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Передмова перекладачів 
 
Ця книга є  перекладом Підручника рейнджера Армії США (SH 21-76 Ranger  Handbook) 

видання 2000 року. Книга використовується як навчальний посібник при підготовці рейнджерів 

і розрахована як на курсантів учбової бригади рейнджерів, так і на усіх військовослужбовців 

75-го піхотного полку рейнджерів Армії США. 

Підручник переведений повністю, без вилучень і скорочень. Стиль викладу і розбиття по 

розділах також повністю збережені. Крім того, для повнішого розуміння викладеного 

матеріалу, книга забезпечена додатками, в яких розглянуті організаційна структура, основи 

бойового застосування і підготовки підрозділів рейнджерів Армії США. Також у кінці 

підручника приведений список скорочень і абревіатур, якими застосовуються в  книзі. 

Книга призначена для вивчення іноземного військового досвіду. 
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Клятва рейнджера 

 
Знаючи, що я рейнджер, повністю розуміючи небезпеки вибраної професії, я 

буду завжди прагнути підтримати престиж, честь і високий бойовий дух 
рейнджерів. 

Розуміючи той факт, що рейнджер - це елітний солдат, який прибуває у 

вирішальний момент битви по землі, морю або повітрю, я знаю, що моя країна 

вимагає від мене як від рейнджера, йти далі, швидше і битися наполегливіше, ніж 

інші солдати. 

Я ніколи не кину своїх товаришів, завжди буду пильним, фізично сильним і 

морально стійким, і виконуватиму не лише свою частину бойового завдання, де б 

вона не виникла, але і усієї її і навіть більше. 

Я продемонструю всьому світу, що я спеціально відібраний і добре 

підготовлений солдат. Моя ввічливість до старших офіцерів, акуратність в одязі, 

справність зброї служитимуть іншим прикладом для наслідування. 

Якщо я зустріну ворогів моєї країни, я знищу їх на полі бою, тому що я краще 

підготуюся і битимуся з усією можливістю. Здача в полон - це слово не для 

рейнджерів.  

Я ніколи не дозволю своїм полеглим товаришам потрапити в руки ворога, і ні 

за яких обставинах ніколи не зганьблю свою країну. 

Я з готовністю продемонструю справжню мужність в бою і виконаю завдання, 

навіть якщо я буду єдиним, хто залишився в живих. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У оригіналі перші букви кожного абзацу складають слово RANGER. 
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Підручник рейнджера 
 
 

Накази рейнджерам Роджерса 
 

Ніколи нічого не забувай. 

Май при собі мушкет, чистий як свисток; начищений тесак; шістдесят зарядів 

пороху і куль і будь в хвилинній готовності до здійснення маршу. 

Здійснюючи марш, рухайся безшумно, неначе ти вистежуєш оленя. Вияви 

супротивника першим. 

Говори правду про те, що ти бачиш і робиш. Армія залежить від нашої правдивої 

інформації. Ти можеш брехати усе що завгодно, коли розповідаєш іншим про рейнджерів,  

але ніколи не бреши рейнджерові або офіцерові. 

Використовуй до кінця усі шанси. 

Здійснюючи марш, ми йдемо поодинці, досить далеко один від одного, так що 

один постріл не уб'є двох чоловік. 

Якщо ми б'ємося на болоті, або м'якій землі, ми розгортаємося в лінію - так 

нас важче вислідити. 

Здійснюючи марш, ми рухаємося до самої ночі, не даючи супротивникові ані найменшого 

шансу напасти на нас. 

Знаходячись на привалі, половина групи спить, тоді як друга половина не спить. 

Якщо ми узяли полонених, то тримаємо їх роздільно до тих пір, поки не допитаємо, для того, 

 щоб вони не могли домовитися між собою і придумати для нас якусь історію. 

 

Не повертайся додому тією ж дорогою. Йди по іншому шляху - і ти не потрапиш в 

засідку. 

Не має значення, як ви йдете - великою групою або невеликою. Кожна група 

має розвідників в 20 ярдах попереду, в 20 ярдах на шкірному фланзі і в 20 ярдах ззаду.  

Таким чином, основна група не буде захоплена зненацька. 

Кожен вечір ми домовляємося про те, де зустрітися у разі оточення силами супротивника 

що перевершують. 

Не сідай, поки не виставиш вартових. 

Не спи під час світанку. Світанок - це звичайний час нападу індійців і французів. 

Не переходь річку, використовуючи відомі броди. 

Якщо хто-небудь переслідує тебе, зроби круг і повернися на свій слід, щоб несподівано 

напасти на того, хто хотів напасти на тебе. 

Ніколи не стій, якщо супротивник йде на тебе. Сядь на коліно, лягай на землю 

сховайся за деревом. 

Підпускай ворога достатньо близько для удару, потім нанеси його і, відстрибнувши, при- 

кінчи його своїм тесаком. 
 

Майор Роберт Роджерс, 1759 г. 
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Історія рейнджерів 
 

Історія американських рейнджерів - це довга і яскрава сага про хоробрість, відвагу і 
видатні лідерські якості. Це історія про людей, чиї навички в мистецтві ведення бою мало 
ким були перевершені. Тут описані тільки великі з їх численних подвигів. 

Із самого початку рейнджери виконували завдання охорони, до тих пір, поки рота 

Незалежних рейнджерів Бенджамина Черча з колонії Плимутской не продемонструвала успіхи 

в рейдах проти ворожих індійців під час війни короля Филиппа в 1675 р.. У 1756 р. майор 

Роберт Роджерс, уродженець Нью-Хемпшира, завербував дев'ять рот американських колоністів 

для війни на стороні англійців під час франко-індіанської війни. Способи і методи бойових дій 

рейнджерів мали схожість з діями жителів американських пограничних поселень; проте майор 

Роджерс був першим, хто зібрав і об'єднав їх в постійно організовану бойову силу. 

Методи ведення бою, використовувані першими рейнджерами, були надалі розвинені під 

час Революційної війни полковником Деніелом Морганом, який командував підрозділом, 

відомим як "Стрілки Моргана". За визначенням генерала Бургойна, люди Моргана були 

"найбільш відомим підрозділом Континентальної Армії, усі вони влучно стріляли". 

Френсис Мэрион, "Болотний Лис", організував інший знаменитий підрозділ часів   

Революційної війни, відомий як "Партизани Мэріона". Партизани Мэріона, налічуючи  від 

декількох чоловік до декількох сотень, діяли як спільно, так і незалежно від інших частин армії 

генерала Вашингтона. Діючи в болотистих районах Кароліни, вони руйнували комунікації 

англійців і зривали надання ним допомозі з боку організацій лоялістів, реально сприяючи 

перемозі американців. 

Громадянська війна в США знову стала приводом для створення спеціальних підрозділів, 

подібних до рейнджерів. Джон Мосби, знавець рішучого і грамотного використання  кавалерії, 

був одним з найбільш видатних рейнджерів Конфедерації. Він вірив що за допомогою швидких 

і раптових дій він може змусити свого супротивника охороняти  сотні місць одночасно. Тоді він 

міг би напасти на одне з самих уразливих місць і бути упевненим у своїй значній перевазі. 

Зі вступом Америки в Другу Світову війну, рейнджери знову почали вписувати  свої імена 

на сторінки історії. 19 червня 1942 р. майор Уільям О. Дарби в Каррикфергусе, Північна 

Ірландія, організував і ввів в дію 1-й батальйон рейнджерів. Особистий склад цілком складався 

з персонально відібраних добровольців; 50 з них брали участь в рейді на Дьепп на північному 

узбережжя Франції разом з англійськими і канадськими  "командос". 1-й, 3-й і 4-й батальйони 

рейнджерів відрізнилися в кампаніях в Північній Африці Сицилії і Італії. Батальйони 

рейнджерів майора Дарби очолили висадку 7-ої армії в Джеле і Ликате під час вторгнення на 

Сицилію і зіграли ключову роль в наступній кампанії, яка завершилася узяттям Мессіни. 

Сморід проник за лінію фронту і зробили атаку проти Цистерни, де вночі в ближньому 

штиковому і рукопашному бою фактично знищили цілий німецький парашутний полк. 2-й і 5-й 

батальйони рейнджерів брали участь у висадці в Нормандії, в день "Д" на ділянці  " "Омаха"; 

під час важких боїв на пляжі рейнджери отримали свій офіційний девіз. Оскільки на ділянці 

"Омаха" ситуація стала критичною, командир 29 - ої піхотної дивізії вирішив, що сили 

вторгнення повинні очистити пляж і прибережну ділянку. Тоді він обернувся до підполковника 

Макса Шнейдеру, командира 5-го батальйону рейнджерів і сказав: "Рейнджери, ведіть за 

собою"!. 5-й батальйон рейнджерів очолив атаку і тим самим забезпечив можливість союзникам 

вирватися з плацдармів углиб країни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6-й батальйон рейнджерів, діючи на Тихому океані, виконував завдання за лінією 

фронту які включали розвідку і розвідувально-ударні дії, далекі рейди. Це був перший 

американський підрозділ, що повернувся на Філіппіни, знищивши ключові берегові 

укріплення перед вторгненням. Посилена рота 6-го батальйону рейнджерів склала 

рятувальну групу, яка звільняла американських і союзних військовополонених з 

японського табору на Кабанатуане. Іншим підрозділом на кшталт рейнджерів був 

тимчасовий спільний підрозділ №5307, організований і підготовлений як підрозділ 

глибинної розвідки для дій за лінією фронту в окупованій японцями Бірмі. Командиром 

підрозділу був бригадний генерал (пізніше генерал-майор) Френк Д. Мэрілл. Ці 2997 

офіцерів і солдатів  стали всесвітньо відомими під назвою "Мародери Мэрілла". Люди, що 

складали "Мародерів Мэрілла", були добровольцями з 5-го, 154-го, 33-гоі інших піхотних 

полків, що брали участь в боях в південно-західних і південних районах Тихого океану. Ці 

люди відгукнулися на заклик тодішнього начальника штабу Збройних Сил генерала 

Джорджа Маршалла, стати добровольцями для виконання ризикованої місії. Ці 

добровольці повинні були мати високий рівень фізичного розвитку і підготовки і повинні 

були набиратися з підрозділів, що підготовлених і ведуть бойові дії  у джунглях. 

Перед початком своєї кампанії в північній Бірмі, "Мародери Мэрілла" пройшли 

підготовку в Індії під спостереженням генерал-майора Британської армії Уордом C. 

Уингейторм. Там, з лютого по червень 1943 г, вони тренувалися в тактиці і методах 

глибокого  проникнення за зразком, розробленому і застосованому Уордом C. Уингейтом. 

"Мародери" тісно взаємодіяли з 22-ою і 38-ою китайськими дивізіями з метою 

встановлення контролю над північною Бірмою і звільнення шляху для будівництва дороги 

Ледо, яка повинна була зв'язати індійську залізничну станцію в Ледо із старою 

бірманською дорогою в Китай. Б'ючись, "Мародери" пройшли через джунглі і гори від 

долини Хукванг у північно-західній Бірмі до Мьяткьяне і річки Ирравади. У 5 основних і 

30 незначних боях, вони зустріли і знищили досвідчених солдатів японської 18-ої дивізії. 

Діючи в тилу головних сил японців, дезорганізуючи лінії зв'язку і комунікацій, вони 

підготували шлях для передових частин китайської армії, що наступали на південь. 

Кульмінацією дій "Мародерів" був захоплення аеродрому Мьяткьяна, єдиного 

всепогодного аеродрому в північний Бірмі.  

Це було останньою перемогою "Мародерів Мерілла", які були розформовані у серпні 

1944 р.. Особовий склад, що залишився, був об'єднаний в 475-й піхотний полк, який  

останній раз брав участь в бою 3-4 лютого 1945 року на хребті Лу-Канг в Китаї. Цей 

піхотний полк є попередником нинішнього 75-го піхотного полку рейнджерів. 

Відразу після раптового початку Корейської війни в червні 1950 р., з добровольців, 

що служили в американських частинах в Японії, була сформована рота рейнджерів 8-ої 

армії. Рота пройшла підготовку в Кореї і відрізнилася в боях під час наступу до річки Ялу, 

виконучи завдання особливого призначення і розвідувально-ударні дії. У листопаді 1950 

р. під час масованого вторгнення китайських військ, це невеликий підрозділ, не дивлячись 

на значну кількісну перевагу супротивника, відбив п'ять атак на свої позиції. 

У вересні 1950 року Міністерство Армії оголосило набір добровольців для підготовки 

рейнджерів-парашютистів. У 82-ій повітряно-десантній дивізії було набрано п'ять тисяч 

армійських парашутистів, з яких було відібрано дев'ятсот чоловік для формування перших 

восьми парашутних десантниках рот рейнджерів. Додаткові 9 рот були сформовані з 

добровольців регулярних піхотних дивізій Армії і Національної Гвардії. Ці сімнадцять 

парашутних десантниках рот рейнджерів проходили підготовку у Форт Беннинг, штат 

Джорджія, отримуючи інтенсивну додаткову підготовку    в горах Колорадо. 
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У 1950 і 1951 р., більше 700 чоловік з 1-ої, 2-ої, 3-ої, 4-ої, 5-ої і 8-ої парашутно-
десантних рот рейнджерів билися на фронті в Кореї в кожній американській піхотній дивізії. 

Проводячи атаки із землі, води і повітря, ці шість рот рейнджерів здійснювали рейди  

по глибокому проникненню і організовували засідки проти північно-корейських і китайських 

військ. Після вторгнення китайців, ці рейнджери були першими американцями, які повторно 

перетнули 38-у паралель. 2-а парашутно-десантна рота рейнджерів була єдиним 

афроамериканським підрозділом в історії американської армії. Солдати шести рот 

рейнджерів, що билися в Кореї, дорогою ціною заплатили за свободу. Кожен дев'ятий солдат 

цього хороброго братерства загинув на полях Кореї. 

Інші парашутно-десантні роти рейнджерів виконували свій обов'язок, в складі  

піхотних дивізій в Сполучених Штатах, Німеччині і Японії. Військовослужбовці цих рот 

пішли добровольцями і билися в Кореї як солдати лінійних піхотних підрозділів. Один з 

рейнджерів, Дон Портер, був посмертно нагороджений Медаллю Шани. Чотирнадцять 

рейнджерів Корейської війни стали вищими офіцерами, багато хто ставши полковниками, 

старшими сержантами, і керівниками в цивільному житті. Це перші солдати, що заслужили і 

носили нарукавне нашивання рейнджера, ці люди є першими рейнджерами-парашутистами. 

У жовтні 1951 року, начальник штабу Армії США, генерал Коллинз Лоутон видав 

директиву, у якій вказувалося, що "Програма підготовки рейнджерів має бути поширена на 

усі бойові частини сухопутних військ". Комендантові піхотної школи було доручено 

створити відділ з питань рейнджерів з метою впровадження інструкції по бойовій підготовці 

рейнджерів. Кінцевою метою підготовки рейнджера було підвищення рівня бойової 

підготовки в усіх бойових частинах. Ця програма була побудована на досвіді батальйонів 

рейнджерів Другої Світової війни і парашутно-десантних  рот рейнджерів в Корейській війні. 

Під час В'єтнамської війни, чотирнадцять рот рейнджерів, що складалися з 

добровольців, служили на великій території від дельти Меконгу до демілітаризованої зони. 

Виділені в окрему бригаду, дивізію і польові підрозділи, вони проводили глубинну розвідку і 

операції по закріпленню успіху на територіях контрольованих супротивником, надаючи 

цінну розвідувальну інформацію. Спочатку позначені як дальні розвідувальні патрулі, 

пізніше як роти глибинної розвідки, ці підрозділи були пізніше перейменовані в піхотні роти 

C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O і P рейнджерів 75-го піхотного полку. 

Як наслідок В'єтнаму, визнаючи необхідність у високопідготовлених і високомобільних 

силах негайного реагування, начальник штабу Армії США, генерал Абрамс віддав наказ про 

формування перших з часів Другої Світової війни підрозділів рейнджерів батальйонного 

рівня, а саме 1-го і 2-го батальйону рейнджерів 75-го пехотного полку. 1-й батальйон 

проходив підготовку у Форт Беннинг, штат Джорджія і став в строй 8 лютого 1974 р. у Форті 

Стюарт, штат Джорджія разом з 2-м батальйоном, що став в строй 3 жовтня 1974 р. 1-й 

батальйон зараз дислокується я на авіабазі Хантер, штат Джорджія, а 2-й батальйон - у Форт 

Люіс, штат Вашингтон. 

Далекоглядність рішення генерала Абрамса, так само як і бойова ефективність 

батальйонів рейнджерів, були доведені під час операціїСполучених Штатів на острові 

Гренада в жовтні 1983 р., для захисту американських громадян і відновлення демократії. 

Як і очікувалося, рейнджери вели за собою інших! Під час цієї операції під кодовим  

назвою "Раптова лють" батальйони рейнджерів провели ризиковану, низковисотну штурмову 

операцію (з висоти 500 футів) по захоплення аеродрому в Пойнт-Салинас, а потім вели 

бойові дії протягом декількох днів, щоб знищити пункти опору і врятувати американських 

студентів-медиків. 
 



 
 

 
 
 

Підручник рейнджера 
 
 

В результаті продемонстрованої батальйонами рейнджерів ефективності, Міністерство 
Оборони оголосило в 1984 р. про збільшення чисельності підрозділів рейнджерів до 
найвищого рівня за останніх 40 років шляхом формування ще одного батальйону рейнджерів 
і штабу полку рейнджерів. Ці нові підрозділи, 3-й батальйон рейнджерів і штабна рота 
рейнджерів 75-го піхотного полку збільшили потужність армії більш ніж на 2000 солдатів, 
що фактично стали рейнджерами. 3 лютого 1986 р. 75-й піхотний полк був перейменований в 
75-й полк рейнджерів. 

20 грудня 1989 року 75-й полк рейнджерів був знову покликаний для того, щоб 

продемонструвати свою ефективність в бою. Уперше з часів реорганізації в 1984 р., штаб і 

усі три батальйони рейнджерів брали участь в операції "Права справа" в Панамі.  

Під час цієї операції, 75-й полк рейнджерів в перших рядах висадився в Панамі 

парашутним способом на аеропорт Торрийос/Токумен і аеродром Ріо-Хато, щоб забезпечити 

відновлення демократії в Панамі і захистити життя американських громадян. У період з 20 

грудня 1989 р. по 7 січня 1990 р., в Панамі полком вирішувалися численні супутні завдання. 

На початку 1991 р., підрозділи 75-го полку рейнджерів були розгорнуті в Саудівській 

Аравії для участі в операції "Буря в пустелі". 

У серпні 1993 р. підрозділи 75-го полку рейнджерів були розгорнуті в Сомалі для 

підтримки операції "Відродження надії", і повернулися звідти в листопаді 1993 р. 

Бойова діяльність цих підрозділів рейнджерів істотно сприяла повному успіху цих 

операцій і підтримала традиції рейнджерів минулого. Як і у минулому, полк готовий 

виконувати завдання по проведенню спеціальних дій для підтримки політики і цілей 

Сполучених Штатів. 
 

Рейнджери - кавалери Медалі Пошани 
 

 
 
Прізвище і ім'я 

 
Льюис Миллетт 

Дон Портер* 

Ола Майз 

Дэвид Долби 

Роберт Фоули 

Фред Забитовски 

Поль Буча 

Ласло Рэйбел* 

Роберт Ховард 

Роберт Лоу* 

Роберт Керри 

Стивен Доан* 

Роберт Пруден* 

Гэри Литтрелл 

Эндрю Лукас* 

Гэри Гордон* 

Рэндалл Шугарт* 

 
 
 
Звання 

 
Капітан 

Сержант 

Сержант 

Штаб-сержант 

Капітан 

Штаб-сержант 

Капітан 

Штаб-сержант 

Сержант 1-го класу 

Фахівець 4-го класу 

Лейтенант 

Лейтенант 

Штаб-сержант 

Сержант 1-го класу 

Підполковник 

Мастер-сержант 

Сержант 1-го класу 

 
 

Дата 

нагородження 

07.02.1951 

07.09.1952 

11.07.1953 

21.05.1966 

05.11.1966 

19.02.1968 

19.05.1968 

13.11.1968 

30.12.1968 

22.02.1969 

14.03.1969 

25.03.1969 

22.11.1969 

08.04.1970 

23.07.1970 

03.10.1993 

03.10.1993 

 
 
 
Підрозділ 

 
Рота Е, 2 пб, 27 пп 

Рота G, 2 пб 14 пп 

Рота K, 3 пб, 15 пп 

Рота B, 1 пдб, 8 пдп 

Рота А, 2 пб, 27 пп 

5-я група спецоперацій 

Рота D, 3 пб, 187 пп 

Взвод глубинної развідки 74 пп 

5-я група спецоперацій 

Рота I, 75 пп рейнджерів 

1-я група СпН ВМС 

Рота B, 1 пб, 5 пп 

Рота G, 75 пп рейнджерів 

21-я група радників 

Штаб 2 пб, 506 пп 

ТГр «Рейнджер» 

ТГр «Рейнджер» 

 
* * - нагороджені посмертно. 
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Історія учбової бригади рейнджерів 
 

Курси рейнджерів були задумані під час Корейської Війни і були відомі як учбове 
командування рейнджерів. 10 жовтня 1951 року, учбове командування рейнджерів було 
реорганізовано у відділ рейнджерів, відділенням піхотної школи, що являлося, в Форт 
Беннінге, Джорджія. Його метою, незмінною до цього дня, є розвиток бойової майстерності 
відібраних офіцерів і рядових шляхом ефективного виконання завдань командирів невеликих 
підрозділів в реальній тактичній обстановці, в умовах  психологічного і фізичного стресу, 
який існує в реальному бою. Упор робиться на розвитку індивідуальних бойових навичок і 
здібностей шляхом використання принципів керівництва, а також подальше навчання 
бойовій майстерності при плануванні і проведенні самостійних піхотних, 
повітрянодесантних, аеромобільних та амфібійних операцій в ланці "відділення-взвод". 
Випускники повертаються у свої підрозділи,  щоб передавати отримані знання. 

У наш час курси тривають 61 день і діляться на три етапи, вказаних нижче: 

 

ЕТАП У ФОРТІ БЕННИНГ (4-й учбовий батальйон рейнджерів)  

 

призначений, щоб виробити бойові навички, фізичну і психологічну стійкість, витримку, і 

довіру до командира невеликого підрозділу, що дозволяє успішно виконувати бойові 

завдання. Тут курсанти також навчаються правильно підтримувати себе, своїх підлеглих і 

своє спорядження в належному стані в скрутних польових умовах. 

 

ГІРСЬКИЙ ЕТАП (5-й учбовий батальйон рейнджерів)  

 курсанти досягають майстерності в основах, принципах і методах застосування невеликих 

підрозділів в гірській місцевості.  Етап розвиває здібності курсантів керувати відділенням і 

покращує їх навички управління шляхом планування, підготовки, і виконання усіх видів 

бойових дій включаючи засідки і рейди, а також навчає знанню особливостей гірської 

місцевості і навичкам виживання. 

 

ЕТАП (6-й учбовий батальйон рейнджерів) ФЛОРІДА 

 під час цього етапу основна увага приділяється подальшому розвитку бойових командирів, 

здатних до ефектних дій в умовах сильного психологічного і фізичного стресу. Тренування  

далі розвивають здатність курсантів планувати і керувати невеликими підрозділами в 

самостійних і спільних повітрянодесантних, аеромобільних, амфібійних, човнових і 

наземних бойових діях в умовах конфлікту середньої інтенсивності проти добре 

підготовленого і досвідченого супротивника. 

 

 

2 грудня 1987 року, , відділ рейнджерів (Форт Беннінг, Джорджія)  відповідності з 

наказом №214-26 перетворений в учбову бригаду рейнджерів (з 1 листопада 1987 року). 

Після 40 років і 23 командирів, курси рейнджерів як і раніше служать для підготовки самих 

кращих солдатів у світі - рейнджерів Армії Сполучених Штатів! 
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ГЛАВА 1 
 

ПРИНЦИПИ КЕРІВНИЦТВА 
 

1-1. Загальні положення. 

Ефективне керівництво - найважливіший елемент бойової потужності. Саме ефективне 

керівництво визначає мету і напрям бойових дій, а також мотивацію і бойовий дух 

підрозділу в бою. Командир повинний визначити тій рівень, при якому маневреність,  

вогнева потужність і захищеність підрозділу будуть максимальними, забезпечити 

ефективний баланс цих чинників і вирішити, як їх застосувати проти супротивника. 

1-2. Принципи керівництва. 

БУТИ: 

(a) Технічно і тактично грамотним, здатним виконати будь-яке завдання на 
тому високому рівні, який вимагається при виконанні бойових завдань. 
(b) Мати професійні риси  - хоробрість, відповідальність,  відвертість, 
компетентність і чесність. 

ЗНАТИ: 
(a) Чотири основні принципи ефективного керівництва і те, як вони впливають 

один на одного - це управління, командир, обстановка і зв'язок. 
(b) Собі і свій внутрішній стан, сильні і слабкі сторони свого характеру, свої 
знання і навички. Постійно розвивай свої сильні сторони і працюй над 
подоланням слабкостей. 
(c) Своїх солдатів. Спостерігай за їх станом, готуй їх до труднощів і позбавленням  
на полі бою, розумій їх фізичні споживи і зміцнюй їх дисципліну. 

РОБИТИ: 
(a) Брати на себе відповідальність за свої дії - командир повинен розвивати 
ініціативність, бути метким і використовувати усі можливості у бою, які 
приведуть до перемоги. Визнавай критику і виправляй свої помилки. 
(b) Приймати правильні і своєчасні рішення - швидко оцінюй обстановку і 
приймай правильні рішення. Збирай необхідну інформацію,  вчасно приймай 
рішення, щоб дати солдатам час на їх виконання, враховуй коротко - і 
довгострокові наслідки свого рішення. 
(c) Подавати приклад - будь прикладом для наслідування для своїх солдатів. 
Пред'являй високі, але досяжні вимоги, будь готовий зробити те, що ти сам 
вимагаєш від своїх підлеглих, розділяй разом з ними небезпеки і позбавлення. 
(d) Інформувати своїх підлеглих - інформування підлеглих  допомагає їм 
приймати рішення і виконувати завдання відповідно до твого задумом, 
зміцнює ініціативу, посилює командну роботові і піднімає  моральний дух. 
(e) Розвивати у підлеглих почуття відповідальності - навчай і розвивай 
підлеглих, став їх перед вибором. Делегування відповідальності демонструє 
підлеглим твою довіру до них і робить їх відповідальнішими. 
(f) Забезпечити розуміння, контроль і виконання бойового завдання - солдати  
повинні розуміти, що ти від них чекаєш, що ти хочеш зробити, які вимоги до 
виконання завдання і до якого терміну вона має бути виконана. 
(g) Створювати команду - готуй і навчай особовий склад (у тому числі і суміжним 
спеціальностям) до тихий пір, поки у тобі не буде повної упевненості в 
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високих тактичних і технічних здібностях групи. Розвивай командний дух,  
що дає можливість людям упевнено йти в бій. 

(h) Застосовувати свій підрозділ відповідно до його можливостей - 

знай здібності і межі можливостей свого підрозділу. Як керівник,  
ти відповідаєш за визначення обох цих чинників і застосування 
свого підрозділу відповідно до них. 

1-3. Обов'язки і відповідальність. 

Для виконання усіх поставлених завдань, кожен військовослужбовець підрозділу повинен 
 добре виконувати свою роботу. Кожен солдат повинен виконувати свої обов'язки 
нести відповідальність за їх виконання і бути частиною команди. 

a. Командир взводу (PL). Несе відповідальність за усе, що підрозділ робить або 
не робить. Це включає тактичне використання, підготовку, адміністративне забезпечення, 
 управління особовим складом і постачання. Командир взводу управляє цими процесами  
шляхом планування, ухваленням своєчасних рішень, віддачею наказів, постановкою  
завдань і контролю над діяльністю усього підрозділу. Він повинен знати своїх 
підлеглих, і порядок застосування озброєння свого підрозділу. Командир взводу 
також відповідає за розміщення і порядок застосування усього штатного і/або наданого 
групової зброї і зброї підтримки. Командир взводу : 

(1) Розподіляє час, використовуючи метод зворотного планування. Оцінює час 
необхідне для виконання завдання, пересування до цілі, а також для планування 
 і підготовки до операції. 
(2) Бере на себе ініціативу у виконанні завдання за відсутності наказів. Інформує 
 вищестояще керівництво, використовуючи періодичні доповіді про обстановку 
 (SITREP). 

(3) Здійснює планування за допомогою сержанта (PSG) взводу, командирів 
відділень і інших ключових командирів (командирів груп, наданих підрозділів  
і так далі). 

(4) Контролює обстановку шляхом взаємодії з сусідніми патрулями і вищим  
керівництвом, що стоїть; контролює підготовку, віддає попередні розпорядження 
 (FRAGO) і виконує поставлене завдання. 
(5) Запрошує у вищестоящого керівництва додаткові кошти підтримки 

для свого патруля, якщо це необхідно для виконання завдання. 
(6) Допомагає сержантові взводу і направляє його при плануванні і координації 

бойового забезпечення патруля (CSS) і підготовці порядку евакуації поранених 
(CASEVAC). 

(7) На етапі планування від сержанта взводу і командирів відділень отримує 
звіти про поточний стан підрозділу. 

(8) Переглядає вимоги до патруля відповідно до тактичного плану дій. 
  

(9) Перевіряє охорону, виправляє помилкові дії, проводить перевірки. 
(10) Під час виконання завдання розташовується в такому місці, звідки він може керувати 
 діями усього підрозділу і впливати на виконання найбільш важливих завдань;  
звичайно це місце докладання основних зусиль підрозділу. 

(11) Керує підрозділом через своїх командирів відділень, враховуючи наміри 
і задуми вищестоящого командування на два рівні вищі. 

(12) Проводить учбові заняття з особовим складом. 
b. Сержант (PSG) взводу. Є старшим сержантом підрозділу при патрулюванні 

і іншою людиною у взводі в праві віддачі наказів. Допомагає і дає рекомендації  
командирові патруля, керує підрозділом за відсутності командира. При 
патрулюванні відповідає за адміністративне забезпечення, постачання і обслуговування. 
Готує пункт 4 бойові накази патруля (OPORD). 
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Обов'язки сержанта взводу : 

(1) Організовує командний пункт патруля і керує їм відповідно до 
стандартним порядком дій підрозділу (SOP), вимогами командира 
патруля і чинниками METT - TC. 

(2) Отримує запити від командирів відділень на поповнення запасів їжі, води і 
боєприпасів. З метою їх поповнення працює з першим сержантом роти або її 
начальником штабу. Визначає способи поповнення запасів і доставки пошти. 

(3) Направляє медика патруля і групи носильників для евакуації поранених в тил. 
(4) Стежить за станом особового складу патруля, узагальнює і передає звіти про 

втратах (форми DA 1155 і 1156), приймає і вводить в курс справи поповнення. 
(5) Стежить за моральним станом, дисципліною і здоров'ям особового складу 

патруля. 
(6) Спостерігає за тактичними групами патруля : 

Рекогносцирувальними групами; 
Групами охорони під час відходу; 
Групами забезпечення під час рейдів або атак; 
Патрулями охорони під час нічних атак. 

(7) Координує і контролює операції з постачання патруля, що проводяться. 
(8) Розподіляє запаси відповідно до вказівок командира підрозділу. 
(9) Розподіляє боєприпаси, інші запаси і вантажі порівну і належним чином 

((найважливіше завдання під час закріплення на зайнятому рубежі і реорганізації). 
(10) Забезпечує повне і належне виконання плану евакуації поранених. 
(11) Забезпечує своєчасну підготовку патруля до виконання своїх завдань в 

відповідність з планом-графіком командира взводу. 
Наступний контрольний список описує обов'язки і відповідальність взводу 

сержанта під час певних дій: 
A. Дії сержанта взводу під час пересувань і зупинок : 

(a) Робить дії, необхідні для полегшення пересування. 
(b) Командує тильною охороною під час пересування. 
(c) Виставляє охорону, контролює і управляє їм під час зупинок. 
(d) Уточнює місце розташування підрозділу. 
(e) Виконує додаткові завдання на вимогу командира патруля і 

допомагає йому будь-яким способом; приділяє особливу увагу охороні і 
управлінню патрулем. 

