(відділення)- вперед" і додається, якщо потрібно, "Бігом". 

4. Зміна напрямку фронту бойової лінії взводу прово
диться за командою (сигналом) "Взвод, праворуч (ліворуч, 
кругом), у напрямку такого-то предмета (на такий-то рубіж)
руш". Пр~ зміні напрямку руху праворуч, (ліворуч) машина 
командира вЗводу змінює напрямок руху на вказаний предмет, 
лівофлангова (правофлангова) машина з підвищеною, а право

флангова (лівофлангова)- зі зниженою швидкістю, зберігаючи 
інтервали, висуваються на новий напрямок і продовжують рух 

у бойовій лінії. 

Зміна напрямку руху взводу, що діє в пішому порядку, 
у передбойовому або в бойовому порядку, і відділення в бойо

вому порядку проводиться за командою · ~~Взвод . (віДділення}, 

праворуч (лівору·ч, кругом), у напрямку tакого-то ·предмета {на 

такий-то рубіж), напрямне - таке-то відділення (напрямний -
такий-то) ~ ):;уш". Напj:>ямне · відцілення (напрямний) змінює 
напря'мок на вкЮа'ний предмет, решта відділень (солдати) ви
суваЮться н'а новий напрямакІ продовжують рух, витримуючи 
рівняння по напрямному відділенню (напрямному). 

Під ':Іас повороту взводу кругом у передбойовому по
ряДку відділеннЯ за командою своїх командирів "Відділення·, за 
мною- руш"· абЬ ' "Відділення, кругом- руш" прямують за свої

ми командирами або одночасно повертаються кругом і продов

жують рух у новому наПрЯмку. Пі:і:t"Час Ііовор'Оту вЗводу кругом 
у бойовому порядку всі машини в бойовій Лінії; а під чаt дій у 

0 
' • ; , 

0 0 
' , І ''І • ·• 

шшому пdрядку- вІддІлення в цепу одночасно повертаються 

кругом і продовжують РУх у новому напрямку.' 

При необхідності зміна напрямку руху взводу в бойо

вому або передбойовому порядку і відділення в бойовому п~ 

рядку проводиться за командою (сигналом) "Увага, роби, що 

я". У цьому випадку командир взводу (відділеІ:-іня) вказує но

вий напрямок руху взводу рухом своєї машини, а під 'Чаt дій у 

пішому порядку- встановhеним сигналом. 

5. Взвод із ·бойової лінії у колону перешІ>Іковується за 

командою (сигналом) "Взвод, у напрямку такЬго-то предмета (за 
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мною), у колону- руш". Машина командира взводу продовжує 

рух, решта машин по nорядку номерІВ виходить на наnрямок 

руху машини командира взводу, займає свої місця в колоні й 
продовжує рух, додержуючись установленої дистанції. 

Взвод із цепу в лінію відділень перешнковується за ко

мандо~ (сигналом) "Взвод, у напрямку такого-то nредмета, у 

лініЮ відділень- руш". Кожне відділення перешнковується в 
колону по одному і, зберігаючи інтервали, nродовжує рух в 
указаному напрямку. 

Взвод із лінії відділень або із цепу в колону перешико

вується за кома~;~дою "Взвод, у напрямку такого-то предмета, у 

колону по одному (по три), напрямне - перше відділення -
руш". Відділення на ходу по nорядку номерів займають місця в 

колоні взводу і продовжують рух в указаному напрямку або 

одночасно перешнковуються в колону по одному і займають 

свої місця в колоні взводу. 

Відділення із цепу в колону перешнковується за коман

дою (сигналом) "Відділення, за мною, у колону по одному

руш". Командир відділення продовжує рух, а солдати на ходу 
змикаються і займають свої місця в колоні. · 

6. Для відбиття раптового наnаду противника на колону 
механізованого взводу, що діє на БМП (БТР), або танкового 

взводу подається команда "Противник з фронту (з тилу, спра

ва, зліва), взвод- до бою". 

За цією командою взвод розгортається в напрямку nро

тивника в такому порядку: 

- під час нападу з фронту машина командира взводу на 

місці, друга машина висувається праворуч, а третя -ліворуч; 

- під час нападу з тилу остання машина розвертається 

на місці, друга машина висувається вnраво від неї, а машина 

командира- втво; 

- під час нападу справа або зліва взвод повертається у 

відnовідну сторону; друга машина- на місці, флангові машини -
відповідно вправо, інша- вліво від другої машини. 