B. Дії сержанта взводу на небезпечних ділянках: 
(a) Виділяє ближню охорону (зазвичай проводиться замикаючим відділенням 

чи групою). 
(b) Перевіряє наявність особового складу патруля. 

C. Дії сержанта взводу в районі проведення операції : 
(a) Надає допомогу командирові підрозділу при занятті особовим складом 

пункту збору і спостереження #003. 
(b) Виставляє охорону, контролює і управляє їм в ORP. 
(c) Керує остаточною підготовкою озброєння і спорядження в ORP в 

відповідності з вказівками командира патруля. 
(d) Допомагає командирові патруля в управлінні патрулем і його охороною. 
(e) Контролює реорганізацію і перерозподіл зброї і спорядження. 

Перевіряє наявність особового складу, стежить за його станом, включаючи  
убитих і поранених. 

 
 

 
Objective Rally Point (ORP), що дослівно можна перевести як "Пункт збору поблизу цілі (об'єкту) операції".  
Далі в книзі використовується термін "Пункт збору і спостереження", ПСН. Список використовуваних скорочень 

приведений у кінці підручника. 
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(f) Виконує додаткові завдання, визначені командиром взводу і 

доповідає йому про стан справ. 
D. Дії сержанта взводу в патрульній базі: 

(a) Надає допомогу командирові підрозділу при занятті патрульної бази. 
(b) Допомагає в створенні і уточненні периметра бази. 
(c) Виділяє охорону патрульної бази. 
(d) Стежить за дотриманням звукомаскування, зводячи до мінімуму пересування 

і шум. 
(e) Встановлює заходи маскування і контролює їх дотримання. 
(f) Призначає особовому складу сектори ведення вогню. 
(g) Забезпечує підтримку спорядження і озброєння, а також що залишилися в 

базі людей у високій мірі бойової готовності. 
(h) Контролює запаси їжі, води, боєприпасів і їх розподіл. 
(i) Встановлює пріоритети в роботі і забезпечує їх виконання: 

Порядок охорони. Забезпечує установку групової зброї взводу 
у відповідних секторах ведення вогню; 
Графік обслуговування; 
Порядок підтримки санітарії і гігієни; 
Графік приймання їжі; 
План забезпечення водою; 
Порядок відпочинку особового складу. 

(j) Виконує додаткові завдання, визначені командиром взводу і 
допомагає йому будь-яким способом. 

c. Командир відділення (SL). Несе відповідальність за усе, що відділення робить або 
не робить. Це командир тактичного підрозділу, який керує підлеглими 
подаючи особистий приклад. 

Обов'язки командира відділення : 
(1) Управляє маневром свого відділення, мірою і розподілом його вогню. 
(2) Управляє тиловими і адміністративними потребами свого відділення. 

Запрошує і розподіляє боєприпаси, воду, харчові раціони і спеціальні 
спорядження. 

(3) Перевіряє наявність озброєння і спорядження. 
(4) Складає звіти про втрати і перевіряє доповіді про поранених, що поступили від 

військовослужбовців відділення. 
(5) Керує обслуговуванням озброєння і спорядження відділення. 
(6) Перевіряє стан озброєння солдатів, їх обмундирування і спорядження. 
(7) Доповідає командирові взводу і сержантові взводу про стан відділення. 
(8) Готує для сержанта взводу звіт ACE. 

A. Дії командира відділення під час виконання завдання : 
((a) Отримує доповіді про стан відділення від командирів груп і доповідає  
їх командирові взводу і сержантові взводу. 
(b) При виникненні проблем дає свої рекомендації по їх рішенню командиру  
взводу і сержантові взводу. 
(c) Забезпечує виконання завдань шляхом їх делегування командирам груп 

шляхом визначення пріоритетів в їх виконанні відповідно до наказів, 
 отримані від командира взводу. 

(d) Проявляє ініціативу за відсутності наказів. 
(e) Чітко наслідує план командира взводу і дає свої рекомендації по його виконанню. 

B. Дії командира відділення під час пересувань і зупинок : 
(a) Перерозподіляє серед особового складу важке спорядження і важкоздійснювані  
обов'язки. 
(b) Повідомляє командира взводу про те, що вимагається зупинка для відпочинку і 

поповнення запасу води. 
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(c) Підтримує встановлений порядок пересування, контролюючи маршрут,  
темп маршу і азимут. 
(d) Не допускає розривів в похідному порядку. 
(e) Перевіряє, щоб підлеглі командири поширювали серед особистого 

складу важливу інформацію, призначали сектори ведення вогню і перевіряли 
військовослужбовців. 

C. Дії командира відділення в районі проведення операції : 
(a) Перевіряє готовність до застосування спеціального спорядження. 
(b) Забезпечує охорону і управління відділенням під час атаки. 
(c) Від командирів груп отримує звіти про стан військовослужбовців,  
перерозподіляє боєприпаси і доповідає про стан підрозділи командиру  

взводу. 
D. Дії командира відділення в патрульній базі: 

(a) Перевіряє заняття патрульної бази відділенням відповідно до плану. 
(b) Переконується в тому, що його сектор патрульної бази прикритий перехресним 

вогнем; при необхідності здійснює остаточні коригування позицій  
особового складу. 

(c) В призначеному секторі виставляє спостережні пункти або пости прослуховування 
(залежить від чинників METT - TC). 
(d) Встановлює пріоритети в роботі і доповідає про них командирові взводу 

і сержантові взводу. 
(e) Дотримується встановленого розпорядку. 
(f) Переконується в тому, що особовий склад знає порядок дій з тривоги і 

евакуації, місце розташування ключових командирів, НП і розташування  
запасний патрульної бази. 

d. Командир відділення зброї (якщо надано). Несе відповідальність за усе, що відділення  
зброї робить або не робить. Його обов'язки такі ж, як і у командира відділення. 
  Крім того, він управляє діями кулеметів і протитанкових засобів за підтримки  
дій патруля. Він дає поради командирові взводу по застосуванню свого  
відділення. 

Обов'язки командира відділення зброї : 
((1) Контролює кулеметні розрахунки, щоб сморід слідували в роботі встановленим 
пріоритетам. 

(2) Перевіряє наявність у кулеметних розрахунків правильних таблиць стрільби, їх  
вогневі позиції і знання порядку відкриття і ведення вогню. 

(3) Спостерігає за обслуговуванням кулеметів (правильність проведення, виправлення 
дефектів, своєчасність доповідей без порушення порядку охорони). 

(4) Допомагає командирові взводу при плануванні операцій. 
(5) На зупинках і на небезпечних ділянках розміщує кулецілі відповідно до порядку  
дій патруля, не надаючи їх відділенням. 
(6) Перерозподіляє навантаження на особовий склад; кулеметники зазвичай стомлюються 

першими. 
(7) Готує для сержанта взводу звіт ACE. 
(8) Визначає цілі для кожного кулеметного розрахунку. 
(9) Для досягнення максимальної ефективності подає додаткові команди 

управління вогнем : 
Здійснює перенесення вогню. 
Вносить поправки на вітер або перевищення для збільшення точності 
стрільби. 
Чергує кулецілі, що ведуть вогонь. 
Не допускає тимчасових перерв при веденні вогню. 

(10) Знає позиції груп нападу, груп охорони і не допускає ведення вогню по 
своїм військам. 

(11) Своєчасно доповідає вищестоящому командуванню. 
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e. Командир групи #004. Управляє пересуванням своєї вогневої групи і її вогнем, знаходячись 
попереду групи і використовуючи встановлені команди і сигнали управління. 
Перевіряє наявність особового складу, озброєння і спорядження групи. Забезпечує виконання 
 своїми солдатами усіх необхідних вимог, що пред'являються до підрозділу.  
Наступний контрольний список описує обов'язки і відповідальність командира групи під час  
планування і виконання бойового завдання. Командир групи керує 
 особистим прикладом. 

A. Дії командира групи під час планування і підготовки : 
(a) Попереднє розпорядження. 

Допомагає управляти відділенням. 
Спостерігає за відділенням під час віддачі попереднього  
розпорядження. 

(b) Підготовка бойового наказу. 
Повідомляє про зміни в розрахунок часу. 
Коригує обов'язки військовослужбовців групи, вказані в 
попередньому розпорядженні. 
Готує листи постачання боєприпасами і іншими запасами. 
Перевіряє і подає заявки на поповнення запасів. 
Розподіляє серед особового складу боєприпаси і спеціальне  
спорядження. 
Виконує усі завдання, поставлені командиром відділення в окремому 
 пункті наказу. 

(c) Бойовий наказ. 
Спостерігає за відділенням під час віддачі бойового наказу. 
Допомагає командирові відділення під час тренувань. 

B. Дії командира групи під час пересувань і зупинок : 
(a) Робить дії, необхідні для полегшення пересування. 

Виставляє тильну охорону під час пересування. 
Перевіряє, створює і підтримує охорону на усіх етапах. 
Виконує додаткові завдання на вимогу командира відділення 
 і допомагає йому будь-якими способами, особливо в управлінні і  
охороні. 

C. Дії командира групи в пункті збору і спостереження (ORP) : 
(a) Надає допомогу при занятті особовим складом пункту збору і  
спостереження (ORP). 
(b) Надає допомогу при перевірці і організації охорони. 
(c) Бере доля в остаточній підготовці людей, зброї і спорядження  
в ORP під керівництвом командира відділення. 
(d) Надає допомогу при контролі за людьми, що приходять і покидають 

ORP. 
(e) Проводити реорганізацію периметра після виходу з бази розвідувальної 
партії. 
(f) Підтримує зв'язок з вищестоящим командуванням. 
(g) При поверненні розвідувальної партії, допомагає при реорганізації 

особового складу патруля і перерозподілі зброї і спорядження; забезпечує  
підзвітність усього особового складу і спорядження. 

(h) Поширює пріоритетну розвідувальну інформацію (PIR) серед 
особового складу групи. 

(i) Виконує додаткові завдання на вимогу командира відділення. 

 
Тут і далі в тексті підручника під терміном "група" розуміється штатний підрозділ, що входить в 

склад відділення і що складається з чотирьох чоловік. Для визначення спеціалізованих підрозділів 
формованих для виконання яких-небудь особливих завдань, використовуються терміни "елемент" або "підгрупа" 
за винятком особливо обумовлених випадків. Детальніше організаційно-штатна структура підрозділів 
 рейнджерів приведена в додатку А. 

 
1-6



 
 
 

SH 21-76 

 
D. Дії командира групи в патрульній базі: 

((a) Перевіряє периметр і переконується в тому, що група має взаємно прикриті  
сектори ведення вогню; готує картку вогню групи. 
(b) Визначає пріоритети в роботі і перевіряє їх дотримання. 
(c) Виконує додаткові завдання на вимогу командира відділення і 

допомагає йому будь-яким способом. 
E. Дії командира групи при виході до своїх військ: 

(a) Допомагає командирові відділення готувати людей і спорядження. 
(b) Перевіряє знання особовим складом свого завдання і задуму операції. 

f. Медик. Допомагає сержантові взводу в управлінні групами носильників і при 
наданні медичної допомоги; контролює стан здоров'я особового складу і стан  
гігієни у взводі. 

Обов'язки медика : 
(1) Надає допомогу пораненим і допомагає в їх евакуації під управлінням взводного  
сержанта. 
(2) Допомагає командирові взводу і сержантові взводу у вирішенні питань польової 

гігієни, особисто перевіряє здоров'я і фізичний стан військовослужбовців 
взводу. 

(3) Через сержанта взводу запрошує запаси VIII класу (медичні). 
(4) Проводить технічну експертизу і перевіряє фельдшерів. 
(5) Перевіряє дані про поранення і передає їх з кожним евакуйованим пораненим. 
(6) Виконує інші завдання, поставлені командиром взводу і/або взвдним  
сержантом. 

g. Радіотелефоніст (RATELO). Відповідає за установку і підтримку зв'язку з вищим 
командуванням, що стоїть, і усередині патруля. Також веде записи під час пересування і 
складає детальний журнал патрулювання. Радіотелефоніст патруля повинен знати 
правила експлуатації і збереження радіостанції, що включають, : 

(1) Захист засобів зв'язку від проникнення води і установку частот. 
(2) Користування стандартною програмою зв'язку (SOI). 
(3) Зборку антен з підручних матеріалів і їх установку. 

1-4. Бере командування на себе. 

У разі непередбачених обставин кожен солдат взводу/відділення може узяти 
на себе командування своїм підрозділом. Усі військовослужбовці мають бути готові 
це зробити. 

a. При тому, що бере командування на себе, якщо дозволяє обстановка, відповідно до 
чинниками METT - TC, військовослужбовець виконує наступні дії (вони не обов’язково 
 виконуються у вказаному порядку) : 

(1) Повідомляє підлеглих командирів підрозділу про те, що бере командування на 
себе і доповідає про це вищестоящому командуванню. 

(2) Перевіряє охорону. 
(3) Перевіряє групову зброю. 
(4) Уточнює місце розташування підрозділу. 
(5) Погоджує і перевіряє спорядження. 
(6) Перевіряє стан особового складу. 
(7) Віддає приватний бойовий наказ(при необхідності). 
(8) Для підтримки єдності підрозділу, по можливості, проводить необхідну 

реорганізацію. 
(9) Встановлює звуко- і світломаскування. 
(10) Якщо командування взяте в патрульній базі, продовжує бойову діяльність 

на базі, звертаючи особливу увагу на охорону. 
(11) Проводить рекогносцирування (як мінімум, по карті). 
(12) Складає план дій. 
(13) Виконує поставлене завдання. 
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ГЛАВА 2 
 

УПРАВЛІННЯ 
 

Ця глава знайомить з порядком і способами управління, використовуваними в піхотних 

взводах і відділеннях. Ці способи використовуються на усіх етапах планування і виконання 

тактичних операцій на рівні взводу і відділення. 

УПРАВЛІННЯ І КЕРІВНИЦТВО! 

У цій главі розглядаються порядок управління військами, бойові накази і послідовність 

підготовки взводу до бою. Ці теми мають пряме відношення до будь-кого 

бойовим операціям. Їх використання вимагає наявності часу. За наявності достатнього 

кількості часу, командири можуть планувати бойові дії, і готується до них ретельніше. 

 При недоліку часу, вони орієнтуватимуться на заздалегідь відпрацьовані дії,  

бойові навички і стандартний порядок дій (SOP). 

2-1. Порядок управління військами. 

Управління військами - це процес, під час якого командир готує своє 

підрозділ до виконання бойових завдань. 

Цей процес починається, коли ви підняті по тривозі для виконання завдання 

або отримали уточнення до старого завдання, або отримали нове бойове завдання. 

Порядок управління включає декілька етапів, вказані нижче. Етапи з 

3 по 8 можуть не слідувати жорстко один за одним. Багато хто з них може бути  

виконані одночасно. 

1. Отримання бойового завдання 

2. Віддача попереднього розпорядження 

3. Підготовка попереднього плану 

4. Початок необхідних дій 

5. Рекогносцировка 

6. Складання плану дій 

7. Віддання наказу 

8. Контроль виконання 
 
 

ЕТАПИ РОБОТИ КОМАНДИРА: 

Отримання бойового завдання; 

Віддача попереднього 

розпорядження; 

Підготовка попереднього плану; 

Початок необхідних дій; 

Рекогносцирування; 

Створення плану дій; 

Віддання підготовленого 

 
 
ОЦІНКА ОБСТАНОВКИ 

З'ясування завдання; 

Аналіз обстановки, визначення 

можливих варіантів 

дій; 

Аналіз можливих варіантів 

дій; 

Порівняння можливих  

варіантів дій; 

Ухвалення рішення. 

 
 

ЧИННИКИ МЕТТ-Т 

Завдання (Mission) 

Супротивник (Enemy) 

Місцевість (Terrain) 

Свої війська (Troops) 

Час (Time) 

наказу; 

Контроль виконання. 
 
 
Рекогносцирування проводиться на основі попереднього плану. 

Інформація, отримана в ході рекогносцирування, додається до 

оцінці чинників МЕТТ-Т і оцінці обстановки. Це може привести  

до зміни плану або навіть до зміни бойового завдання. 
 
 
 

 
 
Малий 2-1. Порядок управління підрозділом. 

ЕТАП 1. Отримання бойового завдання. Командир може отримати бойове завдання у виді 

попереднього розпорядження (WARNORD), бойового наказу (OPORD), або частини 

бойового наказу (FRAGO). 
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На підготовку і віддачу свого бойового наказу командир повинен витрачати не быльше ⅓ 
наявного часу. 

Що залишилися ⅔ часу витрачаються на планування і підготовку особового складу до 

виконання завдання. 

При підготовці наказів і при проведенні тренувань командири повинні враховувати  

інші чинники, такі як кількість світлого часу доби і часу 

руху до місця проведення тренувань. 

ЕТАП 2. Віддача попереднього розпорядження. Командир дає особовому складу 

первинні інструкції у вигляді попереднього розпорядження. Попереднє розпорядження 

 містить досить інформації для того, щоб почати підготовку до виконання 

 поставленого завдання якнайшвидше. 

(1) Попереднє розпорядження має форму OPORD, що складається з п'яти  

пунктів. 

(2) В попереднє розпорядження може бути включена наступна інформація: 

(a) Цілі або характер операції (визначення завдання). 

(b) Час і місце початку операції (інструкції по взаємодії). 

(c) Склад сил і засобів, що виділяються для участі в операції (інструкції по 

взаємодії). 

(d) Тривалість операції (графік) 

ЕТАП 3. Підготовка попереднього плану. Командир проводить оцінку обстановки,  

яка використовується як основа для підготовки свого попереднього плану. 

Оцінка обстановки проводиться в п'ять етапів: 

(1) Детальне з'ясування отриманого бойового завдання : 

((a) Концепція і задум вищестоящого командування на два рівні вище.  

Задум командування на два рівні вище викладається в підпункті 1b 

отриманого бойового наказу, а задум безпосереднього начальника - в 

пунктах 2 і 3. 

(b) Завдання підрозділу. Це завдання, які чітко поставлені в наказі 

(безпосередні завдання) або завдання, які виявляються під час вивчення 

 отриманого бойового наказу (додаткові завдання). Нижче надані  

приклади безпосередніх завдань : 

1. Утримати висоту 545,0 для запобігання охопленню роти В. 

2. Виділити одне відділення взводу 81-мм мінометів для перенесення 

озброєння. 
3. Встановити НП в пункті з координатами GL124325 в 15.00 30.11.89. 

Приклади додаткових завдань : 

1. Забезпечити охорону під час пересування. 

2. Поповнити запаси. 

3. Організувати взаємодію з сусідніми підрозділами. 

(c) Обмеження підрозділу. Потім командир в отриманому бойовому наказі 

 визначає усі інструкції, які обмежують його свободу дій.  

Ці положення є обмеженнями. У кожній операції для підрозділу 

 існують певні обмеження. Далі приведені деякі 

приклади обмежень загального характеру : 

1. Використовувати тільки графічні умовні знаки. 

2. Пройти початковий пункт (LD) в 10.00 30.10.94. 

3. Міра захисту від ОМП №4 - в готовності. 

4. Наявність засобів ППО - щільна; міра готовності - жовта. 

(d) Підзадачі. Після вивчення усіх вищевикладених чинників, командир складає 

список підзадач, необхідних для виконання основної бойової 
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завдання. Зірвавши виконання цих підзадач призводить до зриву виконання  
основного бойового завдання підрозділу. Такі підзадачі викладаються в підпункті 
"Маневр" отриманого бойового наказу. 

((e) Формулювання отриманого бойового завдання. Це останній етап з'ясування 

завдання. Це чіткий, конкретний виклад підзадач, необхідних для виконання 

основного бойового завдання, і цілей, які мають бути досягнуті. Завдання, що 

утямило, формулюється таким чином: ХТО, ЩО (завдання), ДЕ (зазвичай  

прямокутні координати), КОЛИ (час) і ЧОМУ (мета, яку підрозділ повинен 

досягти). Нижче приведені 

декілька прикладів формулювання завдань : 

1. (ХТО) 1-й взвод атакує з метою захоплення (ЩО) висоти 482,0 (ДЕ) з 

координатами NB 457371(КОЛИ) в 05.00 

за місцевим часом 09 грудня 1992 (НАВІЩО) для підтримки основних 

 зусиль роти із знищення бункера супротивника. 

2. (ХТО) 1-й взвод роти C обороняє (ЩО) опорний пункт (ДЕ) з ко- 

ординатами з AB163456 по AB163486 і з AB123486 по AB123456 

(КОЛИ) з 15.30 за місцевим часом 28 жовтня 1997 (НАВІЩО) для 

недопущення охоплення супротивником роти В 1/66 легені піхотного 

полиця з південного напряму. 

Оцінка обстановки і визначення можливих варіантів дій (COA). Можливий 

варіант дій має бути: 

(a) що Реалізовується, тобто повинен призводити до виконання завдання і  

підтримувати задум командира. 

(b) Обґрунтованим, тобто підрозділ повинен залишитися ефективним бойовим 

силою після виконання завдання. 

(c) Відмітним, тобто різні варіанти дій повинні істотно відрізнятися 

 між собою. 

Після визначення можливих варіантів дій, командир підрозділу 

разом з вищестоящим штабом визначає організацію військ, включаючи усе 

штатні і надані сили і засоби, і готує перелік і схему можливих 

варіантів дій з виконання поставленого завдання. 

Фокусуючи свою увагу на завданні, що утямило, починаючи з першого етапу, командир 

продовжує процес оцінки обстановки, використовуючи чинники, що залишилися 

METT - TC: 
(a) Що нам відомо про СУПРОТИВНИКА? 

1. Склад. Аналізується склад сил і засобів, якими може володіти 

 супротивник. Визначається, які системи озброєння він 

має, і яку додаткове озброєння і підрозділи роблять  

йому підтримку. 

2. Розташування. Розташування супротивника визначає, як він розташовується  

на місцевості, наприклад, в обороні, в районах зосередження,  

або як він пересувається в маршових порядках. 

3. Сили. сил у відсотках. 

4. Недавня активність. Визначається недавня і істотна активність  

супротивника, яка може вказати на його наміри в  

майбутньому. 

5. Можливість посилення. Визначається місце розташування резервів і 

розрахунковий час контратаки або посилення супротивника. 

6. Можливі варіанти дій. Визначаються можливі варіанти дій супротивника. 

Такий аналіз гарантує, що свої війська не будуть захоплені зненацька під час 

операції. 
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(b) Як МІСЦЕВІСТЬ і погодні умови вплинуть на операцію? Необхідно 
вивчити місцевість, використовуючи чинники OCOKA. 

1. Перешкоди. Визначаються існуючі і можливі перешкоди 

 і труднопрохідні ділянки місцевості, які будуть впливати 

 на рухливість військ. 

2. Захисні і маскувальні властивості. Аналіз маскувальних і 

захисних властивостей часто є невід'ємною частиною аналізу секторів 

спостереження і ведення вогню. Вогневі позиції повинні забеспечувати як 

ефективне ведення вогню із зброї, так і його живучість. 

Піхотні підрозділи можуть покращувати маскувальні і захисні властивості 

 шляхом обкопування і маскування своїх позицій. При 

пересуванні місцевість використовується так, щоб забезпечити  

їх скритність. 

3. Сектори спостереження і ведення вогню. Визначаються позиції, які 

 забезпечують найкращі умови спостереження і ведення вогню 

уздовж маршрутів висунення, біля цілі (об'єкту), або на важливих 

ділянках місцевості. Аналіз секторів ведення вогню більшою частиною 

пов'язаний із здатністю прострілювати місцевість вогнем прямого  

наведення. 

4. Маршрути висунення. Маршрути висунення визначаються і 

призначаються для підрозділів на один рівень нижче. Також повинні  

бути враховані повітряні і підземні маршрути. 

a. В умовах настання: 

Як ці маршрути забезпечать пересування своїх 

військ? 

Які переваги і недоліки у кожного з них? 

((Розглянути з точки зору дій супротивника, швидкості  

пересування, маскувальних властивостей). 

Які найбільш вірогідні напрями ворожих 

контратак? 

b. В умовах оборони: 

Як супротивник може використовувати ці маршрути? 

Які маршрути найбільш і найменш небезпечні? (Розділити 

 їх за пріоритетами). 

Які маршрути можуть забезпечити проведення  

контратак? 

5. Ключові ділянки місцевості. Ключові ділянки місцевості - це 

ділянки, які перешкоджають, затримують або впливають на бойових 

дії кожної з протиборчих сторін. Використовуючи карту 

чи іншу інформацію про місцевість, командир оцінює ключові ділянки  

місцевості, які панують над маршрутами висування 

  або метою (об'єктом). Далі визначаються ділянки місцевості,  

які при їх занятті будуть вирішальним чином впливати на 

виконання поставленого завдання. 

(c) Які СИЛИ є в наявності? 

(d) Як багато ЧАСУ ми маємо? 

(e) Як ЦИВІЛЬНІ ОСОБИ вплинуть на проведення операції? 

Аналіз можливих варіантів дій (штабна гра). Такий аналіз проводиться  

шляхом програвання різних варіантів дій своїх військ проти 

найбільш вірогідних варіантів дій супротивника. 
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Порівняння і вибір оптимального варіанту дій. Командир порівнює 
усі варіанти дій і вибирає один, який найймовірніше приведе до 

виконанню поставленого завдання. При цьому він розглядає переваги і 

недоліки кожного варіанту. Також розглядається можливий вплив на них 

різних подій. 

Ухвалення рішення. Командир вибирає варіант дій, який, по його 

думці, дає найкращі шанси на виконання поставленого завдання. 

ЕТАП 4. Початок необхідних дій. Підрозділу може знадобитися почати 

які-небудь дії ще в той момент, поки командир продовжує планування або проводити 

рекогносцирування. Цей етап може проходити в будь-який годину в процесі планування і  

управління військами. 

ЕТАП 5. Рекогносцирування. Якщо дозволяє година, командир здійснює 

рекогносцирування на місцевості особисто. Якщо час не дозволяє, командир здійснює 

рекогносцировку по карті. Іноді при проведенні рекогносцирування командир повинен 

покладатися на інші джерела інформації (наприклад, на розвідників). 

ЕТАП 6. Складання плану дій. Командир складає свій план на основі даних 

рекогносцирування і усіх змін обстановки. 

ЕТАП 7. Віддача підготовленого наказу. Командири взводів і відділень зазвичай 

віддають усний бойовий наказ, це допомагає підлеглим зрозуміти задум операції. По 

можливості, командири віддають наказ одним або двома наступними способами : 

(1) Вказуючи на мету (об'єкт) або необхідну ділянку місцевості. 

(2) По макету місцевості або схемі. Командири можуть зажадати від підлеглих 

повторити усі пункти наказу або продемонструвати на макеті або схемі своє 

розуміння задуму операції. Щоб переконатися в повному розумінні  

військовослужбовцями задуму майбутньої операції, командири також можуть задати їм 

контрольні питання. 

ЕТАП 8. Контроль виконання. Командир контролює підготовку підрозділу до 

виконанню завдання шляхом проведення різних тренувань і перевірок. 

(1) Тренування використовуються для - 

(a) Відробітки необхідних навичок (поліпшення підготовки); 

(b) Усунення слабких або проблемних місць в плані операції; 

(c) Відробітки взаємодії в підлеглих підрозділах; 

(d) Поглиблення розуміння військовослужбовцями задуму операції (виробітку 

упевненості в собі). 
(2) Суть тренувань полягає в практичному відробітку командирами відділень 

планованих дій в порядку, визначеному командиром взводу. 

(3) Командир повинен проводити тренування на місцевості, яка схожа на місцевість 

 в районі майбутніх дій, і в схожих умовах освітленості. 

((4) Взвод може почати відробіток бойових навичок і інших дій згідно стандартного  

порядку дій ще до отримання бойового наказу. Як тільки отримано наказ, взвод починає 

підготовку до виконання поставлених завдань. Деякі важливі завдання, що 

відпрацьовуються на заняттях, в себе включає - 

(a) Дії в районі цілі (об'єкту) атаки; 

(b) Штурм траншей, бункерів і будівель; 

(c) Дії на початковому пункті; 

(d) Подолання перешкод (мінні поля і дротяні загородження); 

(e) Використання спеціальної зброї і боєприпасів; 

(f) Дії при раптовій зустрічі з супротивником. 
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Види тренувань. 
(a) Нарада: 

1. Усі командири обговорюють дії, необхідні для проведення 

операції; 

2. Керівництво нарадою здійснює командир взводу; 

3. Дії обговорюються послідовно; 

4. Найкращий ефект досягається, якщо таке тренування проводиться 

двічі: 

Відразу після отримання FRAGO (нарада, що підтверджує); 

Після складання планів підлеглими командирами. 

(b) Скорочене силове тренування. 

1. Проводиться, якщо час обмежений; 

2. Проводиться при необхідності дотримання скритності; 

3. Беруть участь тільки ключові командири; 

4. Використовуються макети місцевості, ящики з піском і зменшені 

моделі. 

(c) Повне силове тренування. 

1. Найбільш ефективний вид тренувань; 

2. Перше тренування проводиться вдень на відкритій місцевості; 

3. Друга проводиться в умовах, наближених до умов проведення 

 операції; 

4. Беруть участь усі військовослужбовці; 

5. Можуть проводитися у вигляді двосторонніх навчань. 

Методи тренувань. 

(a) Двосторонні навчання. 

(b) Тренування на картах: 

1. Обмежений об'єм; 

2. Обмежене число учасників. 

(c) Радіотренування: 

1. Немає можливості зібрати разом командирів; 

2. Перевірка зв'язку. 

(d) Тренування на ящику з піском або макеті місцевості : 

1. Проводиться за участю ключових командирів; 

2. Використовуються усі умовні тактичні знаки. 
(e) Тренування на підручних предметах: 

1. Аналогічні тренуванням на ящику з піском або макеті місцевості; 

2. Наочність для підлеглих. 

Перевірки. Командири відділень повинні провести первинну перевірку 

відразу після отримання попереднього наказу. Сержант взводу проводить 

вибіркову перевірку особового складу підрозділу до виконання поставленого завдання.  

Потім командир взводу і сержант взводу проводять остаточну 

перевірку. Вони повинні перевірити: 

(a) Зброя і боєприпаси; 

(b) Форму одягу і спорядження; 

(c) Спорядження, необхідне для виконання поставленого завдання; 

(d) Знання солдатами загального завдання підрозділу і своїх обов'язків; 

((e) Засоби зв'язку; 

(f) Запаси води і їжі; 

(g) Елементи маскування; 

(h) Усунення недоліків, виявлених раніше. 
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2-2. Бойова розвідувальна інформація. 

Збір інформації є одним з найбільш важливих аспектів при проведенні патрулювання. 

  Далі розглядаються деталі того, якові інформацію збирати і яким чином  

її докладати. 

a. Доповідь. Будь-яку інформацію необхідно швидко, в повному об'ємі та точно доповісти.  

Для запису і доповіді інформації використовуйте форму доповіді SALUTE : 
 

Кількість - Сім солдатів супротивника. 
Діяльність - Йдуть на південний захід. 
Місцезнаходження - GL123456 
Частина / Уніформа - Уніформа з червоною зіркою на лівому плечі. 
Час - 02.00 21.01.99 
Озброєння - Несуть один кулемет і реактивний гранатомет 

 
b. Схеми. Там, де це можливо, інформація, що доповідається, повинна включати 

схеми. На схему наноситися тільки важлива у військовому відношенні інформація, така як цілі, 

ключові ділянки місцевості, інженерні загородження, сектори спостереження і ведення 

вогню, розташування і розміщення військ. Тактичні умовні знаки мають бути у відповідності з 

польовим статутом FM 101-5-1. Замітки повинні пояснювати схему, але не захаращувати її. 

Позначення людей, техніка і озброєння на схемі використовуватися не повинні, так 

як це є частиною доповіді SALUTE. 

c. Захоплені документи. Документи збираються командиром і прикладаються 

ним до своєї доповіді. На документах повинні стояти відмітки про час і місце їх захоплення. 

d. Полоненики. Якщо під час патрулювання захоплені полоненики, до них мають бути 

застосовані положення Женевської конвенції і правило "5-S": 

((1) Спостереження; 

((2) Тиша; 

((3) Розподіл; 

((4) Охорона; 

((5) Швидкий відхід. 

e. Аналіз дій. Відразу ж після виконання завдання, в підрозділі має бути 

проведений аналіз проведених дій, використовуючи стандартну форму доповіді NATO. 

2-3. Попереднє розпорядження (WARNORD). 

Попереднє розпорядження дає підлеглим попередню інформацію про 

майбутніх операціях. Воно також надає їм час для підготовки. Розпорядження 

має бути коротким, але повним.       Попереднє розпорядження не уповноважує виконання до 

спеціального розпорядження. Зразок попереднього розпорядження приведений  

нижче: 
 
 

Попереднє розпорядження ____________ 
((Номер) 

Посилання: Посилання на накази вищестоящих штабів, посилання на лист топографічної  

карти району операції. 

Місцевий час операції : (Пункт може бути відсутнім). 

Організація військ : (Пункт може бути відсутнім). (См §1c.) 

 
1. ОБСТАНОВКА 

a. Супротивник. Вказуються будь-які значні зміни в дислокації 

і діях супротивника. Інформація, не включена в сьогодення  
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розпорядження, може бути включена в наступних попередніх 

розпорядження. 

b. Свої війська. (Пункт може бути відсутнім). Дані наводяться, якщо 

вони істотні для цього розпорядження. 

(1) Завдання вищестоящого командира. 

(2) Задум вищестоящого командира. 

c. Надані і виділені підрозділи. Вказується діюча 

 організація військ; приводяться зміни в організації тільки основних  

підрозділів. 

 
2. ЗАВДАННЯ. Короткий опис завдання і дій військ (хто, що, коли, де і чому).  

Якщо усі дані відносно завдання невідомі, вказується попередня інформація. 

 
3. ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 

Задум: 

a. Концепція операції. Вказується уся наявна інформація. Концепція 

 повинна описувати розгортання і використання бойових  підрозділів. 

b. Завдання бойових підрозділів. Приводиться інформація про завдання 

підлеглих підрозділів при виконанні завдання, пересуванні 

розвідці або охороні на позиції. Визначаються спеціальні підгрупи  

у складі відділення і взводу. 

c. Завдання підрозділів бойового забезпечення. См §3b. 

d. Вказівки по взаємодії. Вказується уся інформація доступна  

на момент віддачі розпорядження. Включає наступне: 

(1) Уніформа і спорядження, загальні для усіх (наприклад, зміни 

у SOP, наявність рюкзаків, зняті або надіті шоломи); 

(2) Часовий графік; 

(3) Необхідний мінімальний рівень розвідувальної інформації 

для командира (CCIR); 

(4) Порядок дій в умовах ризику; 

(5) Заходів щодо введення супротивника в оману; 

(6) Особливих пріоритетів, в порядку виконання; 

(7) Порядок віддачі наказів і проведення тренувань; 

(8) Порядок зустрічі груп (супроводжуючі, місце і час); 

(9) Час початку руху і рівень сповіщення. 

 
4. БОЙОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (Пункт може бути відсутнім). Включає усю відому 

 інформацію по забезпеченню операції. 

a. Спеціальне спорядження. Визначаються вимоги і порядок передачі 

 матеріальних засобів для їх використання бойовими підрозділам. 

b. Транспортне забезпечення. Визначаються вимоги і порядок зосередження 

 готових транспортних засобів. 

 
5. УПРАВЛІННЯ І ЗВ'ЯЗОК (Пункт може бути відсутнім). 

a. Управління. Вказується порядок управління і підлеглості, якщо він 

відрізняється від стандартного порядку дій (SOP) цього підрозділу. 

b. Зв'язок. Визначаються діюча програма зв'язку (SOI) і підготовлені 

 засоби зв'язку для забезпечення операції. 
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2-4. Бойовий наказ. 
Бойовий наказ (OPORD) є директивою, що віддається командиром своїм підлеглим 

 для здійснення координованого виконання спеціального завдання. Форма наказу,  

що складається з п'яти пунктів (показана нижче) використовується для організації інструктажу 

перед виконанням завдання, організації її виконання і надання допомоги підлеглим 

 командирам в розумінні вимог наказу і дотриманні ім. Для пояснення пунктів наказу разом  

з картою використовуйте макет місцевості або ескіз. Якщо це можливо 

наприклад, в обороні, віддайте наказ, вказуючи мету на місцевості. Командир взводу/відділення 

віддає наказ усно без додатків, наслідуючи встановлену форму з п'яти 

пунктів. Зразок бойового наказу приведений нижче: 
 
 

Бойовий наказ __________ (Кодове найменування) 

((Номер) 

Плани і накази зазвичай містять кодове ім'я і нумеруються послідовно 

в межах календарного року. 

Посилання: Заголовок плану або наказу включає список карт, схем, початкових 

даних або інших документів, необхідних підрозділу для розуміння замислу 

 майбутніх дій. Командирові не треба посилатися на стандартний 

порядок дій, але він може зробити на нього посилання в основній частині плану 

чи наказу. Командир робить посилання на топографічну карту, використовуючи її 

номенклатурний номер (а також країну або географічний район, якщо вимагається),  

номер і назва листа, рік видання, і масштаб, якщо це необхідно. 

Початкові дані визначають математичну модель земної поверхні, використовувану  

для визначення координат на будь-якій карті. Для визначення координат  

на картах в різних країнах використовуються різні початкові дані 

вони зазвичай приводяться в легенді на полях кожної карти. 

Місцевий час операції : Місцевий час, використовуваний в наказі (включаючи 

доповнення і додатки), є часовим поясом, в межах якого проводиться операція.  

При веденні операцій в деяких часових поясах використовується  час по Грінвічу (час ZULU). 

Організація військ : Приводиться організація сил, виділених для виконання 

завдання. Дані по організації сил і засобів можуть наводитися в наказі в одному з двох місць:  

перед пунктом 1, або в додатку, якщо кількість сил і засобів є великим, а їх організація - складною. 

1. Погодні умови, умови освітлення - загальний прогноз: 

Максимальна tºC: 

Мінімальна tºC: 

Швидкість вітру : 

Напрям вітру : 

Схід місяця : 

Захід місяця : 

Фаза місяця : 

% % освітленості: 

Схід сонця : 

Захід сонця: 

BMNT: 

EENT: 

2. Місцевість: чинники O.C.O.K.A. 

ПРИМІТКА: В пунктах (1) і (2) також приводитися опис впливу  

вказаних чинників на супротивника і свої війська. 

 
1. ОБСТАНОВКА 

a. Супротивник. Основою цього пункту є інформація з бойового 

наказу вищестоящого штабу (пункт 1а), проте командир уточнює її 

деталі для своїх підлеглих. 

(1) Склад, розташування і сили супротивника; 

(2) Недавня діяльність; 

(3) Відомих і вірогідних позиції і можливості; 
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(4) Опис найбільш вірогідних дій супротивника і найбільш 

небезпечних з них. 

b. Свої війська. Інформація про це приводиться в пунктах 1b, 2 і 3 бойового 

наказу вищестоящого штабу. 

(1) Приводиться завдання, задум і концепція операції командування 

 на один і два рівні вище. 

(2) Розташування своїх військ ліворуч, справа, спереду і ззаду підрозділу.  

Вказуються завдання і призначення цих військ, а також те,  

як вони впливатимуть на ваш підрозділ, особливо на 

бойові патрулі. 

c. Надані і виділені підрозділи. Не повторюйте інформацію, вже приведену вище в пункті 

 "Організація військ", намагайтеся 

помістити в нього усі необхідні відомості. Проте, якщо його недостатньо, 

 вкажіть тут підрозділи, які надані вам або виділені із складу вашого підрозділу за наказом 

вищестоящого керівництва. 

 Вкажіть, коли надані або виділені підрозділи 

повинні використовуватися, якщо це відрізняється від того, що вказано в бойовому 

 наказі старшого начальника (наприклад, за наказом, в резерві і 

ін.). Використовуйте термін "залишається посагом", якщо підрозділ 

буде або було надано вам протягом деякого часу. 

 
2. ЗАВДАННЯ. Вказується завдання, отримане в результаті процесу планування. 

 Цей пункт на підпункти не розбивається і приводиться за формою "5-W": 

хто, що (завдання), де, коли, і навіщо (мета). 

 
3. ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 

a. Концепція операції. Концепція операції може приводитися в одному 

пункті, може ділитися на два або більш за підпункти або, якщо вона велика, 

може готуватися як окреме застосування. Концепція повинна ґрунтуватися на можливих 

 варіантах виконання завдання 

(COA), отриманих в процесі ухвалення рішення і визначати основні 

 зусилля підрозділу. Опис концепції має бути коротким 

зрозумілим і описувати, в загальних термінах, як підрозділ буде виконувати 

 завдання від початку до кінця. Концепція описує - 

Схему маневру і використання основних бойових  

підрозділів; 

План і порядок вогневої підтримки або "схему вогню", який підтримує 

 маневр; 

Використання інших основних сил і засобів у рамках 

операції. Це включає, приміром, розвідку і охорони, 

  розвідувальні засоби, інженерні засоби і засоби ППО; 

Будь-які інші плановані завдання. 

(1) Маневр. У цьому підпункті детально описується механізм 

виконання поставленого завдання. Він адресується усім підлеглим 

 і наданим підрозділам, кожному з них окремо 

наказує бойове завдання у вигляді завдання і цілі. Визначається  

напрям основних зусиль підрозділу, з яким мають  

бути пов'язані будь-які інші додаткові завдання. 

Більша частина цього підпункту займатиме опис дій 

 в районі цілі (об'єкту) операції, визначаючи, таким чином, 

 порядок дій в районі цілі (об'єкту), порядок збору/розосередження,  

запасний план дій у разі провалу 

основного плану або незапланованого пересування супротивника,  

і порядок відходу. 
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(2) Вогонь. Приводиться схема вогню, призначена для підтримки 

реалізації задуму операції. У цьому підпункті необхідно 

визначити, який підрозділ вирішує головну задачу і має пріоритет у  

вогневій підтримці, включаючи її призначення, цілі 

місце розташування вогневих засобів, і обмеження на ведення вогню.  

Тут приводиться посилання на робочий лист списку цілей і схему 

 їх розташування, якщо вони використовуються. Специфічні цілі  

розглядаються окремо і вказуються на моделі місцевості 

(дивитеся главу 3, "Вогнева підтримка", даного підручника). 

b. Завдання бойових підрозділів. Чітко вказуються завдання кожного 

бойового підрозділу, про що доповідається вищестоящому командуванню,  

що віддало бойовий наказ. Складіть список підрозділів в 

такій же послідовності, як в пункті "Організація військ", включаючи резерви. Для кожного 

підрозділу використовуйте окремий підпункт.  

Визначите тільки ті завдання, які необхідно знати, розуміти і виконувати  

особовому складу. Тактичні завдання, які торкаються двох або більш підрозділів,  

вказуйте в підпункті 3d. 

Командири взводів ставлять завдання своїм відділенням. Їм може бути 

наказано виділити зі свого складу спеціальні підгрупи: підгрупу  

розвідки і охорони, підгрупу нападу, підгрупу забезпечення,  

підгрупу надання допомоги і винесення поранених, доглядову підгрупу, підгрупу охорони 

військовополонених, підгрупу зачистки і підгрупу  

мінування. Також можуть бути приведені детальні інструкції сержантові взводу, 

радіотелефоністам, що дозорним, таким, що відповідають 

за орієнтування і за підрахунок кроків під час маршу. 

c. Завдання підрозділів бойового забезпечення. Використовуйте цей підпункт, 

 тільки якщо це необхідно. Складіть список підрозділів бойового забезпечення в  

підпункті так само, як вони приводяться у пункті "Організація військ".  

Використовуйте цей підпункт тільки для вказівки тих особливих завдань, які підрозділи 

 бойового забезпечення   повинні виконати і які в наказі більше ніде не конкретизуються.  

Включите сюди організацію військ для бою, якщо вона цілком  не відбита в пункті 

 "Організація військ". 

d. Вказівки по взаємодії. Вказуються тільки ті положення 

які торкаються двох і більше підрозділів, і які зазвичай не 

вказуються в стандартному порядку дій підрозділу. Цей 

підпункт завжди приводиться в пункті 3 останнім. Повністю вказівки 

по взаємодії приводяться в додатках. Підпункти d(1) - d(5) 

вказані нижче, є обов'язковими. 

(1) Бойовий розклад (тренування, інструктаж, перевірки і  

пересування). 

(2) Необхідний мінімальний рівень розвідувальної інформаціїи  

для командира (CCIR) : 

((a) Пріоритетна розвідувальна інформація (PIR) - це 

інформація, необхідна командирові для планування і 

ухвалення рішень. 

(b) Найважливіша інформація про свої війська (EEFI) - це важливі  

аспекти операцій своїх військ, отримання супротивником 

 відомостей про яких приведе до провалу, невдачі або 

обмеженому успіху операції. 

(c) Пріоритетна інформація про свої війська (FFIR) - це 

необхідна командирові інформація про свої війська, виділена 

 для проведення операції. Може включати в себе  

стан особового складу, кількість боєприпасів, можливості 

 по управлінню і зв'язку. 
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((3) Міри по зниженню ризику. Це особливі заходь, специфічні  

для цієї конкретної операції, і не вказані в стандартному 

 порядку дій підрозділу. Можуть в себе включать порядок використання засобів захисту 

 від ОМП, порядок застосування вибухових речовин, сигнали пізнання транспортних 

 засобів і міри по недопущенню обстрілу своїх військ. 

(4) Правила ведення бойових дій (ROE). 

(5) Умов довкілля. 

(6) Захист військ. 

(7) Порядок пересування. Для його визначення використовуйте макет 

місцевості і/або схему. Визначите і вкажіть необхідні азимути,  

напрями і координати. 

((a) Наказ на пересування, похідний порядок і способи  

пересування; 

(b) Дії на зупинках (довгих і коротких); 

(c) Маршрути пересування; 

(d) Вихід і повернення до своїх військ; 

(e) Пункти збору і дії в них (план повинен включати в себе  

усі пункти збору (IRP, ORP, RRP та ін.) з їх координатами і  

опис характеру місцевості); 

(f) Дії на небезпечних ділянках (загальний план дій на невідомих  

лінійних, невеликих і великих відкритих ділянках, 

 особливий план дій на усіх відомих небезпечних ділянках, 

 які зустрінуться на шляху підрозділу). 

 
4. ТИЛОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Для повного розуміння порядку тилового забезпечення, 

 при необхідності, визначите і уточните його по позиціях, наданих нижче.  

Підпункти можуть в себе включати: 

a. Загальні стани: Посилання на стандартний порядок дій, який 

визначає усі дії підрозділу. Приводяться діючі і 

можливі місця зосередження транспортних засобів постачання роти,  

місця збору поранених і пошкодженого майна. 

b. Матеріальні засоби і забезпечення. 

(1) Постачання: 

(a) Клас I - Порядок постачання продовольством; 

(b) Клас V - Боєприпаси; 

(c) Клас VII - Основні предцілі озброєння; 

(d) Клас VIII - Медичні засоби; 

(e) Клас IX - Запасні частини; 

(f) Способи розподілу. 

(2) Транспортне забезпечення. 

(3) Побутове забезпечення (пральні і лазні). 

(4) Технічне обслуговування (зброя і спорядження). 

(5) Медична евакуація і госпіталізація. Вказується спосіб 

евакуації убитих і поранених як свого особового складу і супротивника.  

Визначається порядок евакуації і місце розташування 

пункту збору поранених (CCP). 

(6) Поводження з полонениками. Спосіб змісту полонеників і визначення 

 місця їх збору. 

 
5. УПРАВЛІННЯ І ЗВ'ЯЗОК 

У цьому пункті вказуються способи і засоби управління і зв'язку, а також 

розташування ключових командирів під час операції. 

a. Управління. 

(1) Місцезнаходження вищестоящого командира і його КП. 
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((2) Місцезнаходження ключових командирів і їх КП на кожному етапі 

операції. 

((3) Послідовність і порядок управління. 

((4) Уточнення до стандартного порядку дій патруля. 

b. Сигнали. 

((1) Діюча програма зв'язку (SOI). 

((2) Способи зв'язку по пріоритетах. 

((3) Піротехнічні і інші сигнали (включаючи сигнали жестами). 

((4) Кодові слова. 

((5) Пароль і відгук (при розташуванні серед своїх військ). 

((6) Комбінація цифр (при розташуванні поза своїми військами). 

((7) Змінний пароль. 

((8) Сигналів пізнання (ближній/далекий і вдень/вночі). 

c. Особливі інструкції радіотелефоністам. 

 
6. ДОДАТКИ. 

 
7. ЧАС ГОТОВНОСТІ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ. 

 
8. ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ. 

 
 

2-5. Приватний бойовий наказ. 
Приватний бойовий наказ (FRAGO) є скороченою формою бойового наказу, який 

  зазвичай готується щодня з метою оновлення інформації, приведеної в основному  

бойовому наказі. Він віддається після OPORD для внесення до нього змін або для виконання  

якогось його розділу або пункту. Приклад приватного бойового наказу наведений 

нижче: 
 
 

Приватний бойовий наказ_____________ 
((номер) 

Місцевий час операції. 

Організація військ. 

Погодні умови і умови освітленості : 

Максимальна tºC: 

Мінімальна tºC: 

Швидкість вітру : 

Напрям вітру : 

Схід місяця : 

Захід місяця : 

Фаза місяця : 

% % освітленості: 

Схід сонця : 

Захід сонця: 

BMNT: 

EENT: 

Прогноз погоди : 

Місцевість (зміни, які впливатимуть на проведення операції в новому 

районі) 

Перешкоди: 

Маршрути висунення : 

Важливі ділянки місцевості : 

Сектори спостереження і ведення вогню : 

Захисні і маскувальні властивості: 

 
1. ОБСТАНОВКА (короткі зміни в основному наказі, визначені для 

дій сьогодні) 

a. Супротивник: 

(1) Склад, розташування і сили. 

(2) Можливості. 
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(3) Недавня діяльність. 

(4) Найбільш вірогідні варіанти дій 

b. Свої війська: 

(1) Завдання вищестоящого командування 

(2) Уточнення завдань патрулів. 

(3) Уточнення цілі (об'єкту) операції/маршрутів патрулів (якщо 

відомі) 

 
2. ЗАВДАННЯ (хто, що (завдання), коли, де, навіщо (мета) - з підпункту "маневр" 

наказу вищестоящого командування) 

 
3. ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 

a. Концепція операції (В загальних словах описується, як взвод буде 

виконувати завдання. Визначите підзадачі, позначте основні зусилля 

і те, як допоміжні дії їх забезпечуватимуть). 

(1) Маневр (поставлене завдання/мета відділень/підгруп і детальний  

опис дій в районі цілі (об'єкту), починаючи з 

виходу з ORP і закінчуючи відходом). При інструктажі (постановці 

 завдань) використовуйте схеми або макети місцевості. 

(2) Вогонь (приводиться тільки для поточного завдання; ті положення 

бойового наказу, які не міняються, не обговорюються) : 

(a) Призначення; 

(b) Пріоритети при веденні вогню (зазвичай плануються на 

рівні взводу); 

(c) Розташування вогневих засобів; 

(d) Обмеження при веденні вогню; 

(e) Планування вогню під час пересування; 

(f) Планування вогню в районі цілі (об'єкту) операції. 

b. Завдання бойових підрозділів (перелік особливих завдань для кожного 

відділення). 

c. Вказівки по взаємодії: 

(1) Розрахунок часу. 

(a) Час початку атаки (час "Н"); 

(b) Час заняття пункту збору і спостереження; 

(c) Час початку висунення з патрульної бази (PB); 

(d) Час остаточної перевірки. 

(e) Час тренування взводу. 

(f) Час тренування відділення. 

(g) Час віддачі приватного бойового наказу. 

(2) Порядок пересування (при постановці завдань використовуйте  

схему). 

(a) Маршрути пересування (основний і запасний); 

(b) Порядок дотримання на марші (OOM); 

(c) Бойові порядки при пересуванні; 

(d) Способи пересувань. 

((3) Пріоритетна розвідувальна інформація (особлива для поточних  

завдань) 

(4) План проведення тренувань. 

(5) Порядок дій в патрульній базі (якщо вони відрізняються від 

стандартного порядку дій). 

(a) Дії груп; 

(b) Порядок заняття бази; 

(c) План проведення операції (порядок охорони, боєготовність,  

дії з частковою легалізацією / нелегальні 

методи); 

(d) Пріоритети в роботі. 
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((6) Порядок штурмових для десантника дій (якщо використовуються; береться  

з приватного бойового наказу вищестоящого командування). 

(a) Кількість, типи, бойове завантаження літальних апаратів 

((ACL); 

(b) Координати пункту вантаження (PZ), району розосередження 

((DOL), час вантаження; 

(c) Час завантаження/час вильоту/час польоту; 

(d) Номери і склад транспортних засобів; 

(e) Пункти регулювання повітряного руху; 

(f) Координати пункту висадки (LZ), району розосередження 

(DOL), час висадки; 

(g) Дії після покидання вертольота; 

(h) Дії при контакті з супротивником в пункті висадки (LZ). 

(7) План з'єднання зі своїми військами (якщо використовується). 

(a) Час виходу до своїх військ; 

(b) Місце виходу до своїх військ; 

(c) Підгрупи, що залишаються на місці; 

(d) підгрупи, що Висуваються. 

(e) Пункти збору; 

(f) Дії в пункті з'єднання зі своїми військами; 

(g) Ближні/далекі сигнали пізнання (вдень і вночі). 

 
4. ТИЛОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (описуються тільки ті зміни від основного 

плану, які використовуються для виконання поточного завдання) 

a. Матеріальні засоби і забезпечення : 

(1) Будь-які зміни в класах засобів постачання; 

(2) План поповнення запасів; 

(3) План поповнення запасів води; 

(4) План постачання по повітрю (якщо використовується); 

(5) План забезпечення транспортних засобів; 

(6) Порядок обслуговування, особливий для поточного завдання. 

b. Особливий план медичної евакуації відповідно до завдання. 

(1) Пункт збору поранених і його позначення; 

(2) Порядок надання допомоги і перенесення потерпілих (якщо не 

обумовлено в стандартному порядку дій). 

 
5. УПРАВЛІННЯ І ЗВ'ЯЗОК 

a. Управління 

(1) Місцезнаходження КП роти. 

(2) Місцезнаходження командира взводу. 

(3) Місцезнаходження ключових командирів. 

(4) Порядок управління. 

b. Зв'язок 

(1) Місце розташування радіостанцій : 

(a) Під час пересування; 

(b) Під час дій в районі цілі (об'єкту) операції. 

(2) Діюча програма зв'язку. 

((a) Частота КП батальйону : 

(b) Частота MEDEVAC батальйону: 

(c) Частота ретранслятора: 

(d) Частота роти: 

(e) Частота взводу: 

Позивний КП роти: 

Позивний PL: 

Позивний PSG: 

Позивний 1 SL: 

Позивний 2 SL: 

Позивний 3 SL: 

Позивний WSL: 

((3) Діючі піротехнічні сигнали. 
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((4) Змінний пароль/комбінація цифр. 

((5) Діючий графік проведення операції (OPSKED). 
 
 

У польових умовах приватний бойовий наказ повинен готуватися і віддаватися не більш 

чим за 40 хвилин (оптимально 30 хвилин). Рекомендований графік підготовки наступний: 

Пункти 1 і 2 - 5 хвилин; 

Пункт 3 - 20..30 хвилин; 

Пункти 4 і 5 - 5 хвилин. 

Положення FRAGO повинні концентруватися на виконанні завдання в районі цілі 

((об'єкту) операції. Командир взводу може доручити підлеглим підготовку пунктів 1, 

4 і 5 наказу, а також опрацювання маршрутів руху і порядку вогневої підтримки. Допускається 

обговорення з підлеглими тихий положень наказу, які смороду готували. 

Для повного розуміння задуму операції/приватного бойового наказу дуже важливе використовувати 

схеми і макети місцевості. 

Тренування є критично важливим елементом при плануванні в умовах обмеженого  

часу. Наказ, використовуваний разом з ефективними тренуваннями 

зменшує час підготовки і дає командирові взводу додатковий час на пересування 

 і проведення розвідки. 
 
 

ОСОБЛИВІ УМОВИ ПЛАНУВАННЯ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ. 

Планування в польових умовах характеризується значним обмеженням кількості 

 часу, що відводиться командирові на повний цикл планування. Порядок 

управління військами спеціально розроблений для того, щоб надати командирам  

загальну схему планування і підготовки наказів в умовах обмеженого часу. 
 

 

2-6. Додатки до бойового наказу. 
Додатки до бойового наказу потрібні для того, щоб доповнити план і забезпечити 

більшу ясність і розуміння комплексних або критично важливих аспектів операції.  

Інформація, що приводиться в додатках, включає: авіаперевезення і постачання 

по повітрю, пересування на вантажних автомобілях, штурмові для десантника дії, організації 

 патрульних баз, дії на штурмових човнах, вихід до своїх військ, порядок 

форсування річок. Додатки готуються тільки у тому випадку, якщо ця тема не відбита в 

достатній мірі в бойовому наказі; стислість залишається стандартом. Додатки завжди 

віддаються після бойового наказу. 

a. Додаток 1 - Авіаційні перевезення. 

(1) Обстановка. 

(a) Супротивник: 

1. Авіазасоби і можливості супротивника. 

2. Засоби і можливості ППО супротивника. 

3. Погодні умови: міра освітленості, можливість використання  

ПНВ, стеля і видимість. 

(b) Свої війська: 

1. Дії підтримувальних підрозділів. 

2. Стан ППО. 

(2) Завдання. 

(3) Виконання завдання : 

(a) Концепція операції. 
 
 

2-16



 
 
 

SH 21-76 

 

((b) Завдання підлеглих підрозділів. 
((c) Вказівки по взаємодії: 

1. Пункт вантаження (PZ) : 

Назва/номер; 

Координати; 

Час вантаження; 

Час вильоту; 

Позначення/орієнтири; 

Управління при вантаженні; 

Порядок вантаження; 

Напрями підльоту/відльоту; 

Назва/номер запасного місця вантаження; 

Пункти перельоту лінії зіткнення сторін; 

Пункти вильоту з території супротивника. 

2. Пункт висадки (LZ) : 

Назва/номер; 

Координати; 

Час початку висадки (час "H"); 

Позначення/орієнтири; 

Управління при висадці; 

Порядок і напрям висадки; 

Назва/номер запасного пункту висадки; 

План заходів щодо введення супротивника в оману; 

Пункти евакуації. 

3. Вичікувальний район: 

Зв'язок; 

Охорона. 

4. Висоти і маршрути польоту. 

5. Критерії відміни операції. 

6. Дії при падінні вертольота/порятунок екіпажа (виділені райни 

 евакуації (DAR). 

7. Особливі вказівки. 

8. Умови перетину лінії зіткнення сторін. 

9. Швидкість польоту. 
10. Висота польоту. 

11. Час розгону гвинтів вертольоту. 

12. План/схема підготовки до виконання задачі. 

13. Дії під час зустрічі з противником (в полете и на земле). 

(4) 
 

 

(5) 

Тилове забезпечення. 

(a) Передові пункти поповнення палива/боєприпасів. 

(b) Предцілі постачання класів I, III і V (окремі). 

Управління і зв'язок. 

(a) Управління. 

(b) Зв'язок: 

1. Частоти і позивні в мережі зв'язки "повітря/земля". 

2. Екстрені коди зв'язку в мережі "повітря/земля". 

3. Паролі/комбінації цифр. 

4. Мережа управління вогнем. 

5. Часовий пояс. 

6. Час готовності. 
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b. Додаток 2 - Постачання по повітрю. 

(1) Обстановка: 

(a) Супротивник (включаючи погодні умови). 

(b) Свої війська. 

(c) Надані і виділені підрозділи. 

(2) Завдання. 

(3) Виконання завдання. 

(a) Концепція операції. 

1. Маневр. 

2. Вогонь. 

(b) Завдання бойових підрозділів. 

1. Управління і зв'язок. 

2. Охорона. 

3. Позначення місць викидання вантажу. 

4. Евакуація/транспорт. 

(c) Завдання підрозділів бойового забезпечення. 

(d) Вказівки по взаємодії. 

1. Маршрути польоту : 

Загальні відомості. 

Контрольні пункти. 

Контрольний пункт виходу на зв'язок (CCP) : 

i. Позначення CCP; 

ii. Час доповіді. 

Наведення з CCP. 

2. Майданчик приземлення/викидання. 

Місцерозташування: 

i. Основне; 

ii. Запасне. 

Позначення: 

i. Далеке; 

ii. Ближнє. 

3. Дані по скиданню вантажу : 

Дата/час поповнення запасів (основне і запасне); 

Кодова буква DZ/LZ; 
Протяжність району викидання (DZ) в секундах або розміри 

району посадки (LZ); 

Порядок згортання DZ/LZ; 

Порядок, висота і швидкість польоту : 

i. На маршруті; 

ii. Над DZ/LZ. 

4. Дії при зустрічі з супротивником при вивантаженні/викиданню вантажу. 

5. Критерії відміни операції - на маршруті і над DZ/LZ. 

6. Дії на DZ/LZ : 

Тренування. 

(4) Тилове забезпечення. 

(5) Управління і зв'язок. 

(a) Управління: 

1. Місце розташування командира патруля. 

2. Місце розташування заступника командира патруля. 

3. Місце розташування членів патруля, які не беруть участь в 

прийомі вантажу. 
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(b) Зв'язок: 
1. Позивні і частоти в мережі зв'язку "повітря/земля" (основні і  

запасні). 

2. Візуальні сигнали на далекій дистанції. 

3. Візуальні сигнали на близькій дистанції. 

4. Порядок дій і сигнали при виникненні надзвичайних  

ситуацій. 

5. Порядок зв'язку при викиданні вантажу. 

6. Кодові слова. 

c. Додаток 3 - Патрульна база. 

(1) Обстановка. 

(a) Супротивник. 

(b) Свої війська. 

(c) Надані і виділені підрозділи. 

(2) Завдання. 

(3) Виконання завдання. 

(a) Концепція операції. 

1. Маневр. 

2. Вогонь. 

(b) Завдання бойових підрозділів. 

1. Підгрупи: 

Охорона; 

Розвідки; 

Спостереження; 

Спостережні пункти/пости прослуховування. 

2. Окремі військовослужбовці. 

(c) Завдання підрозділів бойового забезпечення. 

(d) Вказівки по взаємодії. 

1. Порядок заняття бази. 

2. Порядок дій на базі: 

Організація охорони; 

Порядок приведення в бойову готовність; 

Пріоритети роботи; 

Порядок евакуації; 
Запасна патрульна база (використовується, коли основна база не 

підходить або виявлена). 

(4) Тилове забезпечення. 

(a) Порядок забезпечення водою. 

(b) Порядок обслуговування. 

(c) Гігієна. 

(d) Порядок їди. 

(e) Порядок відпочинку. 

(5) Управління і зв'язок. 

(a) Управління: 

1. командира патруля. 