Залежно від обстановки за командою особовий склад 

механізованого взводу може спішуватися і розгортатися в цеп. 
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Порядок розробки і ведення бойових документів 

І . Бойові документи можуть бути текстовими , графіч
ними або табличними , виготовлятися вручну або за допомогою 

технічних засобів і оформлюватися на папері , кальці , т·опогра
фічних (спеціальних) картах (планах, схемах), мікродіапазон

них мікроплівках, фотознімках, фонограмах, а також фіксува
тися на магнітних дисках, магнітних стрічках і т. ін. 

2. У роті (батальйоні) розробляються завжди графічні 
бойові документи на топографічних картах, папері або ·кал·ьці . 

Отримані та віддані бойові накази і розпорядження заnисують

ся , як правило, у робочих зошитах або на зворотному боці то

пографічних карт. 

3. Під час розробки та ведення бойових документів не
обхідно дотримуватися таких правил: кожен бойовий документ 

nовинен мати службовий заголовок та підnис з позначенням 

nосади , військового звання та nрізвища особи, що nідnисала 

документ; у заголовку письмового бойового документа крім 

найменування вказується і порядковий номер документа, місце 

пункту управління, час і дата його створення (підпису), масш

таб і рік видання карти; населені пункти і місцеві предмети, 

рубежі, райони зосередження (розташування) або дії своїх під

розділів вказуються, починаючи з правого флангу, а противни

ка - з його лівого флангу: рубежі вказують двома, райони 

(опорні пункти)- трьома пунктами : назви населених пунктів, 

річок та інших місцевих предметів - у називному відмінку; 

розмежувальні лінії вказуються не менш ніж трьома nунктами, 

один з яких має бути на передньому краї: в обороні й у наступі -
й у тилу в сторону противника, при відході - від nротивника в 

наnрямку відходу. Лінії вказуються сnочатку справа, nотім злі

ва ; в обороні - на граничну досяжність своїх вогневих засобів, 

у наступі - на глибину бойового завдання; розмежувальні лінії 

у тил - на глибину бойового nорядку; наnрямок наступу вказу

ється кількома пунктами на всю глибину бойового завдання; 

маршрут руху вказується назвами місцевих предметів або 
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населених пунктів: перший- на вихідному рубежі (пункті), по

тім найважливіші, , через які проходить маршрут, і останній -у 

районі зосередження або на рубежі переходу в атаку; дані об

становки наносять на карту встановленими умовними знаками , 

· тонкими лініями, не забиваючи топографічну основу карти і 

написи на ній; завдання і положення підрозділів, а також 

озброєння і техніка наносяться, як правило, знаками загального 

п·означення--; за відсутності необхідних знаків допускається ви

користання додаткових знаків із поясненням на карті . (схемі); 

положення своїх військ, їх завдання і дії позначаються черво

ним ··кольором; ракетних військ, артилерії, військ ППО і спеціаль

них- військ - чорним; положення і дії військ противника позна

чаЮться синім кольором; нумерація, найменування частин 

(підрозділів) і пояснювальні написи своїх військ наносяться 
чорним кольором, противника - синім; скорочення організа

ційно-штатних формувань підрозділів і частин - тільки строч

ними (малими) літерами; при однокольоровому виконанні гра

фічних документів усі умовні позначки і написи наносяться чор

ним кольором, знаки умовних позначень противника - подвій

ною лінією; умовні знаки військ, озброєння і техніки наносять

ся на карту (схему) відповідно до дійсного положення їх на мі

сцевості й розташовуються в напрямку дій або ведення вогню; 

всередині або поряд із умовними знаками за необхідності вка

зуються кількість і тип озброєння і техніки; для позначення 

військ противника використовуються ті ж умовні знаки, що 
для своїх військ, з необхідними написами; джерела отримання 

інформації про противника позначаються чорним кольором , 

nри цьому найменування джерел пишуться початковими літе

рами, наприклад: спостереження - С, свідчення полонених -
СП, документи противника- ДП, військова розвідка- ВР, по