2. заступника командира патруля. 

3. КП командира патруля. 

(b) Зв'язок: 

1. і частоти. 

2. слова. 

3. при виникненні надзвичайних ситуацій. 
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d. Додаток 4 - Дії на човнах. 

(1) Обстановка. 

(a) Супротивник. 

1. 

Підливши/відливши; 

Прибій; 

Вітер. 

2. 

Ширина річки; 

Глибина річки і температура води; 

Течія; 

Прибережна рослинність. 

3. місце розташування, діяльність і сили. 

(b) Свої війська (засоби і сили доставки). 

(c) Надані і виділені підрозділи. 

(d) Організація руху. 

(2) Завдання. 

(3) Виконання завдання. 

(a) Концепція операції. 

1. 

2. 

(b) Завдання бойових підрозділів. 

1. 

2. швартовки: 

Засоби вантаження/вивантаження; 

Засоби безпеки. 

3. рульових і командирів човнів. 

4. навігаторів і спостерігачів. 

(c) Вказівки по взаємодії: 

1. рухи. 

2. і запасний маршрути руху. 

3. орієнтування/навігації. 

4. при зустрічі з супротивником. 

5. збору. 

6. посадки. 

7. висадки. 

8. тренувань. 

9. часу. 

(4) Тилове забезпечення. 

(a) Харчові раціони. 

(b) Зброя і боєприпаси. 

(c) Уніформа і спорядження : 

1. розподіли весел і жилетів. 

2. човнів, весел і жилетів під час висадки. 

(5) Управління і зв'язок. 

(a) Управління: 

1. командира патруля. 

2. заступника командира патруля. 

(b) Зв'язок: 

1. використовувані для зв'язку усередині човна і між ними 

2. слова 
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e. Додаток 5 - Форсування водних перешкод. 

(1) Обстановка. 

(a) Супротивник. 

1. Погодні умови. 

2. Місцевість: 

Ширина річки; 

Глибина річки і температура води; 

Течія; 

Рослинність на березі; 

Перешкоди. 

3. Ідентифікація супротивника, його розташування і діяльність. 

(b) Свої війська. 

(c) Надані і виділені підрозділи. 

(2) Завдання. 

(3) Виконання завдання. 

(a) Концепція операції : 

1. Маневр. 

2. Вогонь. 

(b) Завдання бойових підрозділів : 

1. Елементи. 

2. Групи. 

3. Окремі військовослужбовці. 

(c) Завдання підрозділів бойового забезпечення. 

(d) Вказівки по взаємодії: 

1. Спосіб форсування. 

2. Охорона. 

3. Порядок форсування. 

4. Дії при зустрічі з супротивником. 

5. Альтернативний план. 

6. Місця збору. 

7. План тренувань. 

8. Розрахунок часу. 

(4) Тилове забезпечення. 

(5) Управління і зв'язок. 
(a) Управління: 

1. командира патруля. 

2. заступника командира патруля. 

3. КП. 

(b) Зв'язок: 

1. при виникненні надзвичайних ситуацій. 

2. сигнали. 

f. Додаток 5 - Вихід до своїх військ. 

(1) Обстановка. 
(a) Супротивник. 

(b) Свої війська. 

(c) Надані і виділені підрозділи. 

(2) Завдання. 

(3) Виконання завдання. 

(a) Концепція операції. 

1. 

2. 
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((b) Завдання бойових підрозділів. 
1. охорона. 

2. спостереження. 

3. що виходить до своїх військ. 

((c) Завдання підрозділів бойового забезпечення. 

((d) Вказівки по взаємодії: 

1. виходу до своїх військ. 

2. пункту виходу (основний і запасний). 

3. збору. 

4. при зустрічі з супротивником. 

5. у пункті виходу. 

6. під час виходу. 

7. 

8. безпечного відкриття вогню. 

9. часу. 

(4) 

(5) 

Тилове забезпечення. 

Управління і зв'язок. 

(a) Управління: 

1. командира патруля і його заступника. 

2. управління патруля. 

(b) Зв'язок: 

1. і частоти 

2. і кодові слова: 

сигнали далекого пізнання; 

сигнали ближнього пізнання; 

сигнал про завершення виходу до своїх військ. 

3. пізнання постами охорони (голосом). 

4. кодові слова. 

5. при виникненні надзвичайних ситуацій. 

6. і сигнали про припинення операції. 

g. Додаток 6 - Перевезення автомобільним транспортом. 

((1) Обстановка. 
((a) Супротивник (включаючи погодні умови). 

((b) Свої війська. 
((c) Надані і виділені підрозділи. 

((2) Завдання. 

((3) Виконання завдання. 

((a) Концепція операції. 

1. 

2. 

((b) Завдання бойових підрозділів. 

((c) Завдання підрозділів бойового забезпечення. 

((d) Вказівки по взаємодії. 

1. Час початку руху і повернення. 

2. План вантаження і порядок руху. 

3. Маршрут руху (основний і запасний). 

4. Повітряна охорона. 

5. Дії при зустрічі з супротивником (засідка) під час руху, посадки 

 і висадки. 

6. Дії в пункті висадки. 

7. Тренування. 
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8. Швидкість і інтервал руху, план евакуації. 
9. Порядок дій при поломці машини. 

(4) 

(5) 

Тилове забезпечення. 

Управління і зв'язок. 

((a) Управління - місце розташування командира взводу і сержанта взводу 

(b) Зв'язок: 

1. частоти. 

2. Кодові слова. 

2-7. Контрольні списки питань для організації взаємодії. 

Приведені контрольні списки є переліками питань, відповіді на яких 

командир взводу/відділення повинен перевірити при підготовці і плануванні бойової операції.  

В деяких випадках, він відпрацьовує взаємодію безпосередньо через відповідне 

 відділення штабу, в більшості випадків ця інформація буде отримана від командира  

роти або взводу. Командири взводу/відділення, щоб не забути якісь пункти 

які можуть бути життєво важливими для виконання завдання, можуть зробити копії цих 

списків. 

a. Розвідка. В даному випадку, командир інформується про будь-які зміни  

обстановки, приведеною в бойовому наказі. Він повинен постійно володіти поточною 

обстановкою 

для підтвердження того, що його план є робітником. 

(1) Ідентифікація підрозділів супротивника. 

(2) Метеорологічні дані. 

(3) Уточнення характеру місцевості : 

((a) Аерофотознімки. 

((b) Дороги і перешкоди, не вказані на карті. 

(4) Відомі і підозрювані місця розташування супротивника. 

(5) Озброєння. 

(6) Можливий характер дій. 

(7) Недавня діяльність. 

(8) Час реакції чергових сил. 

(9) Наявність цивільних осіб на полі бою. 

(10) Уточнення CCIR. 

b. Операції. Така взаємодія організовується командиром взводу/роти для того, щоб 

командир відділення/взводу міг уточнити своє завдання і план дій, отримати 

відомості про будь-які зміни в завданні або плані дій, уточнити їх для підлеглих 
чи віддати приватний бойовий наказ, якщо це необхідно. 

(1) Уточнення завдання. 

(2) Найменування підрозділів своїх військ. 

(3) Останніх зміни в обстановці своїх військ. 

(4) Вибір маршруту руху, місць вантаження/викидання/висадки. 

(5) Порядок виходу до своїх військ. 

(6) Порядок транспортування/пересування. 

(7) Поповнення запасів (спільне з начальником відділення постачання штабу 

(офіцером S4)). 

(8) План і програма зв'язку. 

(9) Вихід і повернення до передового підрозділу своїх військ. 

(10) Необхідне спеціальне спорядження. 

(11) Сусідніх підрозділів, діючих в районі операції. 

(12) Місце тренувань. 

(13) Спосіб виходу в тил супротивника/повернення. 
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c. Вогнева підтримка. Командир відділення/взводу зазвичай встановлює взаємодію 

 з передовим спостерігачем (FO) взводу з наступних питань. 

(1) Уточнення завдання. 

(2) Ідентифікація підтримувального підрозділу. 

(3) Завдання і мета (об'єкт) патруля. 

(4) Маршрути підходу до цілі (об'єкту) і відходу від неї (включаючи запасні). 

(5) Час виходу і очікуваного повернення. 

(6) Перелік цілей (з плану вогневої підтримки). 

(7) Вид наявної підтримки (артилерія, міноцілі, корабельна артилерія 

авіація СВ, ВПС або ВМС) і її розташування. 

(8) Видів боєприпасів (включаючи різні типи детонаторів). 

(9) Пріоритет ведення вогню. 

(10) Рубежів і межі управління вогнем : 

Контрольні пункти; 

Межі; 

Рубежі; 

Рубежі координації вогневої підтримки; 

Пріоритетні цілі (перелік цілей); 

Райони заборони ведення вогню (RFA); 

Рубежі безпечного відкриття вогню (RFL); 

Зони заборони вогню; 

Позивні. 

(11) Зв'язок (включаючи основні і запасні засоби, сигнали на випадок надзвичайних 

ситуацій і кодові слова). 

d. Взаємодія з передовим підрозділом. Взвод/відділення, якому необхідно 

 пішим порядком переходити позиції передового підрозділу своїх військ, повинні 

 відпрацювати взаємодію з командиром цього підрозділу для забезпечення безпечного і своєчасного 

переходу. Якщо час і місце узгодження питань взаємодії з 

 передовим підрозділом не визначено, командир взводу/відділення повинен визначити 

 місце і час при відробітку усіх питань з начальником оперативного відділення 

штабу (офіцером S3). Він повинен поспілкуватися з ким-небудь з передового підрозділу, хто 

має повноваження підтвердити, що підрозділ зробить взводу/відділенню необхідну 

допомога під година виходу на завдання. Відробіток взаємодії набуває форми двостороннього  

обміну наступною інформацією: 

(1) Ідентифікація (себе і свого підрозділу). 

(2) Розмір взводу/відділення. 

(3) Час і місце виходу на завдання і повернення з нього, місце розташування пункту 

(пунктів) переходу, пунктів збору (IRP) і спішування. 

(4) Загальний район операції. 

(5) Інформація про характер місцевості і рослинності. 

(6) Відомих або передбачуваних позицій і загородження супротивника. 

(7) Можливих місць засідок супротивника. 

(8) Остання діяльність супротивника. 

(9) Детальна інформація про позиції своїх військ (в т.ч. позиції групової зброї,  

рубежі безпечного видалення (FPF). 

(10) План вогневої підтримки і прикриття. 

(11) Підтримка, яку можуть надати передові підрозділи. Що і як 

довго вони можуть це робити? 

(a) Вогнева підтримка. 

(b) Підгрупи винесення поранених. 

(c) Сигнали і допомога в орієнтуванні. 
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(d) Провідники. 
(e) Зв'язок. 

(f) Чергові сили. 

(g) Інше. 

(12) Частот і позивні. 

(13) Порядок використання піротехнічних сигналів. 

(14) Пароль і відгук, змінний пароль, комбінація цифр, дійсні за розташуванням 

 своїх військ (FFU). 

(15) Сигналів і кодові слова у разі надзвичайних ситуацій. 

(16) Якщо підрозділ змінився, порядок обміну інформацією з новим  

підрозділом. 

(17) Сигналів пізнання. 

e. Взаємодія з сусідніми підрозділами. Відразу після отримання бойового 

наказу і проведення інструктажу, командир взводу/відділення повинен налагодити взаємодію з 

командирами інших підрозділів, діючих в цьому районі. Якщо командир не попереджений про 

вірогідну наявність своїх підрозділів в районі операції, він 

повинен уточнити це питання у начальника оперативного відділення штабу (офіцера S3) в 

час відробітку взаємодії. Офіцер S3 може допомогти відпрацювати це питання. Командир 

взводу/відділення повинен обмінятися з іншими підрозділами, діючими в 

районі операції, наступною інформацією: 

(1) Ідентифікація підрозділу. 

(2) Завдання і розмір підрозділу. 

(3) Плановане місце і час виходу на завдання і повернення з нього. 

(4) Маршрути руху. 

(5) Вогнева підтримка і рубежі відкриття вогню. 

(6) Частот і позивні. 

(7) Пароль і відгук, змінний пароль, комбінація цифр. 

(8) Порядок використання піротехнічних сигналів. 

(9) Будь-яка інформація, яка відома підрозділу про супротивника. 

(10) Сигналів пізнання. 

f. Взаємодія в районі проведення тренувань. Така взаємодія організовується командиром 

взводу/роти для забезпечення безпечного і ефективного використання підрозділом району 

проведення тренувань перед виконанням завдання. 

(1) Ідентифікація підрозділу. 
(2) Завдання. 

(3) Місцевість, схожа на місце проведення операції. 

(4) Безпека району. 

(5) Наявність умовного супротивника. 

(6) Використання учбових боєприпасів і імітаційних засобів. 

(7) Наявність макетів і тренажерів. 

(8) Час тренувань (час доби бажано вибирати таке ж, як і час патрулювання). 

(9) Транспортне забезпечення. 

(10) Взаємодія з іншими підрозділами, що знаходяться в районі проведення 

тренувань. 

g. Взаємодія з армійською авіацією. Така взаємодія організовується 

командиром взводу/роти і/або офіцером S3 штабу, що відповідає за використання авіаційних  

засобів, з метою своєчасного, детального і ефективного використання авіаційних  

 засобів, що притягаються для виконання вашого бойового завдання. 

(1) Обстановка. 

(a) Супротивник. 
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1. Авіазасоби і можливості супротивника. 
2. Засоби і можливості ППО супротивника. 

3. Погодні умови: міра освітленості, можливість використання 

 ПНВ, стеля і видимість. 

((b) Свої війська 

1. Підрозділи, підтримувальні операцію; напрями польоту / 

повітряний коридор / маршрути польоту. 

2. Стан своїх засобів ППО. 

(2) 

(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(4) 

Завдання. 

Виконання завдання. 

((a) Концепція операції : короткий огляд того, що повинно бути досягнуто підрозділом  

в результаті штурмових для десантника дій або перельоту. 

((b) Завдання бойових підрозділів. 

1. Піхота. 

2. Ударна авіація. 

((c) Завдання підрозділів бойового забезпечення. 

1. Артилерія. 

2. Військово-транспортна авіація. 

((d) Вказівки по взаємодії. 

Дії при вантаженні/вильоті. 

1. Напрям вантаження. 

2. Час вантаження/напрям вильоту. 

3. Місце розташування основного/запасного пункту вантаження. 

4. Порядок вантаження. 

5. Позначення місця вантаження (панелі, димові засоби, сигнальні 

дзеркала, світлові сигнали). 

6. Плановані маршрути польоту (SP, ACP, RP). 

7. Порядок: при вильоті, на маршруті, при посадці. 

8. Кодові слова: пункт вантаження зайнятий (перед посадкою), місце посадки 

звільнене (головний і замикаючий вертоліт) - запасний 

пункт вантаження (при вильоті, на маршруті, при посадці), найменування 

основного/запасного місця посадки. 

9. Тактичний командний пункт авіації/артилерії (TAC). 

10. Кількість десантників на кожен вертоліт і в першому ешелоні. 
11. Індивідуальне спорядження. 

12. Позначення ключових командирів. 

13. Критерії відміни операції (при вильоті, на маршруті, при посадці). 

Дії при висадці. 

1. Напрям посадки. 

2. План помилкових посадок. 

3. Час висадки (LZ час). 

4. Місце розташування основного/запасного місця висадки. 

5. Позначення місця висадки (панелі, димові засоби, сигнальні 

дзеркала, світлові сигнали). 

6. Порядок при посадці вертольотів. 

7. Кодові слова, найменування основного/запасного місця висадки. 

8. Підготовка тактичного командного пункту авіації/артилерії 

координація вогневої підтримки. 

9. Чи зайнято місце висадки або ні? 

Тилове забезпечення. 

(a) Кількість авіазасобів на ешелон і кількість ешелонів. 
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(b) чи Передбачається поповнення запасів палива і боєприпасів в час 
перельоту, чи ні? 

(c) Спеціальне спорядження/устаткування авіаційних засобів для використання 

озброєння особовим складом підрозділу. 

(d) Порядок дій при попаданні до повітряної ями/бовтанку. 

(5) Управління і зв'язок. 

(a) Частоти, позивні, кодові слова. 

(b) Місця командира авіаційного підрозділу, керівника операції і 

командира штурмової для десантника тактичної групи. 

h. Взаємодія при пересуванні на машинах. Для ефективного, грамотного 

використання транспортних і підтримувальних засобів, взаємодія організовується 

 з підрозділом забезпечення через сержанта взводу або першого сержанта. 

(1) Ідентифікація підрозділу. 

(2) Ідентифікація транспортного підрозділу. 

(3) Кількість і тип транспортних засобів, їх підготовка. 

(4) Пункт посадки. 

(5) Час посадки/початку руху. 

(6) Підготовка транспортних засобів до руху: 

(a) Обов'язки водіїв. 

(b) Обов'язки взводів і відділень. 

(c) Необхідні спеціальні засоби і спорядження. 

(7) Наявність транспортних засобів для підготовки/тренування/перевірки (місце і 

час). 

(8) Маршрутів пересування : 

(a) Основний. 

(b) Запасний. 

(c) Контрольні пункти. 

(9) Пунктів висадки : 

(a) Основний. 

(b) Запасний. 

(10) Інтервалів і швидкість маршу. 

(11) Зв'язок (частоти, позивні, коди). 

(12) Порядок дій і сигнали на випадок надзвичайних ситуацій. 

2-8. Військові терміни. 

Військові терміни використовуються для визначення задуму, формулювання завдання і  

концепції операції: 

a. Бойове завдання. Це чітко певна і вимірювана діяльність, виконувана окремим 

військовослужбовцем або підрозділом. Бойове завдання - особлива діяльність, яка спрямована на 

досягнення поставлених цілей або інших вимог. Завдання повинна бути однозначною, вимірюваною 

і рішучою (націленою на результат). 

Супротивник 

Вогневий напад 

Блокування 
Обхід 
Примус 
Заборона 
Завдання поразки 
Уповільнення 
Демонстрація сили 
Знищення 
Помилкова атака 
Сковування 

Місцевість 

Очищення 

Заняття 
Рекогносцирування 
Утримання 
Забезпечення 
Захоплення 

Свої війська 

Штурм 

Прикриття 
Вихід з бою 
Вихід до своїх військ 
Дотримання і підтримка 
Охорона 
Проникнення 
Відхід 
Маскування 
Вогнева підтримка 
Відступ 
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Перехоплення 
Ізоляція 
Нейтралізація 
Проникнення 
Переслідування 
Розвідка 
Прорив 
Пригнічення 

b. Призначення(«з метою...»). Бажаний або передбачаємий результат тактичної 

операції по відношенню до супротивника або бажана обстановка. Це відповідь на питання 

навіщо? при постановці завдання. Це найважливіша частина при постановці бойового завдання. 

Дозволити 

Викликати 
Створити 
Ввести в оману 
Не допустити 

Відвернути 

Дати можливість 
Оточити 
Вплинути 
Відкрити 
 

Запобігти 

Захистити 
Підтримати 
Захопити зненацька 
 

c. Операції. Це військові дії або проведення бойових дій, спрямованих на 

досягнення цілей будь-якої битви або кампанії. Види операцій включають: 

 

Атака 

Підтримка контакту 
Контрмобільність 
Прорив 
Розвиток успіху 

Контратака 
Відступ 
Виживаність 
Охорона 
Ухилення 

 

Оборона 

Мобільність 
Форсування річок 
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ГЛАВА 3 
 

ВОГНЕВА ПІДТРИМКА 
 

3-1. Вогнева підтримка. 

a. Планування - це безперервний процес вибору цілей, призначених до 

знищенню вогнем під час реалізації плану командира підрозділу. 

(1) Принципи: 

(a) Визначите, що командир підрозділу хоче робити. 

(b) Плануйте вогневу підтримку заздалегідь і безперервно. 

(c) Використовуйте усі доступні засоби пошуку і розвідки цілей. 

(d) Використовуйте усі доступні засоби вогневої підтримки (включаючи 

несмертельної дії). 

(e) Використовуйте підрозділи найнижчого тактичного рівня 

здатні надати ефективну підтримку. 

(f) Спостерігайте результати будь-якого виду вогню. 

(g) Використовуйте найбільш ефективні з усіх доступних засобів вогневою 

підтримка. 

(h) Вогнева підтримка має бути адекватною. 

(i) Уникайте непотрібного дублювання. 

(j) Передбачайте заходи безпеки для своїх сил і засобів. 

(k) Забезпечте гнучкість застосування вогневих засобів. 

(l) Надайте той вид вогневої підтримки, який запрошується. 

(m) Контролюйте повітряний простір. 

(n) Встановите швидку і ефективну взаємодію. 

(o) Тримаєте підрозділи вогневої підтримки в курсі подій. 

b. Завдання вогневої підтримки : 

(1) В будь-яких операціях: 

(a) Виявлення цілей. 

(b) Інтеграція усіх доступних вогневих засобів. 

(c) Знищення, нейтралізація, або пригнічення усіх вогневих засобів 

супротивника. 

(d) Підсвічування і постановка димових завіс. 

(e) Забезпечення вогневої підтримки для вирішення завдань JA/ATT і SEAD. 

(f) Постановка мінних полів за допомогою касетних боєприпасів. 
(g) Підготовка до майбутніх операцій. 

(h) Забезпечення оптимального видалення вогню від своїх військ. 

(2) В наступальних операціях: 

(a) Підтримка дій з підтримки контакту з супротивником або при 

раптовому зіткненні з ним. 

(b) При необхідності, пригнічення оборони супротивника перед атакою з 

допомогою короткого, але сильного вогневого нальоту. 

(c) Вогнева підтримка атаки шляхом знищення важливих цілей. 

(d) Планування далекого і флангового вогню. 

(e) Планування вогневої підтримки під час закріплення на досягнутих 

рубежах. 

(f) Ведення контрбатарейної боротьби. 

c. Можливості: 
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ПОЛЬОВА АРТИЛЕРІЯ 
 
 

Тип зброї 
 

 
105-мм 

буксирувана 
гаубиця M102 

105-мм 

буксирувана 
гаубиця M119 

155-мм 

буксирувана 
гаубиця M198 

 
Макс. 

дальність 
стрільби (м) 
 
 

11500 
14500 (RAP) 

 
 

14000 
 
 

18100 
30000 (RAP) 

 
Хв. 

дальність 
стрільби (м) 

 
Макс. 

швидкострільн. 
(постр./хв) 
 
 
10 пострілів 

за 3 хв. 

 
6 пострілів за 

2 хв. 

 
4 постріла за 

3 хв. 

 
Радіус 

розриву 
снаряда 
 
 

35 м 
 

 
35 м 

 
 

50 м 

Швидкість при 

веденні 
безперервного вогню 

(постр./хв) 
 
 
 
 
3 постріла за 30 хв, 

потім 1 постріл в 
хвилину 

1 постріл в хвилину, 

залежить від темпу 
стрільби 

155-мм 

самохідна 
гаубиця 

18100 
23500 (RAP) 

4 постріла за 
3 хв. 

50 м 1 постріл за 2 хв. 

M109A2/A3 

203-мм 

самохідна 
гаубиця 
M110A2 

22900 
30000 (RAP) 

1 постріл за 2 

хв. 
80 м 1 постріл за 2 хв. 

 
 

 
МІНОЦІЛІ 

 
 
 
Тип зброї 

 
 

Типи 
боєприпасів 

 
Макс. 

дальність 
стрільби (м) 

 
Мін. 

дальність 

стрільби (м)

 
Макс. 

швидкість 
(постр./хв) 

 
Радіус 

розриву 
міни 

Швидкість при 

веденні 

безперервного вогню 

(постр./хв) 
 

Фугасна, 

60-мм димова, 

освітлювальна 
3500 (фуг.) 70 (фуг.) 

30 пострілів 
за 4 хв. 

30 м 20 

міни 

Фугасна, 

81-мм димова, 
освітлювальна 

5600 (фуг.) 70 (фуг.) 25 пострілів 
за 2 хв. 

38 м 

міни 

Фугасна, 18 пострілів 

 
107-мм 

димова, 
освітлювальна 

 
6840 (фуг.) 

 
770 (фуг.) 

за 1 хв, 
потім 40 м 

міни 9 пострілів 
за 5 хв. 

Фугасна, 

120-мм димова, 
освітлювальна 

7200 (фуг.) 180 (фуг.) 15 пострілів 
за 1 хв. 

60 м 

міни 
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КОРАБЕЛЬНА АРТИЛЕРІЯ 

Дальність Макс. скорострільність 

Тип зброї Макс. дальність 
стрільби (м) 

стрільби 
зменшеним 

скорострільність 
(постр./хв) 

при веденні 
безперервного вогню 

зарядом (м) (постр./хв) 

5 дюймів / 38 

кал. 

5 дюймів / 54 

кал. 

16 дюймів / 50 

кал. 

 
15904 

 
23133 

 
36188 

 
8114 

 
12215 

 
22951 

 
20 

 
35 

 
2 

 
15 

 
20 

 
1 

 
 
 

ПРИМІТКА: При виклику і коригуванні вогню артилерії і мінометів (в п. "Спосіб 
вогневої дії"), термін "НЕБЕЗПЕЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ" використовується у разі, якщо 
мета знаходиться ближче 600 метрів до будь-кого своїм військам. При веденні вогню корабельної 
артилерія (калібру 5 дюймів (127 мм) і менш) термін "НЕБЕЗПЕЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ" 
використовується у разі, коли мета знаходиться ближче 750 метрів до своїх військ. Для 
корабельній артилерії калібру більше 5 дюймів відстань збільшується до 1000 
метрів. 
У ситуаціях, де існує НЕБЕЗПЕЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ, пристрілка виробляється виключно 
 поступовим наближенням до цілі. Передовий спостерігач повинен змінювати дистанцію,  
поступово наближаючи розриви до цілі не більше ніж 100 м за одне корегування. 

 
d. Схема розташування цілей. Підготовлена схема вогневої підтримки повинна 

містити наступну інформацію: 
(1) Підрозділ і офіційна посада людини, яка склала схему. 
(2) Дату підготовки схеми. 
(3) Номер листа карти. 
(4) Час дії схеми (DTG). 
(5) Пріоритетних цілей. 
(6) Розташування ORP. 
(7) Позивних і частоти (основні/запасні). 
(8) Маршрутів пересування (основні/запасні). 
(9) Рубежів регулювання/контрольні пункти, використовувані патрулем. 
(10) Резервних цілей. 
(11) Відміток для орієнтування схеми на карті. 
(12) Мета (об'єкт) операції. 
(13) Позначень цілей. 
(14) Заповнених колонок описів, позицій і приміток. 

e. Незаповнена схема повинна включати: 
(1) Відмітки для орієнтування схеми на карті. 
(2) Позначення цілей на схемах. 

(a) Точкова ціль: 
 

 
ЦІЛЬ № 

 
 
Ціль займає менше 200 м в довжину і ширину. 

 
ВИСОТА 

 
ТИП ЦІЛІ 
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((b) Лінійна ціль : 

 
ЦІЛЬ № 

Ціль займає більше 200, але менше 600 м в довжину. 

 
 
 

(c) Площадна ціль: 
 
 
 
 

ЦІЛЬ № 

 
 
 
Невизначений район бажаного радіусу 

 
 
 
 
 

3-2. Безпосередня авіаційна підтримка (CAS). 

Існує два види запитів по наданню безпосередньої авіаційної підтримки 
- плановий і терміновий. Планові запити обробляються і схвалюються в ланці 
управління "армія-корпус". Термінові запити можуть виникнути на будь-якому рівні, вони 
виконуються офіцерами S3 і FSO батальйону, і офіцером зв'язку ВПС. 

a. Порядок термінового запиту CAS : 
((1) Позивні спостерігача. 
((2) Попереднє розпорядження (запит авіапідтримки). 
((3) Координати цілі (прямокутні). 
((4) Опис цілі (як мінімум повинен включати: тип і кількість цілей, вид 

активності або напрям руху, точкова або площадкова мета 
бажаний результат і час дії на мету). 

((5) Місце розташування своїх військ 
((6) Навігаційних чинників (висота). 
((7) Погроз - засоби ППО, ручна вогнепальна зброя і так далі 
((8) Міра ризику - наявність своїх літаків в зоні удару. 
((9) Напрям вітру. 

b. Можливості по наданню безпосередньої авіаційної підтримки : 
 

ЗАСОБИ АВІАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ 

Тип літака 

A-4* 

 
A-7* 

 

 
A-10* 

 

 
F-16* 

 
 
 

 
F-18* 

Род військ 

ВМС / КМП 

 
Резерв ВПС / 
БОХР / ВМС 

 
ВПС 
 

 
ВПС 
 
 
 

 
ВМС / КМП 

Характеристики 

Дозвуковий літак; стандартне навантаження 4000 фунтів (1815 кг) 

максимальне навантаження 9000 фунтів (4080 кг). 

Забезпечує дуже точне нанесення ударів; дозвуковий літак; 

стандартне навантаження 8000 фунтів (3630 кг), максимальне  
навантаження 15000 фунтів (6800 кг). 

Спеціалізований літак безпосередньої авіапідтримки; 

дозвуковий літак; стандартне навантаження 6000 фунтів (2720 кг) 
максимальне навантаження 16000 фунтів (7260 кг); 30-мм гармата. 

Багатоцільовий літак; доповнює літаки F - 4 і F - 15 в якості 

винищувача ППО. Має можливості застосування 
високоточної зброї; надзвуковий літак; стандартна 
навантаження 6000 фунтів (2720 кг), максимальне навантаження  
10600 фунтів (4800 кг). 

Багатоцільовий літак, розроблений на заміну F, - 4. Широкий 

діапазон зброї класу "повітря-земля". Стандартне навантаження 7000 
фунтів (3175 кг), максимальне навантаження 17000 фунтів (7700 кг),  
20 -  мм гармата, встановлена на носі; ракети "повітря-повітря". 
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AC-130 

 
 
ВПС / Резерв 

 
 
Спеціалізований турбогвинтовий літак CAS/RACO. Дві 
модифікації: мод. А має дві 40-мм гармати, дві 20-мм гармати і 
два 7,62-мм кулемета. Мод. Н схожа, але 7,62-мм кулемет тільки 
один, і одна з 40-мм гармат замінена на 105-мм гаубицю. Обоє 
моделі мають сучасні системи виявлення і зарубки цілей 
що включають ГИК станцію переднього огляду (FLIR) і ТБ систему. 
Має виняткову точність застосування зброї. Цей 
літак уразливий для ворожої системи ППО і повинен працювати в 
умовах низької загрози. 

 
* - * - вказані літаки мають засоби FM -радіозвязку. 

3-3. Елементи і послідовність запиту вогневої підтримки. 

a. Ідентифікація спостерігача - позивні. 
b. Попереднє розпорядження: 

(1) Вид завдання : 
(a) Коригування вогню. 
(b) Демонстраційний вогонь. 
(c) Пригнічення. 
(d) Термінове пригнічення. 

(2) Розмір артилерійського підрозділу, що притягається, - якщо спостерігач не 
вказує розмір підрозділу, рішення приймає центр управління вогнем 
(FDC) батальйону. 

(3) Способи цілевказання : 
(a) Полярні координати. 
(b) Цілевказання від орієнтиру (дається точковий орієнтир). 
(c) Прямокутні координати. 

(4) Розташування цілі : 
(a) Прямокутні координати - передається 6 цифр. Коли необхідно 

велика точність - передається 8 цифр. 
(b) Цілевказання від орієнтиру: 

1. Передати напрям лінії "Спостерігач-мета": 
Тисячні (з точністю до 0-10 тисячних). 
Градуси. 
Основний напрям. 
Передати бічну поправку (управо/вліво) з точністю до 10 
м 
Передати поправку дальності (вперед/назад) з точністю до 100 
м 
Передати вертикальну поправку (вгору/вниз) з точністю 5 м 
Використовується, якщо поправка перевищує 35 м 

(c) Цілевказання по полярних координатах: 
Передати напрям (з точністю до 10 мм). 
Передати дистанцію з точністю до 100 м 
Передати вертикальну поправку з точністю до 5 м 

(5) Опис цілі : 
(a) Вид. 
(b) Діяльність. 
(c) Кількість. 
(d) Рівень захищеності. 
(e) Розмір і контур (довжина/ширина або радіус) 

(6) Спосіб вогневої дії : 
(a) Вид вогню - якщо спостерігач не вказує вид вогню, використовується вогонь по 

площі. 
1. Вогонь за площею - рухома ціль. 
2. Зосереджений вогонь - точкова ціль. 
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(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
(14) 
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Рубіж безпечного видалення від розривів - коли свої війська знаходяться на 
видаленні: 

(a) 600 м - для мінометів. 
(b) 600 м - для артилерії. 
(c) 750 м - для корабельних знарядь калібром 5 дюймів (127 мм) і менш. 
(d) 1000 м - для корабельних знарядь калібром понад 5 дюймів (127 мм). 
(e) 2000 м - для корабельних знарядь калібром 16 дюймів (406 мм) (при 

стрільбі касетними боєприпасами або боєприпасами з фіксованим 
часом уповільнення розриву). 

Відмітка - використовується для орієнтування спостерігача або уточнення місця 
цілі. 
Траєкторія: 

(a) Настильная (за умовчанням). 
(b) Навісна (міноцілі або на вимогу). 

Боєприпаси - доки спостерігач не вкаже тип снаряда, використовуватиметься 
фугасний снаряд з детонатором миттєвої дії. 

(a) Тип снаряда (фугасний, освітлювальний, касетний, димовий і так далі). 
(b) Тип детонатора (миттєвої дії, уповільненої дії і так далі). 
(c) Об'єм вогневої дії (спостерігач може вказати кількість 

пострілів, необхідне для пригнічення цілі). 
Розподіл вогню : 

(a) Розподіл на 100 м (за умовчанням). 
(b) Зосереджений вогонь (використовується для знищення невеликих 

захищених цілей). 
(c) Особливий розподіл (залежно від довжини, ширини і розташування 

цілі). 
(d) Широкий розподіл (окремі розриви). 
(e) Паралельний розподіл (лінійна мета). 

Спосіб ведення і управління вогнем : 
(a) Способи ведення вогню - вказується певний тип знаряддя і 

певний інтервал між пострілами. При звичайному режимі, вогонь 
ведеться з 5-ти секундним інтервалом. 

(b) Команди управління вогнем : 
1. "Вогонь по моїй команді". Команда залишається в силі до тих пір, поки 

спостерігач не передасть "Припинити вогонь по моїй команді". 
2. "Мету не спостерігаю". Спостерігач не спостерігає ціль. 
3. "Час підльоту до цілі". Спостерігач повідомляє на FDC, коли він 

чекає розривів снарядів. 
4. "Безперервне підсвічування". Інтервал між пострілами в секундах 

обчислюється в FDC, якщо інше не вказується спостерігачем. 
5. "Координоване підсвічування". Спостерігач може вказати інтервал 

між освітлювальними і фугасними снарядами. 
6. "Відставити заряджання". Тимчасове призупинення ведення вогню. 
7. "Відставити вогонь". Негайне припинення вогню. 
8. "Збіглий вогонь". Перезарядження і вогонь здійснюється як можна 

швидше. 
9. "Повтор". Здійснюється повторний постріл (постріли) з 

внесенням поправок або без них. 
Підтвердження - кодове слово і відповідь. 
Повідомлення для спостерігача: 

(a) Виділені вогневі батареї. 
(b) Коригувальна батарея. 
(c) Зміни первинного виклику вогневої підтримки. 
(d) Кількість пострілів на одну гармату. 
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(e) Номери цілей. 
(f) Додаткова інформація: 

1. Час підльоту снаряда (при стрільбі по рухомих цілях). 
2. Можлива помилка при визначенні дальності. У звичайних умовах 

- 38 метрів або більше. 
3. Кут прицілювання - 5-00 тисячних або більше. 

c. Виправлення помилок. Якщо в FDC зробили помилку при читанні даних 
коригування, спостерігач передає "УТОЧНЮЮ" і передає правильні дані. 

Приклади обміну даними при виклику вогневої підтримки : 
 

ЦІЛЕВКАЗІВКА ПО ПРЯМОКУТНИХ КООРДИНАТАХ 

Спостерігач 

F24, це J42, КОРИГУВАННЯ ВОГНЮ, ПРИЙОМ 

КООРДИНАТИ WM180513, НАПРЯМОК 

00530, ПРИЙОМ 

Піхотний взвод, що обкопується, ПРИЙОМ 
Є ПОСТРІЛ 

Є РОЗРИВ 

Кінець завдання, 15 убитих, взвод розсіяний, 

ПРИЙОМ 

Підрозділ вогневої підтримки 

J42, це F24, КОРИГУВАННЯ ВОГНЮ, ЗРОЗУМІВ 

КООРДИНАТИ WM180513, НАПРЯМ 

00530, ЗРОЗУМІВ 

Піхотний взвод, що обкопується, ЗРОЗУМІВ 

ПОСТРІЛ, ПРИЙОМ 

РОЗРИВ, ПРИЙОМ 

Кінець завдання, 15 убитих, взвод розсіяний,  
ЗРОЗУМІВ. 
 
 

 

ЦІЛЕВКАЗІВКА ВІД ВІДОМОГО ОРІЄНТИРУ 

Спостерігач 

J42, це F24, КОРИГУВАННЯ ВОГНЮ 

ПЕРЕНЕСЕННЯ AB1001, ПРИЙОМ 

НАПРЯМОК 2420, ПРАВОРУЧ 400, ВПЕРЕД 

400, ПРИЙОМ. 

5 танків T - 72 в пункті заправки, ПРИЙОМ 

 
Я ПОЗНАЧИВ МЕТУ T (Tango), ЗРОЗУМІВ 

Є ПОСТРІЛ 

Є РОЗРИВ 

Кінець завдання, 2 танки знищено, 3 сховалося в 

лісу, ПРИЙОМ 

Підрозділ вогневої підтримки 

J42, це F24, КОРИГУВАННЯ ВОГНЮ 

ПЕРЕНЕСЕННЯ AB1001, ЗРОЗУМІВ 

НАПРЯМОК 2420, УПРАВО 400, ВПЕРЕД 

400, ЗРОЗУМІВ 

5 танків T - 72 в пункті заправки,  

ПОЗНАЧЕННЯ 

ЦІЛІ JN (Juliet November), ПРИЙОМ. 

ПОСТРІЛ, ПРИЙОМ 

РОЗРИВ, ПРИЙОМ 
Кінець завдання, 2 танки знищено, 3 сховалося в 
лісу, ЗРОЗУМІВ 

 
Місце для  приміток
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ГЛАВА 4 
 

ПЕРЕСУВАННЯ 
 

4-1. Загальні стани. 

Для виживання на полі бою при будь-якому тактичному пересуванні необхідно стежити 

за скритністю, розосередженням і охороною. Командир повинний володіти усіма прийомами  

і способи пересування. 

a. Порядок пересування. Порядок пересування - це розташування елементів 

підрозділу і військовослужбовців по відношенню один до одного під час пересування. Вибір 

 порядку пересування відділення здійснюється після аналізу чинників METT - TC. У 

час пересування командир знаходиться там, звідки він може ефективно управляти своїм 

підрозділом. Це дозволяє командирові відділення/групи керувати особистим прикладом: 

"Йди за мною і роби як я"!. Усі солдати групи повинні мати можливість бачити 

свого командира (см. мал. 4-1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малий 4-1. Порядки при пересуванні. 

b. Способи. Способи пересування - це те, як підрозділи пересуваються на 

місцевості. Існує три основні способи пересування : просте пересування, обережне 

 пересування і обережне пересування перекатами. Вибір того або іншого 

способу пересування здійснюється з урахуванням можливої зустрічі з супротивником і необхідній 

швидкості пересування. Чинниками, що враховуються при виборі кожного способу 

являються управління, розосередження, швидкість і охорона. Способи пересувань не 

є чимось постійним. Вони залежать від дистанції між солдатами, групами і відділеннями, 

  які у свою чергу міняються поклад від завдання, супротивника, місцевості,  

умов видимості і інших чинників, що впливають на управління. Солдати повинні 

мати можливість бачити своїх командирів груп. Командир взводу повинен мати  
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можливість бачити командира свого головного відділення. Командири управляють пересуванням за 

допомогою сигналів жестами і тільки у разі потреби по радіо. 

c. Вимоги. 

(1) Підрозділ пересувається по призначеному маршруту або прибуває в визначений 

 пункт, встановлений в бойовому наказі, у повному складі (в т.ч. і з 

наданим особовим складом). 

(2) Підрозділ використовує порядок і способи пересування, певні командиром  

на основі чинників METT - TC. 

(3) Командири мають бути орієнтовані в обстановці (в межах 200 м від підрозділів)  

і слідувати по запланованому маршруту до тихий пір, поки чинники  

METT - TC не зажадають його зміни. 

(4) Під час пересування в підрозділі організовується кругова охорона і 

підтримується 100% бойова готовність. 

(5) Під час зупинок в підрозділі організовується кругова охорона і 

підтримується як мінімум 75% бойова готовність. 

(6) При зустрічі з супротивником, зіткнення з ним встановлюється найменьшим  

бойовим елементом підрозділу. 

(7) Під час пересування використовуються різні способи управління і контролю 

(перерахунок кількості людей, пункти збору, рубежі регулювання і так далі). 

d. Основні принципи. 

(1) Майте людину, яка може орієнтуватися. Підготовка нічого не коштує 

якщо мета (об'єкт) операції не може бути виявлена вчасно, або якщо патруль  

було виявлене через те, що біг під час пересування. На кожного 

патруль плануйте до використання як мінімум два компаси і однієї людини, що  

веде підрахунок кроків. ПАМ' ЯТАЄТЕ : людина, призначена в головний дозор 

не повинен займатися орієнтуванням або підрахунком кроків. Його єдина 

завдання - охорона підрозділу з фронту. 

(2) Уникайте виявлення. Патрулі пересуваються потайно, використовуючи з максимальною 

ефективністю приховані ділянки і маскувальні властивості місцевості. 

При нагоді, пересувайтеся в умовах зниженої видимості з метою 

максимального використання технологічних переваг, що надаються 

приладами нічного бачення, і що знижують здібності супротивника по виявленню 

  патруля. Використовуйте вразливі місця супротивника і старайтеся поєднувати  

пересування з іншими діями, які відвернуть супротивника. 

(3) Забезпечуйте постійну охорону. Патруль повинен постійно використовувати 

як активні, так і пасивні заходи охорони і безпеки. Ставте людям 

чи підрозділам завдання охорони на маршруті пересування, на небезпечних 

ділянках, в патрульних базах, і, що найбільш важливо, в районі цілі (об'єкту) 

операції. 

(4) Плануйте використання вогневої підтримки. Плануйте вогневу підтримку 

((артилерія, тактична авіація, бойові вертольоти, корабельна артилерія) 

навіть тоді, коли ви думаєте, що під час пересування вона не знадобиться. 

(5) Вибір одного з трьох способів пересування визначається діями противника.  

Коли зустріч з ним маловірогідна - просте пересування; коли вона можлива 

 - обережне пересування; коли вона очікується - обережне пересування  

перекатами. Відділення/зводь зазвичай пересуваються способом обережного  

пересування. 

(6) На відкритій місцевості тримаєте людей розосередженими. Коли зустріч з супротивником 

вірогідна, майте одну групу попереду, прикриту іншою групою. 

Ставте підрозділам завдання на пересування. 
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Групи повинні підтримувати між собою зоровий зв'язок, але відстань 
між ними має бути таке, щоб при виникненні контакту з супротивником 

  під вогонь не потрапив обвішай патруль. Група може при необхідності розвернути  

свій порядок пересування для забезпечення кращих умов спостереження 

на флангах. Незважаючи на широкі проміжки, солдати повинні витримувати 

свої позиції і дистанції при пересуванні "клином" і йти за командиром групи.  

Пересування в колону використовується лише в особливих випадках. 

(8) Головне відділення повинне забезпечити охорону з фронту, одночасно несучи 

відповідальність за орієнтування і вибір маршруту. При тривалому пересуванні,  

командир взводу може міняти відділення і їх завдання. Що замикає 

група/відділення відповідає за охорону з тилу, виконуючи обов'язки тильного 

дозору. 

(9) При зміні обстановки змінюйте способи пересування. 

(10) Усі командири патруля, окрім командирів груп, пересуваються усередині 

похідного/бойового порядку, звідки вони можуть якнайкраще здійснювати керівництво 

патрулем. 

e. Способи пересувань. 

(1) Просте пересування використовується, коли зустріч з супротивником маловірогідна 

але потрібна висока швидкість пересування. 

(2) Обережне пересування використовується, коли зустріч з супротивником можлива. 

(3) Обережне пересування перекатами використовується, коли зустріч з супротивником 

очікуєма, або при подоланні небезпечних ділянок. 

f. Просте пересування. При такому способі відстань між солдатами складає 

близько 10 м і близько 20 м між відділеннями. Це забезпечує: 

(1) Більший контроль, чим обережне пересування, але менший, ніж обережне 

пересування перекатами. 

(2) Мінімальне розосередження. 

(3) Максимальну швидкість пересування. 

(4) Мінімальну безпеку. 

g. Обережне пересування. Це основний спосіб пересування. 

(1) Відстань між солдатами складає близько 20 м, між відділеннями –  

біля 50 м 

(2) При пересуванні взводу головне відділення повинне знаходитися досить далеко  

попереду основних сил взводу для виявлення або зв'язування боєм супротивника  

до того, як супротивник виявить або відкриє вогонь по основних силах.  

Проте воно має бути достатнє близько, щоб бути підтриманим вогнем 

 стрілецької зброї взводу. Звичайно це 50-100 м, залежно від характеру  

місцевості, рослинності, погодних умов і освітленості. 

(3) При пересуванні колоною, спосіб обережного пересування використовує 

тільки головне відділення; проте, якщо потрібне більше розосередження 

такий спосіб використовується усіма відділеннями. 

(4) При використанні інших порядків пересування, спосіб обережного пересування 

рухи використовується усіма відділеннями до тих пір, поки його не відмінить  

командир взводу. 

(5) Обережне пересування забезпечує наступне: 

(a) Хороше управління. 

(b) Хороше розосередження. 

(c) Високу швидкість пересування. 

(d) Хороша охорона з фронту. 

h. Обережне пересування перекатами (мал. 4-2). 
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При обережному пересуванні перекатами відстань між солдатами  залишається 

приблизно 20 м. Відстань між відділеннями варіюється. 

Відділення або взвод діляться на прикриваючу групу і групу, що здійснює  

перекат. Група, що здійснює перекат, пересувається, тоді як 

прикриваюча група займає позицію, яка дозволяє прикрити вогнем пересування 

 першої групи. Відстань кожного перекату не повинна перевищувати 

ефективній дальності підтримки прикриваючої групи. 

Відстань перекату залежить від місцевості, умов видимості і управління. 

Перед перекатом, командир дає підлеглим наступні інструкції: 

(a) Напрям на супротивника, якщо воно відоме. 

(b) Позиції прикриваючих груп. 

(c) Наступна позиція прикриття. 

(d) Маршрут групи, що здійснює перекат. 

((e) Що робити після того, як група, що здійснює перекат, досягне наступної 

 позиції. 

(f) Як підрозділи отримають наказ на продовження руху. 

Характерними рисами обережного пересування перекатами є: 

(a) Максимальне управління. 

(b) Максимальне розосередження. 

(c) Мінімальна швидкість. 

(d) Максимальна охорона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

малий. 4-2. Пересування перекатами відділення. 

i. Пересування перекатами взводу (мал. 4-3). 

(1) Перший спосіб. Коли взвод використовує спосіб пересування перекатами, одне 

відділення здійснює перекат, друге прикриває, третє чекає наказ на 

пересування. Передові спостерігачі знаходяться з прикриваючим відділенням 

для виклику вогню. Командир взводу зазвичай знаходиться з відділенням прикриття 
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яке використовує кулецілі і посаг озброєння для підтримки відділення 
що здійснює перекат. 

Другий спосіб. варіантом є використання одним відділенням 

способу пересування перекатами, а іншими двома відділеннями - способу 

звичайного або обережного пересування. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 4-3. Пересування перекатами взводу. 

(3) Умови пересування. При рішенні того, куди пересуватиметься відділення 

при перекаті, необхідно визначити: 

(a) Де імовірно може знаходитися супротивник. 

(b) Завдання відділення. 

(c) Маршрут до наступної позиції прикриття. 

(d) Дальність ведення вогню прикриваючого відділення. 

(e) Місце очікування частини підрозділу, що залишилася. 

(f) Сектори ведення вогню на наступній позиції прикриття 

4-2. Тактичні марші. 

Взводу здійснюють два типи маршів у складі роти: піші і на автомобілях. 

a. Призначення. Піший марш є успішним, коли війська прибувають в пункт призначення 

 в призначений час, фізично готові до поставленого завдання. 

Пам'ятаєте, що рейнджери пересуваються швидше, далі і б'ються наполегливіше, ніж будь-хто 

інший солдат. 

b. Вимоги. 

(1) Підрозділ проходить початковий пункт і рубежі регулювання у вказане в 

наказі час. 

(2) Підрозділи рухаються по призначеному маршруту, дотримуючи встановлені 

темп маршу і інтервали між маршовими елементами до тихий пір, поки не втрутиться 

супротивник або вищестояще командування. 

c. Загальні принципи. 

(1) Ефективне управління. 
(2) Детальне планування. 
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d. Умови. 

(1) Чинники METT - TC. 

(a) Завдання - завдання і мета. 

(b) Супротивник - наміри, можливості і варіанти дій. 

(c) Місцевість і погода - стан доріг, прохідність і видимість. 

(d) Війська/спорядження - стан солдатів і їх бойове навантаження, кількість і 

види озброєння і засобів зв'язку. 

(e) Час - час початку руху, контрольний час, темп маршу, час на 

підготовку. 

((f) Цивільне населення - пересування через населені райони, біженці,  

оперативне маскування (OPSEC). 

(g) Організація військ. 

(h) Штаб - управління і контроль. 

(i) Охорона - головний і тильний дозори. 

(j) Основні сили - два відділення рейнджерів і відділення зброї. 

(k) Управління і контроль. 

(l) Способи контролю маршу. 

(2) Початковий пункт і пункт збору (визначаються вищестоящим командуванням). 

(a) Контрольні пункти - здійснюється доповідь у вищестоящий штаб,  

користуються для орієнтування в дорозі. 

(b) Пункти збору (зустрічі) - використовуються, якщо підрозділи будуть  

роз'єднані. 

(3) Розташування командирів - там, звідки вони зможуть управляти найкращим  

чином. 

(4) Програма зв'язку - розташування радіостанцій, частоти, позивні і графік 

виконання операції (OPSKED). 

(5) Способів руху (дистанція між солдатами) - 

(a) 3-5 метра - вдень. 

(b) 1-3 метри - вночі. 

(6) Наказ на марш. Може бути відданий як бойовий наказ, приватний бойовий наказ 

чи як додатки до них (при цьому повинна використовуватися бойова схема або 

карта). 

(7) Порядок пересування і наказ на марш. 

(8) Маршрут руху - район зосередження, початковий пункт, пункти збору 

пункти регулювання, контрольні пункти, місця зупинок. 

(9) Час проходження початкового пункту, час прибуття на пункт збору і  

тривалість маршу. 

(10) Маршових інтервалів для відділень, груп і окремих військовослужбовців. 

(11) Дій при зустрічі з супротивником - повітря і наземного. 

(12) Дій на зупинках. 

(13) Вогонь - детальний план вогневої підтримки в час марші. 

(14) План забезпечення водою. 

e. Права і обов'язки. 

(1) Командир взводу : 
(a) Перед маршем - віддає попередній наказ, приватний бойовий наказ 

перевіряє і контролює особовий склад. 

(b) Під час маршу - контролює час проходження початкового пункту 

забезпечує витримку встановлених інтервалів, виділяє охорону, 

 перевіряє стан особового складу, стежить за дисципліною споживання  

води і дотриманням вимог польової гігієни. 
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(c) Після маршу - забезпечує підготовку особового складу до виконання 
поставлених завдань, керує командирами відділень і забезпечує 

надання медичної допомоги тим, хто її потребує. 

(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 
 
 
 
 
 

 

(5) 

Взводний сержант: 

(a) Перед маршем - допомагає командирові взводу, дає рекомендації, стежить за 

підгонкою уніформи і перевіряє спорядження і екіпіровку. 

(b) Під час маршу - стежить за тими, що відстали, допомагає командирові взводу в 

забезпеченні охорони і витримці встановлених інтервалів. 

(c) На зупинках - виділяє охорону, стежить за станом особового складу, 

 забезпечує дотримання вимог польової гігієни. 

(d) Після маршу - забезпечує поповнення запасів води, їжі, надання 

медичній допомозі і надає допомогу потерпілим. 

Командири відділень : 

(a) Перед маршем - дають детальні інструкції командирам груп, перевіряють 

 стан взуття і шкарпеток у особового складу, регулюють і підганяють 

спорядження, перевіряють запас води у флягах, рівномірно розподіляють 

навантаження на кожного члена групи. 

(b) Під година маршу - управляють відділенням, встановлюють потрібний інтервал  

між людьми, виділяють охорону, постійно орієнтуються на місцевості. 

(c) На зупинках - виділяють охорону, при необхідності поповнюють запаси води в 

установленому порядку. Перевіряють фізичний стан військовослужбовців у своєму 

відділенні, при необхідності дозволяють випити води і змінити шкарпетки. 

Перерозподіляють важке спорядження. 

(d) Після маршу - разом з відділенням займають свій сектор в районі зосередження, 

перевіряють запас їжі і докладають про стан особового складу командирові  

взводу, готують людей до виконання поставлених завдань. 

Дозорне відділення: 

(a) Головна група є головним дозором взводу, вона веде розвідку 

маршруту, починаючи від початкового пункту, виходить на зв'язок в контрольних 

пунктах, забезпечує завчасне попередження про супротивника, встановлює  

темп маршу. 

(b) Рухається в 10-20 метрах попереду основної групи. 

Медик: 

(a) Допомагає командуванню взводу в оцінці і наданні допомоги потерпілим 

на марші. Дає рекомендації командирам з питань евакуації постраждалих 

і забезпечує транспортними засобами для цієї цілі. 

Рядові військовослужбовці: 

(a) Витримують встановлені інтервали, наслідують приклад командирів 

груп, стежать за сигналами жестами, зберігають бойову готовність в час 

пересування і на зупинках. 

4-3. Пересування в умовах обмеженої видимості. 

Вночі або в умовах обмеженої видимості, взвод повинен діяти також як 

втягай. У таких умовах він повинний забезпечити управління, орієнтування, охорону, успішно 

пересуватися і просочуватися. 

a. Управління. У умовах обмеженої видимості, управлінню допомагають наступні  

прийоми і способи: 

(1) Використання приладів нічного бачення. 

(2) Зменшення дистанції між командирами і передовими групами. 

(3) Зменшення швидкості пересування взводу. 
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(4) Використання люмінесцентних табличок на спорядженні. 
(5) Зменшення інтервалів між людьми і елементами похідного порядку. 

(6) Регулярний підрахунок особового складу. 

b. Орієнтування. Для кращого орієнтування в умовах обмеженої видимості,  

командири можуть використовувати наступні способи: 

(1) Використання моделей місцевості. 

(2) Навігаційне числення шляху. 

(3) Зворотна зарубка орієнтирів. 

(4) Пересування паралельне чітко певним місцевим предметам. 

(5) Позначення шляхів і маршрутів. 

(6) Використання РЛС наземної розвідки (GSR) для виведення підрозділів на 

пункти збору. 

(7) Використання навігаційних комп'ютерів. 

c. Охорона. Для забезпечення скритності і безпеки при пересуванні вночі 

взвод і відділення : 

(1) Посилюють звуко- і світломаскування. 

(2) Зберігають радіомовчання. 

(3) Використовують засоби маскування. 

(4) Використовують маскувальні властивості місцевості щоб уникнути виявлення  

розвідувальними засобами і приладами нічного бачення супротивника. 

(5) Роблять часті зупинки для виявлення супротивника (SLLS). 

(6) Для маскування шуму пересуваються під час артилерійського вогню. 

d. Пункти збору. Дії, що робляться в пунктах збору, детально планиють. 

 План повинен забезпечувати виконання завдання до тих пір, поки залишаються хороші  

шанси на успіх. У пункті збору мають бути залишені певні знаки для інформування  

що відстали про те, скільки чоловік з'єдналося і куди вони пішли. Існує два 

способи дій в пунктах збору : 

(1) Наявність людей. Присутні чекають прибуття певної кількості людей  

і потім висуваються для виконання завдання під керівництвом старшого по 

званню з присутніх. Такий спосіб підходить для розвідувального патруля,  

коли два або три людини в змозі виконати завдання. 

(2) Наявність годині. Присутні вичікують встановлений година, після чого старший  

по званню з присутніх приймає рішення про те, як виконувати задачу,  

виходячи з наявності людей і озброєння. Такий спосіб застосовний у випадку 

коли для виконання завдання потрібний мінімум людей і/або мінімум  

озброєння. 

e. Дії на зупинках. Під час зупинок повинна виставлятися охорона і усе 

підступи до розташування патруля мають бути прикриті вогнем із стрілецької зброї. 

4-4. Подолання небезпечних ділянок. 

Небезпечна ділянка - це будь-яке місце на шляху руху підрозділу, де командир бачить 

 ознаки того, що підрозділ може бути виявлений або підданий обстрілу з 

сторони супротивника. Прикладами небезпечних ділянок є відкриті ділянки місцевості 

дороги і стьобання, населені пункти, ворожі позиції, такі перешкоди як мінні поля,  

струмки, дротяні загородження. По можливості, прагніть їх уникати. Якщо вони 

мають бути здолані, будьте надзвичайно обережні. 

a. Вимоги: 

(1) Підрозділ не має бути захоплений супротивником зненацька. 

(2) Підрозділ повинен здолати небезпечну ділянку повністю - з усім особовим  

складом і озброєнням. 

(3) Підрозділ уникає втягування в затяжний бій з супротивником. 
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b. Основні принципи: 

(1) Визначите пункти збору на ближній і далекій стороні небезпечної ділянки. 

(2) Забезпечте охорону на ближній стороні, на флангах і з тилу. 

(3) Проведіть розвідку і забезпечте охорону на далекій стороні. 

(4) Здолайте небезпечну ділянку. 

(5) По можливості, сплануйте порядок ведення вогню. 

c. Порядок подолання небезпечних ділянок : 

(1) Подолання лінійної небезпечної ділянки (LDA) відділенням: 

((a) ЕТАП 1: Командир групи "Альфа" (ATL) оглядає лінійний небезпечний 

ділянка і подає сигнал рукою командирові відділення, який визначає 

порядок переходу. 

(b) ЕТАП 2: Командир відділення дає команду командирові групи "Альфа" 

разом з групою здолати ділянку і розташуватися від нього досить 

далеко, щоб зробити підтримку відділенню з далекого боку ділянки. 

Група "Браво" висувається до ділянки справа або ліворуч для заняття позиції 

прикриття до качану руху групи "Альфа" через ділянку. 

(c) ЕТАП 3: Командир відділення отримує сигнал рукою про те, що усе добре і 

частина відділення, що залишилася, може долати ділянку (група 

"Браво" як і раніше забезпечує прикриття). 

(d) ЕТАП 4: Ділянку долають командир відділення, радіотелефоніст 

((RATELO) і група "Браво" (група "Альфа" забезпечує прикриття). 

(e) ЕТАП 5: По команді командира відділення або його сигналу рукою група 

"Альфа" продовжує рух по азимуту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малий. 4-4. Лінійна небезпечна ділянка. 

 
4-9



(2) 

 
 
 

Підручник рейнджера 

 

Перехід лінійної небезпечної ділянки взводом : 
(a) Головне відділення зупиняє взвод і подає сигнал про наявність на шляху 

небезпечної ділянки. 

(b) Командир взводу висувається до головного відділення для підтвердження 

наявність небезпечної ділянки і визначення, чи підходить поточне місцерозташування 

взводу для його подолання. 

(c) Командир взводу підтверджує наявність небезпечної ділянки і місце його переходу, і 

визначає пункти збору на ближній і далекій сторонах ділянки. 

(d) По сигналу командира взводу, група "Альфа" головного відділення займає  

позицію прикриття на лівому фланзі. До початку переходу, дозорець 

що відповідає за орієнтування, разом з тими, що залишилися двома відділеннями 

підтверджує азимут і кількість пройдених кроків. 

(e) Група "Браво" головного відділення займає позицію прикриття на правому фланзі. 

(f) Як тільки позиції прикриття зайняті, командир взводу подає сигнал другому 

відділенню по групах перебіганнями здолати небезпечну ділянку. 

(g) Після подолання ділянки, відділення стає головним відділенням 

взводу і перевіряє азимут. 

(h) Після перевірки ознак присутності супротивника (SLLS), командир відділення 

 подає сигнал командирові взводу про те, що все гаразд. 

1. У денний час - сигналом рукою (напр. великим пальцем руки) 

2. У нічний час - замаскованим сигналом (напр. ГИК, ліхтарем з 

червоним світлофільтром). 

(i) Після отримання сигналу, командир взводу долає небезпечну ділянку з 

радіотелефоністом, передовим спостерігачем, командиром відділення зброї,  

і двома кулеметними розрахунками. 

(j) Після подолання ділянки, командир взводу подає сигнал на подолання 

ділянки 3-у відділенню. 

(k) Услід за ним ділянку перетинають сержант взводу з медиком і одним  

кулеметним розрахунком. 

(l) сержант Взводу дає сигнал відділенню охорони приєднатися до  

основних сил. 

 

ПРИМІТКА 1: Командир взводу повинен спланувати вогневу підтримку на усіх відомих  

йому небезпечних ділянках. 

ПРИМІТКА 2: 2 - і і 3 - і відділення під година подолання небезпечної ділянки найбільш  
уразливі. 

 
Таким чином, порядок дій наступний - 

Групи "Альфа" і "Браво" головного відділення займають позиції  

прикриття. 

Друге відділення долає небезпечну ділянку, витримуючи азимут. 

Небезпечну ділянку долає командир взводу з радіотелефоністом, передовим 

спостерігачем, командиром відділення зброї, і двома кулеметними  

розрахунками 

Ділянка долає третє відділення, з'єднується з першим відділенням. 

Небезпечну ділянку долає сержант взводу з медиком і одним кулеметними 

 розрахунком. 

Ділянка долає замикаюче відділення, з'єднується з другим  

відділенням. 

Взвод продовжує рух по азимуту в новому порядку (друге відділення 

стає головним, перше - що замикає). 
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Невелика відкрита ділянка. 
(a) Головне відділення зупиняє взвод і подає сигнал про наявність на шляху 

небезпечної ділянки. 

(b) Командир взводу висувається до головного відділення для підтвердження 

наявність небезпечної ділянки. 

(c) Командир взводу підтверджує наявність небезпечної ділянки і визначає 

пункти збору на ближній і далекій сторонах ділянки. 

(d) Командир взводу дає команду головному відділенню обійти небезпечну ділянку, 

використовуючи спосіб обходу під прямим кутом. 

(e) По сигналу, головне відділення повертає за компасом на 90° вліво або 

управо і рухається в цьому напрямі. Дозорний, такий, що підраховує кроки 

зупиняє свій рахунок і починає новий. 

(f) Після проходження певної дистанції (як визначено командиром 

взводу), відділення повертає на початковий азимут, первинний рахунок 

кроків відновлюється. 