вітряна розвідка- ПР, артилерійська розвідка- АР, інженерна 

розвідка - ІР, хіміЧна розвідка - ХР; час і дата отримання ін

формації про противника підписуються під позначенням дже

рела або в рядок; інформація, яка потребує перевірки , познача

ється знаком питання; другорядні дані, а також дані, які немож

ливо відобразити умовними позначками, записуються на 
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полях карти, у пояснювальній записці (легенді) або в робочому 

зошиті; розміщення і дії військ наносяться умовними знаками 

суцільною лінією, а передбачувані або намічувані дії, дороги, 

аеродроми та інші споруди, які будуються, - штриховою ліні

єю (пунктиром); запасні райони розміщення військ і запасні 
позиції позначаються штриховою лінією (пунктиром) з літерою 

"з" всередині або поряд з нею; хибні райони, рубеЖі, споруди і 
об'єкти позначаються зеленим кольором і доповнюють6я над

писом "хиб" всередині або поряд з ним; при нанесенні на карту 

(схему положення підрозділів до різного часу умовні знаки до

повнюються штрихами, пунктирними ЛІНІЯМИ, крапками, ін
шими позначками або піДтуш о вуються · різними кольорами; 

час, до якого відносять інше положення військ, вказується під 

найменуванням підрозділу або в рядок; усі надписи розміщу
ються паралельно нижньому (верхньому) зрізу карти (схеми), 

літери і цифри пишуть без зв'язок, співвідносячи їх розмір з 

масштабом карти і військовою інстанцією; написи можуть бути 

зроблені на вільному місці карти (схеми) із стрілкою до умов

ного знака; графічний документ, виконаний на прозарій основі 

карти, повинен мати не менше трьох пунктів (для подальшого 

суміщення), розташованйх, як правило, по кутах внутрішньої 

рамки аркуша карти або в перетині координатної сітки, масш

таб, номенклатуру та рік видання карти, а документ, виконаний 

у довільному масштабі та який не має координатної сітки, 

стрілку для визначення напрямку північ-південь. 
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Використаніскорочення 

Загальновійськові частини і підрозділи 

Механізована бригада, батальйон, ро- мбр, мб, мр, мв , мвід 

та, взвод, відділення 

Танковий батальйон, рота, взвод тб,тр,тв 

Частини і підрозділи артилерії 

та протиповітряної оборони 

Артилерійський дивізіон, батарея 

Протитанковий взвод, відділення 

Мінометна батарея, взвод 

Зенітний дивізіон, батарея, взвод, 

відділення 

адн,абатр 

птв, птвід 

мінбатр, мінв 

здвон, збатр,зв,звід 

Пункти управління 

".Командний пункт КП 

Тиловий пункт управління ТПУ 

Командно-спостережний пункт КСП 

Спостережний пункт (пост) СП 

Термінологія загального призначення 

Автомат Калашникова 

БМП 

Бойова розвідувальна машина 

Бойовий розвідувальний 

(розвідувальний) дозор 

Бокова (головна, тильна) похідна 

застава 

Бронетранспортер 
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АК 

БМП 

БРМ 

БРД (РД) 

БПЗ (ГПЗ, ТПЗ) 

БТР 
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Високоточна зброя 

Вогнева засада 
Головний дозор 
Диверсійно-розвідувальна груnа (фор
мування) 

Дозорне відділення 

Захист від зброї масового ураження 

Зброя масового ураження 

Збройні Сили України 

Зенітна керована ракета 

Зенітний ракетний комnлекс 

Зосереджений вогонь 

Командно-штабна машина 

Контрольно-переnускний пункт 

Кулемет Калашникова 

Орієнтир 

Пістолет Макарова 

Протидиверсійна боротьба 

Протиповітряна (протитанкова) обо

рона 

Протитанкова керована ракета 

(ракетний комплекс) 

Ручний кулемет Калашникова 
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втз 

Взас 

гд 

ДРГ(ДРФ) 

Двід 

ЗЗМУ 

ЗМУ 

ЗСУ 

ЗКР 

ЗРК 

зв 

кшм 

кпп 
кк 

ор. 

пм 

ПДБ 

ППО(ПТО) 

ПТКР (ПТРК) 

РКК 
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