((g) Після проходження відкритої ділянки, головешці відділення знову зупиняється  

і повертає за компасом на 90° управо або вліво, рахунок кроків 

починається наново. 

Декілька небезпечних ділянок. Декілька небезпечних ділянок - це два і більше 

ділянки на якій-небудь місцевості, кожен з яких може бути видимим 

чи прострілюватися супротивником. 

(a) Здвоєна лінійна ділянка (долається як одинарний). 

(b) Лінійна ділянка + невелика відкрита ділянка (обходиться по контуру 

чи під прямим кутом, мал. 4-5). 

(c) Лінійна ділянка + велика відкрита ділянка (при його подоланні використовується 

побудова взводу "клином"). 

ПРИМІТКА: У будь-якому випадку декілька небезпечних ділянок перетинаються таким чином 

щоб забезпечити найбільшу скритність. 

 
Велика небезпечна ділянка. 

(a) Головне відділення зупиняє взвод і подає сигнал про наявність на шляху 

небезпечної ділянки. 

(b) Командир взводу разом з радіотелефоністом і передовим спостерігачем 

висувається для підтвердження наявності небезпечної ділянки. 

(c) Командир взводу підтверджує наявність небезпечної ділянки і визначає 

пункти збору на ближній і далекій сторонах ділянки. 

(d) Командир взводу визначає напрям руху. 

(e) При необхідності, командир взводу може поміняти бойовий порядок. 
 
 

ПРИМІТКА 1. Перш ніж перша людина почне проходження небезпечної ділянки, командир  
взводу і передовий спостерігач повинні спланувати вогневу підтримку.  
ПРИМІТКА 2. Якщо далека сторона небезпечної ділянки знаходиться менш ніж в 250 м, то  
командир взводу організовує прикриття і ставить завдання головному відділенню "зачистити" на 
далекій стороні узлісся лісу. 
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Малий. 4-5. Обхід невеликої відкритої ділянки. 
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ГЛАВА 5 
 

ПАТРУЛЮВАННЯ 
 

Завдання патрулів полягає в зборі розвідувальної інформації або проведенні 
бойових операцій. Піхотні взводи і відділення в основному проводять два види патрулювання: 

розвідувальне і бойове. У цій главі розглянуті принципи патрулювання 

умови планування при підготовці до нього, порядок проведення патрулювання, завдання 

забезпечення і підтримка, створення патрульних баз і дії в них, питання підтримки 

контакту з супротивником. 

5-1. Принципи патрулювання. 

Усі патрулі засновані на п'яти принципах. 

a. Планування. Швидко створюйте простий план і ефективно доводите його до підлеглих. 

Прекрасний план, який складений на усі випадки життя і погано доведений до 

підлеглих, не є прекрасним. Плануйте і готуйтеся до реального розвитку 

подій, на тренуваннях відпрацьовуйте усі деталі. 

b. Розвідка. Підтвердження того, що ви знаєте і виявлення того, чого ви не знаєте 

є вашим прямим обов'язком як командира рейнджерів. 

c. Безпека. Зберігайте ваші сили в цілому, і розвідувальні засоби зокрема.  

Враховуйте кожного рейнджера і кожну рушницю; кожна бойова одиниця може 

стати причиною перемоги або поразки. 

d. Управління. Зрозуміла концепція операції, чіткий задум командира, доведені 

до кожного військовослужбовця, разом із стійким зв'язком дозволить вам перемогти супротивника  

у вирішальному місці. 

e. Здоровий глузд. Робіть те, що намітили, незважаючи на те, що вам говорять, незважаючи 

 на дискомфорт або страх, який ви відчуваєте. 

5-2. Умови планування патрулів. 

У цьому пункті розглянуті умови планування, загальні для усіх патрулів. У нім 

визначається організація патруля, організація планування і взаємодії, складання  

плану дій і планування на випадок непередбачених обставин. 

a. Організація патруля. Патруль - це бойове завдання, а не організаційна структура. 

Для проведення патрулювання, взвод або відділення повинні вирішити ряд завдань, наприклад 

організувати охорону, здолати небезпечні ділянки, провести доразведку цілі (об'єкту) 

операції, провести його штурм або атаку. Як і при виконанні інших завдань, командир, на 

основі оцінки обстановки, виділяє у складі свого підрозділу підгрупи, визначає 

завдання свого підрозділу в цілому і кожної підгрупи окремо. При постановці 

завдань, якщо це можливо, командир повинен зберігати цілісність відділень і груп. Для 

керівництва підгрупами в бою визначається порядок управління. У цій главі поняття 

"елемент" і "підгрупа" відносяться до відділень, груп або бойових "двійок" при виконанні 

 ними своїх завдань. Деякі відділення і групи можуть вирішувати декілька завдань 

певній послідовності; інші можуть вирішувати тільки одну бойову задачу. 

Командир повинен спланувати свої дії самим ретельним чином, щоб визначити 
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і поставити усі необхідні завдання найефективнішим способом. Взвод, що проводить  
патрулювання, складається з наступних елементів: 

(1)  Елементи, загальні для усіх патрулів. 

(a) Підгрупа управління. Підгрупа управління включає командира 

взводу (PL), радіотелефоніста (RATELO), сержанта (PSG) взводу, передового  

спостерігача (FO) і його радіотелефоніста. Вона ж може включати в 

себе будь-які додаткові підрозділи, якими командир взводу або 

сержант взводу вирішив управляти безпосередньо. 

(b) Підгрупа надання допомоги і евакуації поранених. Ця підгрупа відповідає 

за надання першої допомоги пораненим і їх евакуацію. 

((c) Підгрупа охорони військовополонених (EPW). Ця підгрупа відповідає за контроль  

над ворожими військовополоненими відповідно до правила "5-S" і 

вказівками командира. 

(d) Підгрупа спостереження (S&O). Підгрупа спостереження веде спостереження за 

метою (об'єктом) операції з моменту закінчення його дорозвідки командиром  

патруля і до моменту розгортання підрозділу для проведення 

атаки. Потім вона може повернутися до того елементу, з якого вона була 

виділена. 

(e) Дозорний, такий, що відповідає за запис інформації. Його завданням є запис 

усій інформації, отриманій в ході патрулювання. 

(f) Дозорний, такий, що відповідає за орієнтування. Він допомагає в орієнтуванні 

шляхом постійної перевірки заданого напряму руху патруля. Інструкції,  

що даються дозорцеві, повинні включати первинний і 

наступні азимути. Як один із способів, дозорець повинен встановити 

свій компас на початковий азимут до початку руху підрозділу, особливо 

 якщо рух здійснюється в умовах обмеженої видимості. 

Командир взводу або відділення також повинний призначити іншого, дублюючого, 

дозорця. 

(g) Дозорці. Якщо необхідно, командир взводу призначає дозорців патруля. 

Один з них допомагає в орієнтуванні, вимірюючи пройдену відстань 

шляхом підрахунку кроків. Другий дозорець йде попереду патруля і вибирає 

правильний маршрут через місцевість, що вказується дозорцем, відповідальним  

за орієнтування, або командиром групи. Додатково він  

забезпечує охорону з фронту. 

(2)  Елементи, загальні для бойових патрулів. 

(a) Підгрупа нападу. Підгрупа нападу оточує, захоплює ціль 

(об'єкт) операції і забезпечує прикриття спеціальних підгруп при 

рішенні ними своїх завдань. 

(b) Підгрупа охорони. Забезпечує охорону на небезпечних ділянках, в 

ORP, ізолює мету (об'єкт) операції і забезпечує відхід такою, що залишилася 

частини взводу після проведення операції. Підгрупа охорони може складатися 

 з декількох самостійних підгруп, кожній з яких ставиться своє завдання. 

(c) Підгрупа забезпечення. Підгрупа забезпечення забезпечує вогневу підтримку 

 веденням вогню з штатної зброї, наведенням і коригуванням 

вогню засобів вогневої підтримки. 
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(d) Підгрупа мінування. Підгрупи мінування відповідають за установку і 

підривання зарядів для знищення вибраного устаткування, транспортних 

засобів або споруд на меті (об'єкті) операції. 

(e) підгрупа Доглядова. Із складу підгрупи нападу можуть виділятися 

дві людини (бойова "двійка") або чотири людини (група) в оглядову 

підгрупу для догляду бункерів, будівель або тунелів на меті (об'єкті) 

операції. Такі підгрупи додивляються об'єкт або зону ураження 

на наявність поранених, документів або спорядження. Функцію доглядових 

підгруп можуть також виконувати підгрупи охорони військовополонених. 

(f) Підгрупа прориву і розгородження. Ця підгрупа забезпечує проникнення  

усього патруля до цілі (об'єкту) операції у відповідність з наказом. 

Це проводиться відповідно до чинників METT - TC, послідовність 

його проведення приведена в главі 6, бойова навичка №7 "Прорив міннодротяного 

загородження". 

(3)  Елементи, загальні для розвідувальних патрулів. 

(a) Підгрупа розвідки. Підгрупи розвідки ведуть розвідку в районі цілі 

(об'єкту) операції відразу після того, як підгрупи забезпечення займають 

свої позиції. Ці підгрупи зазвичай складаються з двох чоловік (бойова 

"двійка") для зниження ризику виявлення супротивником. 

(b) Підгрупи розвідки і охорони (R&S). Такі підгрупи зазвичай використовуються 

 для ведення розвідки в зоні, але можуть використовуватися в будь-яких ситуаціях, де 

немає необхідності розділяти функції розвідки і охорони. 

(c) Підгрупа охорони. Якщо функції розвідки і охорони розділені, підгрупа охорони 

забезпечує охорону на небезпечних ділянках, в ORP, ізолює  

мета (об'єкт) операції і забезпечує відхід частини, що залишилася 

взводу після проведення розвідки. Підгрупа охорони може складатися з 

декількох самостійних підгруп, кожною з яких ставиться своя 
завдання. 

b. Початкове планування і організація взаємодії. Командири планують 

патрулювання і готуються до нього відповідно до порядку управління військами і на 

основі оцінки обстановки, як це описано в другій главі. Виходячи з оцінки обстановки,  

командири визначають необхідні дії проти цілі (об'єкту) операції (проводять 

 аналіз бойового завдання) і планують наступні дії в зворотному порядку до моменту переходу позицій 

передового підрозділу своїх військ, і вперед до моменту повернення 

 до своїх військ. У зв'язку з тим, що патрулі діють самостійно, пересуваються 

 поза прямою вогневою підтримкою свого підрозділу і діють попереду своїх 

військ, взаємодія має бути відпрацьована ретельно і в усіх деталях. Відпрацювання питань 

 взаємодії під час планування і підготовки проводиться постійно. Щоб 

не упустити життєво важливі питання, необхідні для виконання завдання, командири 

взводів використовують контрольні списки. 

(1)  Взаємодія з вищестоящими штабами. Включає координацію розвідки, проведення операції і 

надання вогневої підтримки у відповідність з 

пунктом 2-7 справжнього підручника "Контрольні списки питань для організації 

взаємодії". Організація такої початкової взаємодії є складовою частиною третього етапу 

управління військами "Підготовка попереднього плану". 
 
 

 
5-3



(2) 

 
 

 

Підручник рейнджера 
 
 

Взаємодія з передовими підрозділами. Командир відпрацьовує взаємодії з  
підрозділами, через бойові порядки яких проходитимуть його 

взвод і відділення, у відповідність з пунктом 2-7 "Контрольних списків питань 

для організації взаємодії". 

(3)  Взаємодія з сусідніми підрозділами. Командир також відпрацьовує 

взаємодія з командирами інших підрозділів, які будуть патрулювати в сусідніх районах 

 в такий же час у відповідність з пунктом 2-7 "Контрольні  списки питань для організації 

взаємодії". 

c. Складання плану. При складанні плану дій, командир взводу повинен 

врахувати наступне: 

(1)  Безпосередні і додаткові завдання. Командир взводу повинен переконатися 

у тому, що він визначив усі необхідні завдання, що вимагають виконання в районі 

 цілі (об'єкту) операції, в пунктах збору, на небезпечних ділянках, на позиціях 

охорона і спостереження, на маршруті (маршрутах) пересування, в місцях перетину 

 позицій своїх військ. Такі завдання визначаються в підпунктах "Маневр" і 

"Завдання бойових підрозділів", третього пункту наказу "Виконання завдання". 

(2)  Час руху і виконання завдання. Командир визначає час, необхідне 

для висунення до цілі (об'єкту) операції, проведення командиром дорозвідки 

організацію охорони і спостереження, виконання усіх завдань на цілі (об'єкті) 

і переходу позицій передових підрозділів своїх військ. Деякими чинниками  

такого планування являються: 

Пересування: в середньому 1 км/година в лісистій місцевості; 

Дорозвідка цілі командиром: не більше 1 ½ години; 

Організація охорони і спостереження : ½ години; 

Перехід позицій передових підрозділів своїх військ : не більше ½ години. 

(3)  Основна і запасна маршрути пересування. Командир визначає основний і 

запасний маршрути виходу до цілі (об'єкту) і відходу від неї. Маршрут відходу від 
меті (об'єкту) повинен відрізнятися від маршруту виходу до нього. Командир взводу 

може доручити вибрати маршрут своїм підлеглим, але завжди особисто відповідає 

за цей процес. 

(4)  Сигнали. Командир повинен визначити особливі сигнали управління. Вони включають в себе 

сигнали жестами, димами, голосом, свистком, по радіо і інфрачервоними приладами. Усі сигнали 

мають бути відпрацьовані заздалегідь так, щоб обвішай 

особовий склад розумів їх значення. 

(5)  Пароль і відгук, діючі за лінією своїх військ. Пароль і відгук, які визначені  

в програмі зв'язку підрозділу, не повинні використовуватися за передовою 

лінією розташування своїх військ (FLOT). 

(a) Набір випадкових чисел. Командир вибирає випадкове число. Відгуком є 

 будь-яке інше число, менше вибраного. Паролем буде число, яке необхідно додати до 

відгуку, щоб отримати вибране (наприклад, вибрано число 7, відгук 3, пароль 4). 

(b) Змінний пароль. У програмі зв'язку може визначатися також змінний 

пароль. Це кодове слово попереджає підрозділи про наближення 

своїх солдатів, часто неорганізованому і, можливо, здійснюваному під 

дією супротивника. Він також використовується для швидкого перетину 

солдатами позицій своїх військ в пункті, виявленому супротивником.  
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Кількість солдатів (наприклад, "Рейнджер п'ять"), що наближаються 
вимовляється після змінного пароля. 

Місце розташування командирів. Командир взводу повинен визначити, де буде знаходитися 

він сам, сержант взводу і інші командири на усіх етапах патрулювання.  

Командир взводу розташовується в місці, що дозволяє йому найкращим 

образом управляти діями підрозділу. Сержант взводу під час патрулювання 

зазвичай знаходиться разом з наступними елементами: 

При проведенні засідки він очолює підгрупу забезпечення. 

При проведенні рейду він очолює пункт збору поранених (CCP). 

При проведенні розвідки в районі він зазвичай залишається в пункті збору і 

спостереження (ORP). 

При проведенні розвідки в зоні, він зазвичай пересувається з підгрупою 

розвідки, яка встановлює пункт виходу до своїх військ. 

Дії у разі зіткнення з супротивником. Якщо це не вимагається завданням 

підрозділ уникає зіткнення з супротивником. У плані командира повинні 

бути описані дії у разі раптового зіткнення з супротивником на будь-кому  

етапі патрулювання. Здатність підрозділу продовжити виконання 

завдання залежатиме від того, наскільки рано стався контакт, чи змог підрозділ  

успішно відірватися від супротивника (тобто чи залишився напрям його 

відходу непоміченим), чи понесло підрозділ втрати в результаті бою. У плані 

повинен передбачатися порядок поводження з важко пораненими і загиблими. 

 Також в нім повинен приводитися порядок поводження з полоненими, захопленими в 

результаті раптового зіткнення і що не є частиною  

основного завдання. 

План дій на випадок непередбачених обставин. Командир може покинути  

розташування свого підрозділу з різних причин, пов'язаним з плануванням,  

організацією взаємодії, підготовкою і виконанням завдань 

свого патруля. Кожного разу, коли командир убуває з розташування патруля 

він повинен залишити тому, хто виконуватиме його обов'язки, план дій на 

випадок непередбачених обставин, що складається з п'яти пунктів. Такий план 

описується абревіатурою GOTWA і включає наступне: 

G: КУДИ убув командир. 

O: З КИМ ще він убув. 

T: ЧАС його передбачуваної відсутності. 

W: Що РОБИТИ, якщо він вчасно не повернувся. 

A: дії підрозділу у разі раптового зіткнення з супротивником,  

якщо командир відсутній. 

Пункти збору. Командир визначає порядок використання і місце розташування 

пунктів збору. Пункт збору - це місце, що призначається командиром, куди підрозділ 

виходить з метою возз'єднання і реорганізації у разі, якщо воно було 

розділено або розсіяно. Військовослужбовці повинні знати, на який пункт збору 

виходити на шкірному етапі патрулювання у разі, якщо сморід виявляться відрізаними  

від підрозділу. Крім того, вони також повинні знати, які дії 

вимагається виконати на пункті збору і тривалість очікування в нім до 

початку руху до наступного пункту. 

(a) Критерії. Пункти збору повинні мати наступні характеристики: 
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Бути легко такими, що виявляються; 

Не мати свіжих слідів діяльності супротивника; 

Мати маскувальні і захисні властивості; 

Бути в стороні від чітко виражених місцевих предметів; 

Бути пристосованими до оборони на нетривалий період. 

(b) Види пунктів збору. Найбільш поширеними пунктами збору є 

 початковий, контрольний на маршруті, пункт збору і спостереження, перед 

виходом до своїх військ, і пункти збору на ближній і далекій сторонах 

небезпечної ділянки. 

(10) Дій в ORP. Дії в ORP, як правило, включають: 

Дорозвідку цілі (об'єкту) операції командиром патруля. 

Виявлення ознак присутності супротивника (SLLS) і уточнення місця розташування  

цілі (об'єкту) операції. 

Віддачу приватного бойового наказу, якщо необхідно. 

Додаткову підготовку перед проведенням операції, що включає 

у собі, наприклад, маскування, підготовку підривних зарядів, складання  

рюкзаків для швидкого їх знаходження. Крім того, готуються засоби  

для зв'язування полонеників, аптечки першої допомоги, носилки,  

перевіряється зброя. 

Перерахунок солдатів і спорядження після виконання завдання. 

Відновлення порядку управління після виконання завдання. 

Розподіл розвідінформації, отриманої в результаті розвідки, якщо 

 боєсутички з супротивником були відсутні. 

(11) Дорозвідка цілі (об'єкту) операції командиром патруля. План патрулювання 

повинен передбачати дорозвідку цілі (об'єкту) операції командиром потім 

створення ORP взводом або відділенням. Перед проведенням дорозвідки командир 

повинен скласти план дій на випадок непередбачених обставин, складається 

  з п'яти пунктів. Під година дорозвідки командир уточнює об' єкт, вибирає  

позиції підгруп розвідки і нападу, підгруп охорони і вогневої підтримки,  

уточнює свій план виходячи з результатів дорозвідки. Кожен вид патрулювання  

вимагає від командира рішення під час дорозвідки різних задач.  

Командир бере з собою на дорозвідку різні елементи патруля (це обговорюється 

 окремо для кожного виду патруля). Командир повинен встановити 

час повернення на ORP, скласти план, розповсюдити серед особового складу  

отримані дані, віддати накази і інструкції, дати можливість відділенням 

 провести додаткову підготовку. 

(12) Дій в районі цілі (об'єкту) операції. Кожен вид патруля вимагає різних дій. Ці дії 

обговорюються окремо для кожного виду патрулів. 

5-3. Види патрулів. 

У цьому пункті розглядаються два види патрулів - розвідувальні і бойові. 

Бойові патрулі, крім того, діляться на рейди і засідки. Третій вид патруля, вистежуючий патруль,  

в цьому пункті не описів, але приведень в статуті FM 7-8. Кожен вид патруля 

описаний з точки зору основних принципів, умов планування, що стоять перед ним задач 

 і їх виконання. 

a. Розвідувальні патрулі. Розвідувальні патрулі забезпечують командування 

точною і своєчасною розвідувальною інформацією про супротивника і місцевість. Вони 
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підтверджують план ведення бойових дій до початку його виконання. Підрозділи в 

розвідувальних патрулях здійснюють збір якої-небудь певної інформації 

[пріоритетна розвідувальна інформація (PIR)] чи інформації загального характеру 

[розвідувальна інформація (IR)], ґрунтуючись на інструкціях вищестоящого командування.  

Двома видами розвідувальних патрулів, що розглядаються в цьому пункті, є 

 площадкові (ведуть розвідку в районі) і зональні (ведуть розвідку в зоні) патрулі. Також 

розглядаються основи ведення розвідки, стандартні вимоги до двох найбільш поширеним  

видам патрулів, і їх дії при веденні розвідки. 

(1)  Основи ведення розвідки. Для проведення успішної розвідки в районі, командир 

взводу під час планування операції повинен враховувати основи ведення  

розвідки. 

((a) Збір усієї необхідної інформації: командир підрозділу, що висилає патруль,  

повинен повідомити командира патруля, яка інформація йому 

потрібна. Це повідомляється у вигляді вимог до розвідданих (IR і PIR). 

Завдання взводу полягає в зборі такої інформації. Під час патрулювання усі 

військовослужбовці патруля повинні постійно збирати і обмінюватися зібраною 

інформацією, але не розглядати завдання виконаною 

до тих пір, поки уся необхідна інформація не буде зібрана. 

(b) Скритність від супротивника: патруль не повинен дозволити супротивникові дізнатися 

про свою присутність в районі. Якщо супротивник дізнається про те, що він під  

спостереженням, він може передислокуватися, змінити свої плани або посилити 

 заходи безпеки. Умовами скритності є: 

1. Зведіть до мінімуму пересування в районі цілі (об'єкту) розвідки 

((при розвідці в районі). 

2. Не наближайтеся до супротивника ближче, ніж це необхідно. 

3. Якщо можливо, використовуйте прилади далекого спостереження або 

ПНВ. 
4. Дотримуйте ретельну маскувальну дисципліну, світло- і  

звукомаскування. 

5. Зведіть до мінімуму радіопереговори. 

((c) Встановлення заходів безпеки: патруль має бути здатним відірватися 

 від супротивника і вийти до своїх військ із зібраною інформацією, а якщо 

це необхідно - відірватися від супротивника і продовжити виконання задачі.  

Елементи охорони розташовуються так, щоб прикрити 

підгрупу розвідки і подавити супротивника, дозволивши їй відійти. 

(d) Організація сил : коли командир взводу отримує наказ, він з'ясовує завдання 

для повного розуміння того, що йому належить виконати. Потім він тактично 

організовує свій взвод для найкращого виконання завдання у відповідності  

з чинниками METT - TC. Розвідувальний патруль - це звичайно бойове завдання 

підрозділів силою до відділення. 

(2)  Стандартних вимоги. 

(a) Розвідка в районі. Площадковий розвідувальний патруль здійснює 

збір усієї необхідної інформації, визначеної в наказі, у визначеному  

районі. Патруль веде розвідку і доповідає усю інформацію у встановлене  

наказом час. Патруль не має бути виявлений. 
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(b) Розвідка в зоні. Зональний розвідувальний патруль здійснює збір 

усій необхідній інформації, визначеній в наказі, у визначеній 

зоні. Розвідка проводиться потайно від супротивника. Патруль виконує задачу  

і доповідає усю інформацію у встановлений наказом час. 

Розвідка в районі (мал. 5-1). 

(a) Група займає ORP, як описано у відповідному пункті цієї глави.  

Радіотелефоніст доповідає про заняття ORP. Поки підлеглі командири уточнюють периметр, 

командир уточнює місце розташування ORP по 

карті. 

(b) Командир взводу організовує взвод одним з двох способів : виділяючи от- 

до ладу підгрупи розвідки і охорони або об'єднуючи їх. 

(c) Командир взводу разом з підлеглими командирами і ключовим особовим складом 

проводить дорозвідку об'єкту для його уточнення і для  

уточнення плану дій. 

1. Перед виходом складає план дій на випадок непередбачених 

обставин з 5-ти пунктів. 

2. Визначає відповідний пункт розосередження (RP). Він повинен знаходитися  

(по можливості) поза візуальною і звуковою досяжністю 

від об' єкту розвідки, але (як мінімум) ясно поза прямою видимості  

від нього, і мати властивості пункту збору. 

3. Дає можливість підлеглим детально вивчити розташування 

пункту розосередження і місцевість, що оточує його. 

4. Визначає (уточнює) об'єкт і встановлює спостереження за ним. 

Підгрупа спостереження розташовується так, щоб одна людина спостерігав за  

об'єктом, а інша спостерігала у протилежний бік,  

у бік пункту розосередження. 

5. Дає можливість підлеглим командирам дорозвідати об'єкт 
визначаючи рубіж видалення від нього і намічавши зручні позиції для 

спостереження. 

6. Встановлює зв'язок з взводом під час дорозвідки об'єкту. 

7. Призначає підгрупу спостереження для ведення постійного спостереження 

 за об'єктом. Віддає розпорядження на випадок непередбачених 

обставин для старшого підгрупи. 

(d) сержант Взводу організовує охорону ORP і контролює порядок 

виконання робіт в нім. 

1. Організовує охорону ORP. 

2. Доводити план дій командира патруля на випадок непередбачених  

обставин до усього особового складу. 

3. Контролює підготовку розвідників (індивідуальне маскування 

особового складу, підготовка ПНВ і біноклів, установка зброї на 

запобіжник з патроном в патроннику). 

(e) Командир патруля і його рекогносцирувальна група повертаються в ORP. 

1. Командир підтверджує первинний план або віддає приватний 

бойовий наказ (FRAGO). 

2. Дає час підлеглим командирам на доведення плану до особистого 

складу. 
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Якщо можливо, патруль проводити розвідку об' єкту спостереженням з максимально 
можливої відстані. 

1. Підгрупи розвідки і охорони висуваються на позиції, які 

забезпечують скритність і маскування, а також знаходяться за межами дальності 

ефективного вогню стрілецької зброї і дальності 

дії місцевих засобів охорони супротивника. 

2. Якщо необхідна інформація не може бути зібрана з одного місця,  

створюються декілька спостережних пунктів. 

3. Використовуючи форму "SALUTE", збирається уся розвідінформація. 

((g) Якщо необхідно, патруль проводити розвідку об' єкту спостереженням з мінімально 

можливої відстані. 

1. Підгрупи висуваються на НП, що знаходяться поряд з об'єктом. 

2. До об'єкту наближаються настільки близько, наскільки необхідно 

для збору усієї інформації. 

3. Використовуючи форму "SALUTE", збирається уся розвідінформація. 

(h) Для висунення на наступні НП, підгрупи розвідки і охорони застосовують різні способи, 

наприклад "конюшиновий лист". При такому способі  

група не переміщається паралельно об'єкту, діє максимально 

потайно, не перетинає рубіж видалення, і максимально використовує  

маскувальні і захисні властивості місцевості. 

(i) Під час проведення розвідки, кожна підгрупа розвідки і охорони повертається в 

пункт розосередження в наступних випадках: 

1. Підгрупа зібрала усю необхідну розвідінформацію. 

2. Підгрупа досягла рубежу видалення від об'єкту. 

3. Час, відведений на проведення розвідки, витік. 

4. Був встановлений контакт з супротивником. 

(j) На пункті розосередження командир патруля аналізує зібрану інформацію  

і визначає міра її повноти. 
(k) Якщо командир патруля визначив, що зібрана інформація недостатньо 

повна, або дані, отримані ним і його підлеглими, сильно відрізняються 

один від одного, він може вислати підгрупи розвідки і охорони 

об'єкту для уточнення отриманих даних. Перед тим, як зробити це, він 

повинен підготувати новий план дій на випадок непередбачених обставини з 5-ти 

пунктів, або навіть повернутися в ORP, щоб попередити 

 сержанта взводу про зміни. 

(l) У встановлений час підгрупи розвідки і охорони непоміченими 

повертаються в ORP. 

1. Зібрана інформація доводиться до усіх членів патруля через підлеглих 

командирів в ORP, або ж для цього патруль відходить від 

ORP за природний рубіж або на видалення 1 км. Для доведення отриманої 

інформації до підлеглих, командир патруля віддає 

наказ радіотелефоністові підготувати три схеми розвіданого об'єкту 

 на основі схеми, підготовленої командиром патруля, і роздати їх підлеглим 

командирам. 
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2. Уся необхідна інформація, а також дані, вимагаючі негайної  
уваги, передається у вищестоящий штаб, патруль йде 

у інший район. 

Якщо встановлений контакт з супротивником: 

1. Під час висунення на пункт розосередження : підгрупа розвідки 

повинна спробувати вийти з бою і повернутися в ORP, узяти рюкзаки 

 і швидко вийти з цього району. Як тільки вони виявляться на безпечній 

  відстані, командир повинний зв'язатися з вищестоящим керівництвом 

 доповісти обстановку і отримати від нього подальші 

вказівки. 

2. При встановленні спостереження : спостерігачі повинні відійти через 

пункт розосередження в ORP і здійснити дії, описані 

вище. 

3. Під час проведення розвідки : увесь особовий склад вистрілює 

один повний магазин у бік об'єкту, спостерігач робить постріл 

з гранатомета LAW по найбільшій одиниці зброї на об'єкті. 

Усі підгрупи відходжують на пункт розосередження. Старший підгрупи 

перераховує увесь особовий склад і повертається в ORP. 

Далі проводяться дії, описані вище в п. 1. 

 
Основні задачі 

Вибрати і зайняти ORP (a); 

Командир проводить дорозвідку  

об'єкту: 

e  
d 

 
c 

 Визначити пункт розосеред- 

ження (RP); 

Уточнити об'єкт; 

c  Виділити підгрупу розвідки и 

RP 
S&O 

спостереження (S&O). 

Визначити позиції підгруп охорони

 

 
a 

    Зупинка 

ORP b 
 

 
e 

c 
 
 
d 

 
c 

 

Провести розвідку с максимально 

можливої відстані (якщо є  
можливість) (b); 

Провести розвідку с мінімально 

можливої відстані (якщо  
необхідно) (с); 

Струмок 
 
 
 
 
 

 
Дорога 

Якщо необхідно, підгрупи  

послідовно змінюють НП (d); 

За наказом групи повертаються на 

RP (e); 

Якщо необхідно, розвідінформація  

зібрана, підгрупи повертається 
 на ORP; 

Патруль зосереджується, як  

визначено в ORP

Перед початком руху патруля 

здійснюється розподіл і 
передача інформації. 

Мал. 5-1. Розвідка в районі. 
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Розвідка в зоні (малий. 5-2, 5-3, 5-4). 

(a) Патруль займає початковий ORP, як описано нижче в п. 5.4.d цієї глави. 

Радіотелефоніст доповідає про заняття ORP. Поки підлеглі командири 

 уточнюють периметр, командир уточнює місце розташування ORP по карті. 

(b) Командири підгруп розвідки готують свої підгрупи. 

1. Призначаються підгрупи розвідки і охорони. 

2. Якщо раніше це не визначалося, призначаються відповідальні дозорні  

(головний дозор, підрахунок кроків, запис інформації і тильний 

дозор). 

3. Призначаються легко визначні пункти збору. 

4. На усіх зупинках виставляється охорона. 

(c) Патруль проводить розвідку в зоні. 

1. Здійснюється тактичний марш на ORP. 

2. ORP потайно займається. 

3. Командиром патруля можуть бути вибрані наступні способи  

розвідки: 

a. "Вентилятор". Призначається ряд ORP. Патруль виставляє охорону 

 на першому ORP. Кожна підгрупа веде розвідку 

уздовж свого маршруту, який перетинається з маршрутом 

сусідньої підгрупи і має форму витягнутого овалу. Командир  

патруля в ORP створює резерв. Після повернення усіх 

підгруп в ORP, командир вивчає отриману інформацію 

і доводить її до усього особового складу перед висуненням на 

наступний ORP. 

b. "Етапна розвідка". патруля намічає маршрути 

пересування підгруп розвідки з початкового ORP через зону  

розвідки на пункт збору на далекій стороні зони. Кожна 

підгрупа веде розвідку уздовж свого маршруту, усі підгрупи 

збираються разом в один час і в одному місці. 

c. "Коробка". Командир патруля висилає з початкового ORP 

декілька підгруп розвідки після маршрутів, які формують  

""коробку". Інші підгрупи йдуть після маршрутів, що знаходиться  

усередині "коробки". Усі підгрупи зустрічаються в 

пункті збору, що знаходиться на далекій стороні зони розвідки. 

(d) Ведення розвідки підгрупами. 

1. Під час руху відділення збирають усю необхідну розвідінформацію (PIR),  

як визначено наказом. 

2. Командири підгруп повинні мати при собі схему з нанесеними 

дорогами, стежками і опорними пунктами супротивника. 

3. Після прибуття відділення на нове місце зустрічі або ORP, старший підгрупи 

розвідки доповідає командирові патруля усю отриману  

інформацію. 

4. У встановлений час підгрупи повертаються в ORP, або зустрічаються у 

встановленому місці зустрічі з іншою частиною підрозділу. 

(e) Командир патруля постійно управляє діями своїх підгруп. 
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1. Командир патруля пересувається разом з тією підгрупою, яка 

організовує місце зустрічі. 

2. При необхідності, командир патруля може змінити спосіб ведення 

розвідки. 

3. Командир патруля повинен для усіх підгруп визначити час повернення 

 в ORP або час виходу на місце зустрічі. 

4. Командир патруля збирає усю отриману інформацію і доводить 

її до усього особового складу патруля, повідомляє ключовим підлеглим 

командирам інформацію, зібрану іншими відділеннями, складає,  

якщо можливо, загальну схему зони, і дає можливість і 

час командирам довести отриману інформацію до своїх  

підлеглих. 

5. Командир патруля і сержант взводу перераховують особовий склад. 

(f) Патруль продовжує вести розвідку до тих пір, поки не буде перевірена уся 

виділена зона, після чого невиявленим повертається до своїх  

військ. 
 

 
ORP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Струмок 

 
 
 

Підгрупа 1 

Підгрупа 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Підгрупа 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дорога 

 
 

 
Основні завдання 

Створити і зайняти ORP; 

Підгрупи розвідки ведуть 

розвідку уздовж своїх  

маршрутів; 

Командир патруля управляє 

діями своїх підгруп; 

Підгрупи розвідки збираються 

 на пункті збору на 

далекій стороні зони  

розвідки; 

Розвідка ведеться доти 

поки не буде зібрана уся 

необхідна розвідінфор- 

мація. 

ORP 

 
Малий. 5-2. Розвідка в зоні, спосіб "коробка". 
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Основні завдання 

Створити і зайняти ORP; 

Підгрупи розвідки ведуть 

розвідку уздовж своїх  

маршрутів; 

ORP 
Командир патруля керує 

діями своїх груп; 

Підгрупи розвідки збираються 

на наступному ORP; 

 

Розвідка ведеться доти 

поки не буде перевірена уся 

зона. 

 
ORP 

Струмок 

 
 
 

Підгрупа 1 

Підгрупа 2 

 
ORP 

Підгрупа 3 
Дорога 

 
 

Малий. 5-3. Розвідка в зоні, спосіб "етапна розвідка". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підгрупа 1 

 
 
 
ORP 

 

 
Основні завдання 

Створити і зайняти ORP; 

Підгрупи розвідки ведуть 

розвідку уздовж своїх маршрутів,  

які перетинаються  

і мають форму  

витягнутого овалу; 

Командир патруля управляє 

діями своїх груп 

маючи резерв в ORP; 

Підгрупи розвідки збираються 

  у ORP; 

Перед висуненням на наступний 

  пункт збору результати

Підгрупа 2 
 
 
ORP 

 
Подгруппа 1 

розвідки доводяться до 

всього особового складу. 

Стумок 
 

 
Підгрупа 2 

 
Резерв 

Підгрупа 1 

 

 
Дорога 

 
 
 

Малий. 5-4. Розвідка в зоні, спосіб "вентилятор". 
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b. Бойові патрулі. Підрозділ проводить бойове патрулювання для знищення 

чи захоплення військовослужбовців супротивника, його озброєння і спорядження, знищення його 

об'єктів, бойової техніки, або важливих пунктів, а також внесення паніки. Бойові патрулі 

також забезпечують охорону більших сил. Двома основними завданнями бойових патрулів  

є рейд і засідка. У цьому пункті розглядаються умови планування бойових патрулів, 

 умови виконання завдань для шкірного типу бойових патрулів і їх дії під час патрулювання. 

(1)  Умови планування (загальні). При плануванні бойових патрулів, командир 

патруля повинен врахувати наступне: 

(a) Завдання підлеглих підрозділів. При виконанні завдань бойовими патрулями  

ними керує зазвичай управління взводу. При постановці завдань підлеглим 

 підрозділам командир патруля повинен зробити усі заходи 

по збереженню цілісності відділень і груп. 

1. При плануванні атаки цілі (об'єкту) командир патруля повинен 

врахувати основні вимоги до таких дій, надання вогневої 

підтримка атаки, заходи охорони підрозділу при виконанні 

завдання. 

a. Для атаки цілі (об'єкту), командир взводу повинен визначити 

необхідний порядок дій на об'єкті, його розмір, а також 

 оцінити відомі або передбачувані сили супротивника 

на об'єкті і біля його. 

b. Командир взводу повинен оцінити що маються в наявності вогневого 

засобу, а також вид і об' єм вогневої підтримки, необхідною  

для проведення атаки цілі (об'єкту). 

c. Командир взводу повинен оцінити вимоги до охорони і 

скритності взводу на усіх ділянках маршруту, на небезпечних 

ділянках, в пункті збору і спостереження (ORP), на шляхах підходу  

до об'єкту супротивника, а також в інших місцях, де буде 
знаходитися патруль на усіх етапах виконання завдання. 

d. Командир взводу повинен визначити критерії і порядок 

вступу в бій і виходу з бою. 

2. Командир патруля визначає для відділень додаткові завдання 

по розмінуванню, захопленню полонеників і їх охороні, наданню першої 

медичній допомозі і евакуації поранених (підгрупи надання 

допомозі і евакуації поранених), а також інші завдання, необхідні 

для успішного виконання патрулем основного завдання (якщо вони не 

визначені в стандартному порядку дій). 

3. Командир патруля визначає, хто керуватиме наданим 

силами і засобами. 

(b) Доразведка цілі (об'єкту) операції командиром. У бойових патрулях, командир  

патруля має додаткові умови при проведенні дорозвідки цілі 

(об'єкту) операції з ORP. 

1. Склад рекогносцирувальної групи командира. Командир взводу 

зазвичай бере з собою наступний особовий склад: 

Командирів відділень, включаючи командира відділення зброї; 
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(2) 
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Підгрупу спостереження; 

Передового спостерігача; 

Охорона (залежно від наявності часу). 

2. Проведення дорозвідки цілі (об'єкту). У бойових патрулях командир 

повинен врахувати наступні додаткові дії при проведенні 

ним дорозвідки цілі (об'єкту) операції. 

a. Командир патруля визначає пункт розосередження приблизно 

 на півдорозі від ORP до об'єкту розвідки, і призначає 

підгрупи спостереження. У пункті розосередження відділення 

і групи розходяться і висуваються на свої позиції. 

b. Командир підтверджує місце розташування об'єкту або зони 

поразки. Він оцінює характер місцевості і визначає 

місця установки мін (в т.ч. типу "Клэймор") для покриття 

зони ураження. Будь-які зміни в його плані відразу повідомляються 

командирам відділень (по можливості, під час їх 

спостереження за об'єктом). 

c. Якщо об' єктом є зона ураження засідки, рекогносцирувальна  

група не повинна її перетинати, оскільки вони можуть 

залишити сліди, які можуть провалити виконання завдання. 

d. Командир переконується в придатності позицій підгруп нападу і 

забезпечення і маршрутів відходу від них в ORP. 

e. Командир готує план дій на випадок непередбачених 

обставин з 5-ти пунктів до початку повернення в ORP. 

Стандартні вимоги. 

(a) Засідка з ходу. Патруль швидко висувається на приховану позицію. Вогонь не 

відкривається до тих пір, поки основні сили супротивника не увійдуть до зони 

поразки. Підрозділ уникає тривалих боєсутичок. Патруль 

несподівано атакує супротивника в зоні ураження, його в полон 

знищує або змушує до втечі. За наказом, особовий склад патруля 

разом із зброєю і усім спорядженням відходжує з місця проведення засідки. 

Патруль уникає боєсутичок з групами переслідування супротивника і 

продовжує виконувати основне завдання. 

(b) Підготовлена (точкова/площадкова) засідка. Засідка організовується в 

термін не пізніший, ніж вказано в наказі. Патруль несподівано атакує супротивника  

і знищує його основні сили. Патруль знищує або захоплює 

у полон усіх солдатів супротивника в зоні ураження і знищує його техніку 

і спорядження відповідно до задуму командира. Після цього, в час 

вказане в наказі, увесь особовий склад у повному порядку відходить з місця 

проведення засідки. Патруль на місці засідки збирає усю можливу розвідінформацію 

 і продовжує виконувати основне завдання. 

(c) Проведення рейду. Патруль починає рейд в час, вказаний в наказі 

захоплює супротивника зненацька, атакує ціль (об' єкт), виконує усі завдання  

відповідно до задуму командира. Патруль уникає тривалих 

боєсутичок. Під час рейду патруль збирає усю можливу розвідінформацію 

 і продовжує виконувати основне завдання. 
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Умови планування (засідка). Засідка - раптова атака із замаскованою 

позиції на рухому або тимчасово таку, що зупинилася ціль. Засідки класифікуються  

по категоріях - засідка з ходу і підготовлена, по видах - точкова 

і площадкова, по бойових порядках - лінійна і L -подібна. При розробці плану  

засідки, командир використовує комбінації різних категорій, видів і бойових 

порядків. Основні умови планування включають: 

Повне покриття вибраної зони ураження вогнем; 

Чинники METT - TC; 

Використання існуючих або посилених загороджень (міни 

"Клэймор" або інші) для утримання супротивника в зоні ураження; 

Підгрупи забезпечення зазвичай озброюються ручною протитанковою  

зброєю (РПГ типу AT - 4 або LAW) і мінами "Клэймор"; 

Прикриття підгруп нападу і забезпечення мінами, загородженнями  

або підривні заряди; 

Використання охорони для ізоляції зони поразки; 

Догляд або атака зони ураження для пошуку убитих і поранених 

збору полонеників, озброєння, спорядження і трофеїв (підгрупа нападу 

 повинна уміти швидко долати власні загородження); 

Вибір оптимального часу початку засідки усіма підгрупами взводу 

 для недопущення втрати елементу несподіваності. 

Якщо засідка організовується на тривалий час, безпосередньо 

для організації засідки використовуйте одне відділення і визначите 

час зміни відділень з пункту збору і спостереження на місце засідки. 

(a) Категорії: 

1. Засідка з ходу. Підрозділ проводить засідку з ходу, якщо воно має 

візуальний контакт з супротивником, і має час для того, щоб 
потайно організувати засідку. Дії при організації такої засідки 

мають бути добре відпрацьовані, щоб особовий склад знав, що робити 

 по сигналу командира. Він також повинен знати, що робити у випадку, 

 якщо підрозділ виявлений до того, як він встиг підготуватися 

 до засідки. 

2. Підготовлена засідка. Підготовлена засідка проводитися проти визначеної  

цілі у визначеному місці. Командирові, при плануванні такої засідки, потрібна 

детальна інформація про супротивника: 

розмір і склад сил супротивника, його озброєння і техніка. 

(b) Види: 

1. Точкова. У точковій засідці особовий склад розташовується для знищення 

супротивника в одній зоні ураження. 

2. Площадкова. У площадковій засідці особовий склад організовує дві 

чи більш взаємозв'язані точкові засідки. 

(c) Бойові порядки (мал. 5-5) : 

1. Лінійна. У такій засідці підгрупи нападу і забезпечення розташовуються уздовж 

маршруту руху супротивника. Їх позиції формують  

довгу сторону зони ураження засідки і дозволяють вражати 

супротивника фланговим вогнем. Такий порядок використовується на  
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закритій місцевості, яка утрудняє супротивникові маневр проти взводу 

чи на відкритій місцевості, де для зниження маневреності супротивника 

використовуються додаткові кошти (наприклад, міни). 

2. L -подібна. У такій засідці підгрупа нападу формує довгу 

сторону зони ураження, розташовуючись паралельно маршруту пересування 

супротивника. Підгрупа забезпечення формує короткий бік 

 зони ураження, розташовуючись під прямим кутом до підгрупи нападу. 

 Таке розташування підгруп забезпечує ведення по супротивнику  

як вогню з фронту (з короткого боку), так і флангового вогню  

(з довгого боку). L -подібна засідка може організовуватися на 

крутому повороті стежки, дороги або річки. Така засідка не застосовується 

у випадках, якщо для розташування підгрупи забезпечення необхідно 

 перетинати пряму ділянку дороги або стежки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малий. 5-5. Бойові порядки засідок. 
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(5) 
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Умови планування (рейд). Рейдом називається бойова операція по атаці позицій  
або об'єктів супротивника з наступним відходом. Відділення рейди не 

проводять. Порядок дій взводу при організації і проведення рейду такі 

же, як і при засідці. Крім того, підгрупа нападу може мати завдання 

прориву і подоланню загороджень, а також по знищенню об'єкту, наприклад 

 підриванням. Основні принципи проведення рейду включають: 

Швидкість і несподіваність. Підходите до об'єкту потайно і несподівано  

наносити удар; 

Скоординований вогонь. Завдаєте вогневої поразки добрі організованим увігнемо з 

усіх видів зброї; 

Сильний удар. Пригнічуйте супротивника вогнем і маневром; 

Спланований відхід. Здійснюйте організований відхід від об'єкту, 

 забезпечивши охорону. 

Проведення підготовленої засідки (мал. 5-6). 

(a) Командир патруля в пункті збору і спостереження (ORP) готує патруль до 

проведенню засідки. 

(b) Командир патруля готується до проведення дорозвідки цілі (об'єкту). 

1. Визначає склад рекогносцирувальної групи (звичайно це командири  

відділень, підгрупа спостереження, радіотелефоніст, передовий 

спостерігач і, можливо, підгрупа охорони). 

2. Готує для сержанта взводу план дій на випадок непередбачених 

 обставин. 

(c) Командир патруля проводить дорозвідку цілі (об'єкту). 

1. Рекогносцирувальна група потайно висувається до об'єкту. 

2. Командир патруля підтверджує місце проведення засідки і його придатність  

до її організації. 

3. Визначає зону ураження. 
4. Залишає на місці підгрупу спостереження і віддає їй план дій 

на випадок непередбачених обставин. 

5. Вибирає позиції підгруп нападу і забезпечення і маршрути 

висунення до них з ORP. 

(d) Командир патруля на основі отриманих даних коригує свій план 

дій. 

1. Визначає вогневі позиції. 

2. Визначає маршрути відходу. 

3. Визначає необхідні контрольні рубежі і пункти. 

(e) Командир патруля визначає бойовий порядок засідки. 

(f) Підгрупи охорони займають позиції першими, забезпечують фланги засідки 

 і раннє попередження про супротивника. Вони повинні зайняти свої позиції 

до того, як підгрупи нападу і забезпечення почнуть рух до 

пункту розосередження. Одна з підгруп охорони залишається в ORP, якщо 

патруль планує повернутися в нього після проведення засідки. 

(g) Командир підгрупи забезпечення визначає сектори ведення вогню. 

1. Якщо наказано, встановлюються міни і інші загородження. 

2. Визначаються сектори ведення вогню, для недопущення вогню по своїх 

встановлюються обмежувальні кілочки. 
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3. Здійснюється прикриття висунення підгрупи нападу на 

свої позиції. 

(h) Як тільки підгрупа забезпечення займає позиції, або за наказом командира  

патруля, підгрупа нападу виходить з ORP і висувається на своїх 

позиції. Її дії на позиції включають: 

1. Вибір секторів ведення вогню, як визначено командиром патруля. 

2. Установку обмежувальних кілочків. 

3. Установку мін "Клэймор" і інших загороджень. 

4. Установку мін "Клэймор", інших мін або зарядів в зоні ураження. 

5. Маскування позицій. 

6. Переведення на зброї перекладачів режимів вогню в положення "Вогонь". 

(i) Підгрупа охорони веде спостереження за супротивником і попереджає про 

його появі командира патруля, повідомляючи його про напрям його руху 

розмірі і наявності у нього спеціального озброєння або спорядження. Підгрупа  

охорони також інформує командира патруля про наявність супротивника,  

рухомого за головними силами. 

(j) Командир патруля приводить в бойову готовність усі підгрупи, і визначає, 

 чи буде засідка успішної або чисельність супротивника занадто велика 

для організованої засідки. 

((k) Командир патруля дає сигнал до відкриття вогню, використовуючи зброю, що 

приводить до максимальних втрат. Він може використовувати керовані по 

дротам міни "Клэймор". Він також повинен передбачити використання 

запасних вогневих засобів на випадок, якщо основні засоби не спрацюють. 

Для подачі сигналу він також може використовувати своє індивідуальну зброю.  

Такий сигнал має бути зрозумілий усім військовослужбовцям і повинний 

відпрацьовуватися на тренуваннях. 

(l) Командир патруля повинен забезпечити ведення вогню підгрупами нападу 
і забезпечення з максимально можливою інтенсивністю і точністю. Якщо 

необхідно буде організувати засідку в умовах обмеженої видимості 

патруль повинний мати засоби ведення вогню в таких умовах. Використання  

трасуючих боєприпасів має бути зважене з можливістю виявлення супротивником 

позицій засідки. Для підсвічування зони ураження командир може використовувати 

ручні ракети, або викликати вогонь освітлювальними боєприпасами. 

(m) Якщо мета має бути атакована, командир патруля дає сигнали на перенесення 

вогню. Він повинен скоректувати вогонь до початку будь-якої атаки. 

(n) Підгрупа нападу повинна атакувати уцілілого супротивника до того, як 

він зможе якось відреагувати. 

1. Знищує або захоплює супротивника в зоні ураження. 

2. При атаці використовуються індивідуальні способи пересування і 

перекати груп. 

3. Після виходу на кінцевий рубіж атаки організовує охорону 

для спеціальних підгруп і доповідає командирові патруля про результати атаки 

(звіт ACE). 
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((o) Для виконання спеціальних завдань (обшуку полонеників, винесення поранених, 
мінування і ін.) відразу після виходу підгрупи нападу на кінцевий рубіж атаки  
(LOA) командир патруля направляє спеціальні підгрупи. 

1. Як тільки зона ураження буде очищена, усі полоненики збираються 

разом і виводяться з неї до того, як будуть обшукані. Для розташування 

 полонеників і поранених солдатів супротивника, які не можуть бути 

евакуйовані, відводиться певне місце, яке забезпечує 

ним укриття і дозволить легко їх виявити. 

2. Прочісування зони ураження здійснюється від однієї сторони до 

інший, тіла убитих після обшуку позначаються, щоб гарантувати 

повний догляд зони ураження. Обшук тіл убитих солдатів супротивника 

здійснюється в парах При наближенні пари до тіла убитого 

одна людина страхує другого, який проводить обшук. У першу 

черга, він відкидає зброю від тіла. По-друге, він перевертає  

труп (якщо він лежить на животі) - лягає згори і коли 

той, що страхує стане біля голови, перевертає тіло на себе. Це 

робиться для захисту у разі, якщо супротивник поклав під себе гранату. 

 Ті, що далі обшукують проводять ретельний обшук убитого з голови  

до п'ят, забираючи будь-які папери або важливі предцілі (погони 

шеврони, нашивання, жетони, пістолети, зброя, ПНВ і ін.). Вони 

фіксують стан убитого (свіжа або стара стрижка), його одяг і  

взуття. Також відзначаються частоти радіостанцій, програма зв'язки,  

ретельного обшуку тіла, підгрупа 

продовжує обшук інших тіл убитих до тих пір, поки усередині і 

біля зони ураження усі вони не будуть вивчені. 

3. Визначаються і збирається усі трофеї, які необхідно забрати з 

собою або знищити на місці. 
4. Підгрупа мінування готує підривні заряди подвійної дії 

 (пластид C4 з двома запалами M60 і вогнепровідним шнуром) або 

запальні гранати і чекає команду на підривання. Це звичайно є 

 останньою операцією, здійснюваною перед відходом підрозділу 

з місця засідки. Вона може також бути сигналом для підгруп  

охорони до відходу в ORP. 

5. Свої поранені евакуювалися в першу чергу, потім, якщо дозволяє 

час, допомога виявляється пораненою супротивника. 

6. Дії при проведенні засідки з наступним прочісуванням аналогічні  

описаним вище, за винятком дій доглядовоїпідгрупи. Під час догляду і 

 прочісування зони ураження вона 

повинна працювати в бойових "трійках" для взаємного прикриття на усю 

глибину зони ураження. Усі убиті перед їх обшуком мають бути 

перетягнуті до ближньої сторони зони ураження засідки. 

(p) Якщо флангова охорона вступає в контакт з супротивником, воно веде бій 

як можна довше, але не втягується в нього. Для інформування командира 

патруля про вихід з бою, підгрупи охорони використовують заздалегідь встановлені  

сигнали. Командир патруля може направити частину підгрупи забезпечення 

 на допомогу охороні для забезпечення виходу його з бою. 
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(q) Командир патруля керує відходом підрозділу з місця проведення  
засідки: 

Підгрупи відходять зазвичай в зворотному порядку, ніж той, в якому 

вони займали свої позиції; 

Підгрупи можуть повернутися в пункт розосередження (RP) або відразу 

на ORP, залежно від відстані між підгрупами; 

Підгрупа охорони в ORP має бути в готовності забезпечити 

повернення взводу. Вона продовжує забезпечувати охорону в те 

час, поки взвод готується до відходу. 

(r) Командир патруля і сержант взводу керують діями підрозділу 

у пункті збору і спостереження, включаючи перерахунок особового складу і  

спорядження і збір рюкзаків, залишених в ORP на годину проведення засідки. 

(s) Командир патруля доводить інформацію до особового складу відразу, або спочатку 

виводить взвод в безпечне місце (не менше чим 1 км або один природний 

 рубіж від місця проведення засідки). 

(t) Якщо необхідно, командир патруля і передовий спостерігач викликають вогневу 

підтримку для прикриття відходу патруля. 

 
LOA 

6 Противник 

 
 
 

 
Підгрупа 
забезпечення 

Охорона 
 

 
Основні завдання 

Вибрати місце і зайняти ORP; 

Провести дорозвідку об'єкту 

((зони ураження) (1); 

Підгрупи охорони займають 

свої позиції (2); 
Підгрупа забезпечення займає 
 свої позиції (3); 

Підгрупа нападу займає 

свої позиції (4); 

Охорона попереджає командира  

патруля про появу 

супротивника; 

Командир патруля дає сигнал 

на відкриття вогню; 

Командир патруля управляє 

вогнем засідки; 

7  
 
5 

Підгрупа 

забезпечення 

4 
 
 
 
 
 

 
Охорона 

 
Охорона 

 
 
 
 

Основні завдання 

Підгрупа нападу атакує 

супротивника (5); 

Підгрупа нападу виходить 

на кінцевий рубіж атаки і 
забезпечує прикриття (6); 

Проводиться реорганізація  

патруля (7) : 

Якщо необхідно, проводиться 

 зміна вогневих позицій; 

Проводиться догляд зони 

поразки; 

надається допомога  

пораненим. 

Підгрупа нападу відходить; 

Підгрупа забезпечення  
відходить; 

Підгрупи охорони відходять; 

Патруль збирається в ORP. 

 
Малий. 5-6. Підготовлена засідка. 
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Проведення засідки з ходу (мал. 5-7). 

(a) Використовуючи візуальні сигнали, будь-який солдат попереджає підрозділ 

про те, що він побачив супротивника. Він продовжує спостерігати за положенням і 

діями супротивника до прибуття командира групи або відділення, якому доповідає  

отримані дані про супротивника і напрям його 

рухи. 

(b) Взвод або відділення зупиняється і залишається нерухомим. 

(c) Командир патруля дає сигнал на проведення засідки з ходу, обертаючи особливе 

увага на скритність дій від супротивника. 

(d) Командир визначає найближче найкраще місце для організації засідки з 

ходу. Для вказівки особовому складу його вогневих позицій він використовує сигнали 

жестами. 

(e) Командир визначає положення і протяжність зони ураження засідки. 

(f) Групи і відділення безшумний висуваються на вказані позиції, переконуються  

в тому, що вони приховані від супротивника, мають хороший огляд і сектори 

ведення вогню по зоні ураження. 

(g) Підгрупи охорони висуваються на фланги і тил підрозділу. Командир 

 патруля встановлює віддаленість підгруп охорони від основних 

сил, визначає порядок їх розміщення на позиціях і возз'єднання з основними  

силами патруля (або за наказом, або після закінчення засідки (по 

сигналу припинення вогню)). На рівні відділення, флангова охорона 

забезпечують дві бойові "двійки", які також ведуть вогонь по зоні ураження. 

 На рівні взводу, елементами охорони є групи. 

(h) Командир патруля визначає сектори ведення вогню і віддає інші необхідні 

 команди (визначає рубежі, і так далі). 

(i) Коли велика частина супротивника увійшла до зони ураження, командир патруля 

подає сигнал на відкриття вогню, відкриваючи вогонь із зброї, що призводить до 
максимальним втратам. 

1. Контролює рівень і розподіл вогню. 

2. Для підтримки засідки викликається вогнева підтримка. 

3. Вогонь своєчасно припиняється. 

(j) Командир патруля виділяє людей для швидкого догляду убитих солдатів 

супротивника, захоплення полонеників і трофеїв. 

(k) Командир патруля дає наказ на відхід з місця засідки, використовуючи приховані 

шляхи відходу. 

(l) Командир патруля перераховує особовий склад, при необхідності проводить 

 реорганізацію, повідомляє особовий склад отриману в ході засідки 

інформацію, обстановку і продовжує основну 

завдання. 
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Охорона 

 
 

 
Противник 

 
 
 
 
 
 
Охорона 

 
 

 
Основні завдання 

Патруль виявляє підрозділ 

супротивника і доповідає 

про це командирові патруля; 
Патруль зупиняється і залишається 
 нерухомим; 

Командир патруля дає сигнал на 

проведення засідки з ходу: 
Командир патруля вказує особовому 
 складу вогневі позиції; 

Підгрупи охорони висуваються 
 на фланги патруля; 

Командир патруля визначає 

необхідні команди управління 
; 

Командир патруля подає сигнал 

на відкриття вогню і управляє засідкою; 

Командир патруля виділяє людей 

 для швидкого догляду зони 

поразки; 

Патруль реорганізовується 

відходить, доповідає обстановку 
і продовжує виконання завдання. 

 
 

Мал. 5-7. Засідка з ходу. 

Проведення рейду (мал. 5-8). 

(a) Патруль висувається і займає ORP відповідно до стандартного порядку 

 дій підрозділу. Патруль готується до доразведке цілі (об'єкту) 
операції. 

(b) Командир патруля, командири відділень, інші необхідні військовослужбовці  

проводять доразведку цілі (об'єкту). 

1. Командир патруля готує для сержанта взводу план на випадок  

непередбачених обставин. 

2. Командир патруля визначає пункт розосередження, уточнює розташування 

 об'єкту, оглядає його, підтверджує і уточнює  

наявну інформацію. 

3. Під час дорозвідки уточнюються маршрути висунення підгруп 

охорона, напади і забезпечення на свої позиції. 

4. Доразведка проводиться потайно. 

5. Під час розвідки зазвичай в першу чергу уточнюються позиції і 

дії підгрупи забезпечення, потім підгрупи нападу. 

6. Командир патруля залишає підгрупу спостереження для спостереження 

за об'єктом. 

7. Якщо підгрупи охорони брали долю в доразведке об' єкту, старші  

підгруп можуть організовувати охорону відразу, поки командир 
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патруля і частина рекогносцирувальної групи повертається 

 в ORP. 

Командир патруля уточнює свій план дій і віддає розпорядження своїм 

 командирам відділень. 

1. Визначає позиції і маршрути відходу усіх підгруп патруля. 

2. Визначає цілі і завдання підгруп, рубежі, кінцевий рубіж атаки 

початковий пункт атаки. 

3. Дає час командирам відділень для постановки завдань своїм підлеглим 

 і перевіряє готовність усіх підгруп. 

Підгрупи охорони потайний займають призначені позиції, що забезпечують 

 раннє попередження про супротивника, і блокують об'єкт від зовнішньої підтримки 

 або посилення. 

Командир підгрупи забезпечення висуває свою підгрупу на визначені 

 позиції. Він повинен переконатися в тому, що ці позиції забезпечують ведення 

прицільного вогню по об'єкту. 

Командир патруля висуває підгрупу нападу на призначені позиції. 

Ці позиції зазвичай є останніми прихованими позиціями перед об'єктом.  

Відразу після виходу на них взвод розгортається в бойовий порядок 

який забезпечує зосередження основної вогневої потужності відділень і 

груп по фронту підрозділу під час атаки. 

1. Встановлює контакт з підгрупою спостереження для отримання останніх  

даних про діяльність супротивника. 

2. Переконується в тому, що позиції знаходяться досить близько до об'єкту  

для того, щоб почати негайну атаку у разі, якщо підгруппа нападу буде виявлено. 

3. Висувається на позиції потайно, виставляє ближню охорону і 

визначає рубежі відкриття і ведення вогню. 
Командири підгруп докладають командирові патруля про готовність своїх 

підгруп. 

Командир патруля віддає наказ підгрупі забезпечення відкрити вогонь. 

Після досягнення вогневої переваги, командир патруля віддає наказ 

підгрупі нападу атакувати об'єкт. 

1. Підгрупа нападу веде вогонь, поки зустрічає опір або 

до моменту проникнення на об'єкт. 

2. Командир патруля подає сигнал підгрупі забезпечення перенести 

вогонь. Підгрупа забезпечення по команді переносить вогонь на фланги 

цілі (об'єкту), як вказано в приватному бойовому наказі (FRAGO). 

Підгрупа нападу атакує і захоплює об'єкт. Можливо, при цьому їй 

доведеться долати дротяні загородження. Як тільки взвод, або підгрупа нападу 

наближається до об'єкту, інтенсивність і точність вогню 

повинна зростати. Командири відділень вказують своїм групам визначені цілі. 

 Маневр частини взводу, що залишилася, можливий тільки у випадку пригнічення 

супротивника таким вогнем. Як тільки підгрупа нападу наближається  

о об'єкту, пригніченню супротивника повинно приділятися більше уваги, 

 ніж маневру. Кінець кінцем, усі групи, окрім однієї, пригнічують 

супротивника, дозволяючи останній увірватися на позиції супротивника. У час 
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атаки, солдати повинні використовувати індивідуальні способи пересування, 
 групи повинні дотримувати свій основний бойовий порядок типу "рідкісний 

клин". Взвод не повинен для захоплення об'єкту вишиковуватися в ланцюг. 

1. Підгрупа нападу веде атаку крізь об'єкт по усіх напрямах 

до виходу на кінцевий рубіж атаки (LOA). 

2. Командири підгрупи нападу виставляють охорону уподовж LOA 

проводять збір і реорганізацію підгрупи, відправляють звіт ACE 

командирові патруля і сержантові взводу. Взвод виставляє охорону, 

 перевіряє зброю, надає першу допомогу пораненим і готує 

їх до евакуації, перерозподіляє боєприпаси і предцілі постачання 

розрахунки займають запасні вогневі позиції, якщо командир вирішив 

що супротивник міг засікти основні позиції під час атаки, призначає 

уточнює позиції для організації взаємної підтримки вогнем, командири  

відділень і груп відправляють звіт ACE командирові патруля.  

Ґрунтуючись на результатах бою, командир патруля і взвод 

сержант реорганізовують патруль. 

a. За наказом, усі спеціальні підгрупи виконують свої окремі 

 завдання під керівництвом командира патруля, який 

розташовується в місці, з якого він може управляти усім 

патрулем. 

b. Командири спеціальних підгруп докладають командирові 

взводу про виконання підгрупами своїх завдань. 

((((k) За наказом або сигналу командира взводу, підгрупа нападу здійснює  

відхід. Використовуючи заздалегідь встановлені сигнали, атакуючий ланцюг починає 

організований відхід від об'єкту, зберігаючи контроль і взаємне прикриття. 

 Підгрупа нападу перекатами відходжує на початковий рубіж атаки 

перебудовується в колону і продовжує відхід через контрольний пункт. 
Дуже важливо, щоб через цей пункт пройшов увесь особовий склад, щоб його 

могли перерахувати. Як тільки підгрупа нападу відійшла на безпечне 

відстань від об'єкту, і особовий склад перерахований, командир патруля дає 

сигнал до відходу підгрупи забезпечення. Якщо підгрупа забезпечення знаходиться 

 у складі атакуючого ланцюга, підгрупи відходять разом і сигнал до відходу 

 дається охороні. Як тільки підгрупа забезпечення відійшла на безпечну 

 відстань від об'єкту, підгрупи докладають про це командирові патруля, 

 який відразу дає сигнал на відхід підгрупам охорони. Усі підгрупи охорони,  

до початку руху в ORP, повинні зібратися в пункті 

розосередження і доповісти про це командирові патруля. Як тільки увесь 

особовий склад прибув в ORP, він негайно збирає своє спорядження і організовує 

кругова охорона. Відразу після повернення підгруп охорони, 

 взвод покидає район операції якнайшвидше, зазвичай в течію 

2-3 хвилин. 

1. Перед відходом, підгрупа мінування підриває заряди і міни. 

2. Підгрупа забезпечення або виділений особовий склад з підгрупи 

напади забезпечує охорона під час відходу. 
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3. Командири доповідають уточнені дані про стан і кількість 

 особового складу своїх підгруп (звіт ACE) командирові взводу і 

сержантові взводу. 

(l) Відділення відходять від об'єкту до ORP в порядку, визначеному в частці 

бойовому наказі (FRAGO). 

1. Перераховується особовий склад і озброєння. 

2. Отримана в результаті атаки інформація доводиться до усього особового 

 складу. 

3. Якщо необхідно, перерозподіляються боєприпаси і спорядження. 

(m) Командир взводу доповідає про виконання завдання вищестоящому командуванню 

приступає до рішення наступних завдань. 

1. Виробляється доповідь про проведення рейду вищестоящому  

командуванню. 

2. Вищестоящому командуванню повідомляється уся розвідінформація 

отримана в результаті рейду. 
 
 
 
 

Охорона 

Охорона 

 
 

Основні завдання 

Вибрати місце і зайняти 

ORP; 

Командир патруля проводить 

 дорозвідку об'єкту : 

Уточнюється розташування 

 об'єкту; 

 
 

Основні завдання 

Командир патруля починає 

рейд; 

Командир патруля управляє 

перенесенням вогню; 

Підгрупа нападу атакує 

об'єкт; 

Визначаються вогневі 

позиції; 

Організовується 

спостереження за  

об'єктом. 

Підтверджується план 

 
 
 
Підгрупа 
забезпечення 

 
 
 

 
Охорона / S&O 

Охранение / S&O 

Підгрупа 

нападу 

Підгрупа нападу виходить 

на кінцевий рубіж атаки и 

забезпечує прикриття; 

Проводиться реорганізація  

патруля: 

Якщо необхідно, проводиться

дій; 

Підгрупи охорони 

займають свої позиції; 

зміна вогневих позицій; 

Проводиться догляд  

об'єкту; 

Підгрупа забезпечення 

займає свою позицію; 
Підгрупа нападу 

займає свою позицію; 

 

ORP 

Надається допомога  

пораненим. 

Підгрупа нападу відходить; 

Підгрупа забезпечення відходить 

Підгрупи охорони відходять; 

Патруль збирається в ORP. 

 
 
 

Мал. 5-8. Рейд. 
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5-4. Допоміжні завдання. 

У цьому пункті приводиться інформація про порядок переходу позицій своїх військ, виходу 

  до своїх військ, розбору виконаного патрулем завдання і заняття пункту збору і спостереження  

(ORP). 

a. Перехід позицій своїх військ. Пересування усередині і біля позицій підрозділів своїх військ 

повинні контролюватися, координуватися і зводитися до мінімуму для 

запобігання можливому обстрілу з їх боку і/або задіювання їх засобів розвідки,  

спостереження і зарубки цілей. Крім того, розташування і позиції передових підрозділів своїх військ 

розглядаються як небезпечні ділянки, що знаходяться під постійним спостереженням супротивника. 

(1) Критерії виконання. Увесь особовий склад патруля і його спорядження повинні залишити 

розташування своїх військ не пізніше за термін, вказаний в наказі. У час 

 переходу позицій своїх військ супротивник не повинен застати зненацька жодне 

з підрозділів. 

(2) Умови планування. 

(a) Основи переходу позицій своїх військ. 

Проводиться якнайшвидше; 

Патруль не повинен заважати веденню вогню підрозділами своїх 

військ; 

Заздалегідь координується на етапі планування, під час переходу 

здійснюється чітка взаємодія; 

Заздалегідь плануються дії при найбільш вірогідних непередбачених 

 обставинах; 

Підрозділ своїх військ, розташований на місці, по можливості,  

обходиться; 

Перехід позицій підрозділу, що знаходиться у контакті з супротивником,  

по можливості не допускається. 

(b) Взаємодія (організовується відповідно до контрольних списків, пункт 2-7). 

Ідентифікація обох підрозділів; 

Уточнення розмірів обох підрозділів; 

Уточнення часу виходу на патрулювання і повернення з нього; 

Уточнення району дій патруля (але не певної цілі або 

завдань); 

Порядок обміну розвідданими; 

Порядок уточнення позицій своїх військ; 

Порядок обміну тактичними планами; 

Порядок обміну інформацією відносно порядку зв'язку; 

Порядок обміну ближнім і далеким сигналами пізнання; 

Порядок дій провідників і управління переходом; 

Порядок охорони під час переходу; 

Використання способів управління і контролю при переході (рубіж 

і пункти переходу, пункти зустрічі, пункти розосередження, райони 

зосередження і пункти збору); 

Координація вогневої підтримки; 
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Визначення порядку передачі відповідальності або порядку дій 

при зустрічі з супротивником під час переходу; 

Координація тилового забезпечення; 

Уточнення порядку дій при непередбачених обставинах 

для обох підрозділів. 

(c) Якщо час дозволяє, командир патруля повинен перевірити і визначити 

наступне: 

Рубіж і пункти переходу; 

Загородження і проходи в них; 

Пункти розосередження; 

Райони зосередження; 

Початковий пункт, пункти зустрічі і маршрути пересування; 

Позиції своїх військ; 

Підрозділи бойового і тилового забезпечення. 

Розташування позицій супротивника в районі переходу. 

(3) Виконання (перехід позицій своїх військ при виході на патрулювання). 

(a) Патруль в призначений час потайно висувається на замасковану позицію  

біля пункту зустрічі. 

(b) Зустрічається з провідниками підрозділу своїх військ, які супроводжують 

 патруль від пункту зустрічі через позиції і пункти переходу до пункту 

розосередження (RP). 

(c) Командир патруля за допомогою провідників підтверджує або оновлює 

свій план дій і остаточно уточнює питання взаємодії з командиром  

підрозділи, через позиції якого здійснюється перехід. 

(d) Провідник веде патруль до пункту переходу (PP). По дорозі до нього, провідник 

визначає первинний пункт збору (IRP), і використовуючи встановлені 

сигнали жестами доводить інформацію про його місце розташування до кожного 
члена патруля. Його легше запам'ятати, коли патруль або проходить повз нього 

або його займає. 

(e) Сілі патруля перевіряють місцевість за пунктом переходу до найближчого ділянки 

місцевості, що забезпечує укриття і маскування патруля. 

(f) Як тільки місцевість перевірена, патруль висувається до пункту переходу. 

(g) Під час переходу патруля через позиції своїх військ сержант взводу разом з 

провідником перераховує особовий склад і проводить наступне: 

Підтверджує кількість людей в патрулі; 

Підтверджує час, в який провідник повинен чекати патруль 

пункті переходу при поверненні з патрулювання; 

Підтверджує змінний пароль. 

(h) Через пункт переходу патруль повинний рухатися не зупиняючись, організовуючи  

зупинку для виявлення ознак присутності супротивника (SLLS) 

на полі бою тільки якщо він вийшов за рубіж FPF передового підрозділу 

своїх військ. 

(4) Виконання (перехід позицій своїх військ при поверненні з патрулювання). 

(a) Патруль займає пункт збору перед виходом до своїх військ (RRP). 

(b) Командир взводу (патруля) зв'язується з передовим підрозділом своїх 

військ по радіо і повідомляє про готовність взводу до виходу до своїх військ. 
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(c) В умовах хорошої видимості патруль може двічі спробувати знайти 

прохід в дротяному загородженні, в умовах поганої видимості у нього 

є тільки один шанс. 

(d) Після отримання підтвердження від передового підрозділу, командир 

взводу з підгрупою охорони висувається на місце зустрічі. 

1. Підгрупа охорони встановлює зв'язок з провідником, використовуючи 

встановлені сигнали ближнього і далекого пізнання. 

2. Після зустрічі з провідником, підгрупа охорони веде увесь взвод до 

місцю переходу позицій своїх військ. 

(e) сержант Взводу, разом з провідником перераховує особовий склад при 

переході його через місце переходу, сержант взводу пізнає кожного  

військовослужбовця. 

(f) Патруль без затримок йде за провідником в район зосередження, що знаходиться  

в тилу передового підрозділу своїх військ. 

(g) Командир патруля доповідає про перехід на КП передового підрозділу 

і повідомляє тактичну інформацію, що відноситься до зони відповідальності 

цього підрозділу. 

(h) Командир патруля повертається до свого патруля, який висувається в 

місце, вказане в наказі. 

(i) Дії у разі контакту з супротивником під час виходу до своїх військ: 

1. Якщо контакт з супротивником встановлений під час знаходження патруля 

((взводу/відділення) в районі зосередження і командир  

відділення/взводу знаходиться на КП передового підрозділу своїх військ 

командування патрулем переймає на себе сержант взводу, який  

керується вказівками провідника. 

2. Якщо контакт з супротивником встановлений під година висунення до пункту 

переходу позицій своїх військ, патруль займає оборону по периметру  

пункту збору (IRP), запрошує вказівок від вищестоящого  

командування і залишається на IRP до тих пір, поки до нього не прибудуть 

представники передового підрозділу своїх військ. 

3. Якщо контакт з супротивником встановлений під час переходу позицій 

своїх військ, патруль розгортається, повертається назад через позиції  

і займає оборону на пункті збору (IRP). Патруль доповідає 

обстановку вищестоящому командуванню і чекає подальших  

вказівок. 

4. Якщо контакт з супротивником встановлений, коли відділення/взвод  

знаходиться за пунктом переходу (PP), але в межах рубежу FPF передового 

підрозділи своїх військ, командир відділення/взводу віддає усне 

розпорядження, йти вперед або повернутися назад до провідника. Якщо 

відділення/взвод повертається назад, він використовує змінний пароль 

для переходу лінії зіткнення, займає пункт збору (IRP) і 

доповідає обстановку вищестоящому командуванню. Якщо патруль 

рухається вперед, командир відділення/взводу просто використовує необхідні 

бойові навички для відриву від супротивника і потім продовжує 

 виконання завдання. 
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5. Якщо відділення/взвод знаходиться за межами рубежу FPF і встановлено 

 контакт з супротивником, патруль для відриву від супротивника використовує 

необхідні бойові навички. 

b. Вихід до своїх військ. Це зустріч з наземними підрозділами своїх військ. Її 

успіх залежить від управління, детального планування, зв'язку і скритності. 

(1)  Критерії виконання. Підрозділ повинен зустрітися зі своїми військами в 

певний час у визначеному місці, як вказано в наказі. Супротивник не 

повинний застати зненацька їх основні сили. Підрозділ, з яким з'єднується патруль,  

створює загальний порядок управління. 

(2)  Вибір пункту виходу до своїх військ. Командир визначає попередній 

пункт виходу на підставі вивчення топографічної карти або ж його призначає 

 вищестояще керівництво. Пункт виходу до своїх військ повинен мати  

наступні характеристики: 

(a) Повинен легко виявлятися. 

(b) Повинен забезпечувати скритність і маскування. 

(c) Не повинен мати тактичного значення для супротивника. 

(d) Повинен розташовуватися в стороні від природних рубежів і місцевих  

предметів. 

(e) Повинен мати хороші оборонні властивості. 

(f) Повинен мати безліч підходів і шляхів виходу з нього. 

(3)  Виконання. Вихід до своїх військ починається у момент початку руху до 

пункту виходу до своїх військ. Порядок виходу наступний: 

(a) Підрозділ, до якого патруль виходить, здійснює наступні  

дії: 

1. Займає пункт виходу до своїх військ не пізніше часу,  

вказаного в наказі. 

2. Виставляє кругову охорону, організовує зв'язок і готується до прийому  

відповідного підрозділу. 
3. Підгрупа охорони перевіряє місцевість в безпосередній близкості 

 від пункту виходу. Потім позначає його встановленим сигналом. 

Після цього підрозділ відходить на замасковану позицію і 

веде спостереження за пунктом виходу і місцевістю, що оточує його. 

(b) Підрозділ, що здійснює вихід, проводить наступні дії: 

1. При використанні радіо, підрозділ доповідає своє місцеположення, використовуючи 

систему рубежів, контрольних пунктів або інших умовних знаків. 

2. Зупиняється на безпечній відстані від пункту виходу на замаскованій і прихованій 

позиції (на пункті збору перед виходом). 

((c) Командир патруля і його контактна група готуються до встановлення фізичного 

контакту з підрозділом своїх військ. 

1. Командир віддає сержантові взводу наказ на випадок непередбачених  

обставин. 

2. Встановлює зв'язок з взводом; підтверджує далекий і ближній сигнали  

пізнання (в умовах хорошої і поганої видимості). 
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3. Обмінюється далеким і ближнім сигналами пізнання з підрозділом 
що приймає;  
відпрацьовує остаточну взаємодію з приймаючим підрозділом. 

(d) Приймаючий підрозділ направляє патруль з його пункту збору до свого 

місцерозташування. 

1. Вихід і зустріч здійснюються у той час, яке визначене в 

наказі. 

2. Основні сили приймаючого підрозділу приводяться в бойову 

готовність до початку руху патруля. 

(e) Патруль продовжує виконання завдання відповідно до наказу. 

(4)  Вказівки по взаємодії. Командир патруля повинен скоординувати свої 

дії або отримати від підрозділу, до якого його патруль виходитиме 

наступну інформацію: 

(a) Обмінятися частотами, позивними, кодами і іншою інформацією, що стосується  

організації зв'язку. 

(b) Підтвердити далекий і ближній сигнал пізнання. 

(c) Обмінятися даними по організації вогневої підтримки. 

(d) Визначити порядок підпорядкування і взаємодії з підрозділом; спланувати 

 загальний порядок управління. 

(e) Спланувати дії, що проводяться після виходу до своїх військ. 

(f) Обмінятися пунктами виходу, рубежами, контрольними пунктами і інший 

інформацією, якщо необхідно. 

c. Підсумковий розбір виконаного завдання. Відразу після повернення взводу або відділення, 

особовий склад вищестоящого штабу проводить детальний розбір виконаної задачі.  

У нім можуть брати долю усі членуй патруля, або тільки командири, радіотелефоністи, і інший 

необхідний персонал. Підсумковий розбір проводитися зазвичай у вигляді усної наради. Іноді 

складається письмова доповідь. Інформація, що приводитися в письмовій доповіді, може в собі 

включати наступне: 

Розмір і склад підрозділу, що проводив патрулювання; 

Завдання взводу (тип патруля, місцерозташування і завдання); 

Час виходу на патрулювання і повернення з нього; 

Маршрути пересування, використання контрольних пунктів, прямокутні 

 координати кожної ділянки або схема маршруту; 

Детальний опис місцевості і виявлених позицій супротивника; 

Результати усіх контактів з супротивником; 

Стан підрозділу на момент завершення патрулювання, включаючи 

убитих і поранених; 

Висновки або рекомендації. 

d. Пункт збору і спостереження (ORP). ORP - це місце розташування патруля за межами 

 зорової, звукової дальності від цілі (об'єкту) операції і дальності дійсного 

 вогню з нього. Він зазвичай розташовується на напрямі, в якому взвод планує 

здійснювати відхід після виконання завдання на об'єкті. ORP - це тимчасовий пункт до 

того моменту, поки мета (об'єкт) операції не буде уточнена. 

(1) Заняття ORP (мал. 5-9). 

(a) Патруль зупиняється поза межами видимості і чутності від тимчасового 

 ORP (200-400 м при хорошій видимості, 100-200 м при поганій). 
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(b) Патруль робить зупинку, організовує охорону відповідно за стандартним  
порядком дій підрозділу. 

(c) Після визначення плану дій на випадок непередбачених обставин 

і його доведення до сержанта взводу, командир патруля висувається з  

рекогносцирувальною підгрупою для проведення рекогносцирування місця ORP. 

Тимчасове розташування ORP 

 
ORP отделения 

 
ORP взвода 

 

 
Основні завдання 

12 часов  
10 часов 

 
1-е отд. 

 
2 часа 

Зупинитися за межами 

видимості и чутності від 
тимчасового ORP; 

Патруль робить зупинку, 

3  

 
SL 

3 
організовує охорону (1); 

Командир патруля з рекогносцирувальною 

підгрупой вису

вается для проведення  

6 часов  
6 часов 

рекогносцирувальною места ORP (2); 

Підгрупа розвідки проводить 

фізичний огляд місця пункту  
збору і спостереження (3); 

Командир патруля залишає 

необхідний особовий склад в 

2  
 
 
 
4 

 
200-400 м 

2 
 

 

4 

ORP, повертається к патрулю и 
веде його в ORP (4); 

Патруль займає пункт сбору и 

спостереження (5). 
 
 

Остановка 

1 

 
 
Остановка 
 

1 
 

 
Мал. 5-9. Заняття пункту збору і спостереження. 

(d) Для патрулів розміром до відділення, командир патруля висувається для 

підтвердження ORP разом з дозорцем, що відповідає за орієнтування, і з 

одним військовослужбовцям з кожної групи. 

1. Після фізичного огляду місця ORP, командир патруля залишає 

двох чоловік на позиції "на 6 годин", що дивляться в протилежних 

сторони. 

2. Командир патруля віддає наказ на випадок непередбачених обставин 

і разом з дозорцем повертається до основних сил патруля 

для їх супроводу в пункт збору і спостереження. 

3. Командир патруля веде патруль в ORP, одна група займає позиції 

 "з 3-го годинника, через 12 годин до 9-ти годин", інша група  

позицію "з 9-ти годин, через 6 годин до 3-го годин". 
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((e) Для патрулів розміром до взводу, командир патруля дотримується аналогічного  
порядку, висилаючи вперед піднощика боєприпасів або помічника 

кулеметника від кожного кулеметного розрахунку і розташовуючи їх "на 10, 2 і 6 

годинника". 

1. Перше відділення, що йде головним, є основним відділенням 

займає позиції "від 10 до 2 годин". 

2. Наступні відділення займають позиції "від 2 до 6 годин" і "від 6 

до 10 годин" відповідно. 

3. Управління патруля розташовується в центрі трикутника , що утворився. 

(2) Дії в ORP. Знаходячись в ORP, підрозділ готується до виконання своїй 

завдання. Під час дорозвідки цілі (об'єкту) операції командиром патруля, відразу 

після його підтвердження, сержант взводу, відповідно до стандартного порядку 

 дій підрозділу, складає рюкзаки особового складу в лінію в 

центрі ORP. 

5-5. Патрульна база. 

Патрульна база - це ділянка місцевості (периметр), що охороняється, створюється в разі, 

 коли відділення або взвод робить під час патрулювання зупинку на тривалий період. 

 Період заняття патрульної бази не повинен перевищувати 24 години (за виключенням 

 екстрених випадків). Патруль ніколи не використовує одну патрульну базу двічі. 

Патрульні бази зазвичай використовуються: 

Щоб уникнути виявлення шляхом припинення пересування; 

Для потайного розміщення підрозділу під час ведення розвідки спостереженням 

тривалий період; 

Для обслуговування озброєння, спорядження, їди і відпочинку особистого 

складу; 

Для планування бойових дій і віддачі наказів. 

Для реорганізації сил після проникнення на ворожу територію. 

Для створення бази, з якої можна проводити послідовно або одночасно 

 декілька операцій. 

a. Основи. При організації патрульних баз необхідно пам'ятати наступні основні 

моменти. 

(1) Вибір місця. Командир вибирає попереднє місце по карті або за даними 

авіарозвідки. Це місце має бути уточнене і перевірене до того, як підрозділ 

 до нього вийде. План створення патрульної бази повинен передбачати 

також вибір місця для запасної бази. Запасна база використовується у випадках, коли 

 місце для основної бази не підходить або коли патруль повинен терміново залишити 

 основну базу. 

(2) Умови планування. При плануванні патрульних баз необхідно враховувати 

такі чинники, як отримане завдання, активні і пасивні заходи охорони. 

Патрульна база повинна розташовуватися так, щоб забезпечувати виконання 

 підрозділом свого завдання. 

(a) Заходи охорони. Заходи охорони включають наступні критерії 

вибору місця і умови планування : 

1. Критерії вибору місця під патрульну базу. 
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Вибирайте місцевість, яку супротивник міг би розглядати 
 як тактично невигідну; 

Вибирайте місцевість далеко від основних місцевих предметів; 

Вибирайте важкодоступну місцевість, яка перешкоджає 

пішому пересуванню, наприклад ділянки з щільною рослинністю,  

переважно з деревами і кущами,  

зростаючим близько до землі; 

Вибирайте місце поряд з джерелами води; 

Вибирайте місце, яке можна обороняти невеликий період 

часу і що має хороші захисні і маскувальні  

властивості; 

Уникайте відомих або передбачуваних ворожих позицій; 

Уникайте забудованих ділянок; 

Уникайте гірських хребтів і вершин пагорбів, за виключенням 

випадків, коли необхідно встановить зв'язок; 

Уникайте невеликих долин; 

Уникайте автомобільних і залізних доріг. 

(b) Командир планує наступне: 

Розташування спостережливих постів і зв'язок з ними; 

План вогневої підтримки взводу або патруля; 

Порядок дій з бойової тривоги; 

Порядок відходу з патрульної бази, включаючи маршрути відходу 

і пункти збору, місце зустрічі, або запасну патрульну базу. 

Порядок охорони, який гарантує, що у будь-який момент 

часу певна кількість військовослужбовців знаходиться 

напоготові; 

Посилення маскувальної дисципліни, звуко- і світломаскування; 

Проведення усіх необхідних робіт з мінімальною кількістю 

 шуму і пересувань;  

Пріоритети виконання робіт. 

b. Заняття (мал. 5-10). 

(1) Розвідка і заняття патрульної бази проводяться так само як і ORP, за виключенням 

 того, що взвод зазвичай повертає на 90° від основного маршруту руху 

((це залежить від чинників METT - TC; якщо в такому повороті немає потреби, взвод 

його не робить). Командир патруля на місці повороту залишає НП з двох чоловік, 

 і патруль маскує усі сліди від місця повороту до патрульної бази. 

(2) Патруль входить в патрульну базу. Патруль силою до відділення зазвичай займає 

периметр, витягнутий в лінію; патруль силою до взводу зазвичай займає периметр  

у вигляді трикутника. 

(3) Командир патруля, разом з іншими виділеними командирами обходить патрульну 

 базу за годинниковою стрілкою, починаючи з 6 годин, перевіряє і коригує 

периметр, якщо це необхідно. 

((4) Після перевірки командиром патруля секторів відділень, кожне відділення висилає  

підгрупу розвідки і охорони (R&S), що складається з двох чоловік, на 

КП командира патруля. Командир патруля віддає кожній з трьох підгруп план 
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дій на випадок непередбачених обставин, інструкції по веденню розвідки  
і ставить детальні завдання, що необхідно виявити (супротивник, джерела 

 води, житлові будівлі, дороги, стежки або можливі пункти збору). 

(5) Кожна підгрупа покидає базу з лівого флангу свого відділення, висувається 

по вказаному напряму на вказану дистанцію, і повертається на базу через  

правий фланг свого відділення. 

(a) Патруль силою до відділення зазвичай не висилає підгрупу розвідки і охорони 

 вночі. 

(b) По можливості, підгрупи готують схему ділянки місцевості перед  

відділенням. 

(c) Під час такої розвідки патруль знаходиться в повній бойовій готовності. 

(d) Якщо командир патруля відчуває або підозрює, що патруль переслідується 

супротивником, перед висилкою підгруп він може дати наказ патрулю  

чекати деякий час в повній тиші і повній бойовій готовності. 

(e) Підгрупи розвідки і охорони можуть використовувати різні способи 

огляду місцевості : "I-подібний", "Коробка", або "T-подібний". Ззовні залежно від 

вибраного способу, групи повинні надати командирові 

патруля однаково об'єктивну інформацію. 

(6) Після завершення розвідки, командир патруля відкидає або підтверджує місце 

для патрульної бази, відповідно, переміщаючи патруль на нове місце або визначаючи 

пріоритети виконання робіт. 

c. Пасивна (потайна) патрульна база відділення. 

(1) Призначення пасивної патрульної бази - забезпечення відпочинку відділення або 

іншого меншого підрозділу. 

(2) Підрозділ пересувається цілком і займає базу одночасно. 

(3) Командир відділення для заняття бази здійснює поворот підрозділу на 

90° від основного напряму руху. 

(4) На вході в патрульну базу встановлюється міна типу "Клэймор". 

(5) Груп "Альфа" і "Браво" сідають спиною до спини особою в протилежних 

сторони, залишаючи, як мінімум, одну людину в кожній групі напоготові для 

забезпечення охорони. 

d. Пріоритети виконання робіт (взвод і відділення). Як тільки командир взводу 

отримав інформацію від підгруп розвідки і охорони і визначив місце, відповідне 

для створення патрульної бази, він визначає або міняє пріоритети виконання робіт з 

метою створення оборони бази. Ці пріоритети не є простим переліком завдань, які мають бути 

 виконані; для того, щоб бути ефективними, такі пріоритети повинні містити завдання, відведений на 

них час і критерії оцінки виконаних робіт. Для успішного виконання цих завдань групами,  

для кожного завдання повинні встановлюватися чіткі критерії їх виконання. Вони повинні  

визначатися незалежно від того, яким чином здійснюється керівництво ними: централізоване або 

децентрализоване. Пріоритети виконання робіт визначаються в залежності від чинників METT - TC.  

Чиниики в себе включати, але не обмежуватися наступними завданнями: 

(1) Безпека (продовження). 

Здійснення усіх пасивних і активних заходів для постійного прикриття 

усього периметра бази, незважаючи на кількість озброєння, використовуваного 

для прикриття усієї навколишньої місцевості; 
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Уточнення розташування позицій після повернення підгруп розвідки і 

охорона, або здійснення цього на підставі поточних пріоритетів виконання робіт 

 (таких, як обслуговування зброї); 

Пристосування усіх засобів, озброєння і особового складу до умов місцевості, 

супротивникові або обстановці; 

Призначення секторів ведення вогню кожному військовослужбовцеві і кожній одиниці 

зброї. Складання схеми секторів відділень і картки вогню взводу; 

Перевірка маскування і захищеності вогневих позицій, умов спостереження  

і ведення вогню. Командири відділень повинні перевірити установку  

обмежувальних кілочків і мін "Клэймор"; 

Для виходу і входу на базу використовується тільки одне місце, особовий склад 

завжди перераховується при виході їх з бази і поверненні на неї. При 

цьому кожен окликається відповідно до порядку дій підрозділу; 

Поспішні вогневі позиції готуються завглибшки не менше 45 см (в передній 

частині, зверненій до супротивника), з невеликим скатом від фронту до тилу, по 

можливості з протигранатним поглибленням. 

Порядок відходу. Командир взводу визначає сигнал до відходу, порядок відходу і 

пункт збору взводу і/або місце запасної патрульної бази. 

Зв'язок (продовження). Зв'язок має бути встановлений з вищестоящим штабом 

НП і усередині підрозділу. Для постійного стеження за ефіром, несення чергування,  

виконання ролі зв'язкових або виконання інших робіт радіотелефоністи  

підрозділу можуть мінятися. 

Підготовка і планування виконання основного завдання. Командир взводу використовує 

патрульну базу для планування бойових дій, підготовки наказів,  

тренувань, перевірки і підготовки до майбутніх операцій. 

Обслуговування озброєння і спорядження. Командир взводу повинен переконатися в 

тому, що усі кулецілі, інше озброєння, засоби зв'язку і прилади нічного бачення 

 (так само, як і решта спорядження) знаходяться в працездатному стані.  

Усі предцілі не повинні обслуговуватися одночасно (не більше 25% від загальної кількості), 

зброя вночі не розбирається. Якщо один з кулеметів обслуговувається,  

посилюється охорона з іншими вогневими засобами. 

Поповнення запасів води. При необхідності сержант взводу організовує для 

пошуку води пошукові партії. Сморід несуть усі фляги в порожньому рюкзаку або мішку,  

повинні мати зв'язок з основними силами і план дій на випадок непередбачених обставин. 

Порядок їди. Як мінімум, перед їдою потрібне організувати охорону і підготувати зброю. 

Одночасно приймає їжу не більше половини взводу, люди зазвичай їдять в 1-3 метрах від 

 своїх позицій. 

((a) Порядок сну/відпочинку. Відпочинок патруля розглядається як необхідна частина 

підготовки до майбутніх операцій. 

((b) Порядок дій з бойової тривоги і бойова готовність. Командир взводу 

визначає порядок дій з бойової тривоги і час бойової готовності. 

Він повинний створити такий порядок, при якому забезпечується періодична  

перевірка усіх позицій і періодична зміна усіх НП, а також постійне 

  чергування як мінімум одного командира. Патруль зазвичай приводиться  

в стан бойової готовності в періоди часу, визначені в   
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стандартному порядку дій підрозділу (в т.ч. 30 хвилин до і після вечірніх  
або вранішніх сутінків). 

(c) Поповнення запасів. Боєприпаси, харчові раціони, спорядження і так далі 

мають бути розподілені рівномірно серед особового складу. 

(d) Санітарія і особиста гігієна. Сержант взводу і медик перевіряють готовність  

відхожого місця і його позначення, призначають відділенням місця для 

відправлення природних потреб. Усі солдати голяться, чистять зуби 

умивають особу, руки, пахви, пах і ноги; чистять черевики (але не до блиску) щодня. 

Патруль не повинний залишати за собою сміття. 

Патрульна база 

 
Патрульна база 

1. Розмір бази визначається 

чинниками МЕТТ- 

 
 
 
10 годин 

 
 
1-е отд. 

 
 
 
2 години 

 
Патрульна база 

1. Кулецілі розміщуються 

на 2, 6 і 10 годин, прик- 

ТС; прикриваючи фронт кожного 

2. Організовується і  

займається    аналогічно 

ORP; 

3. Перший НП виставляється 

головним дозором уподовж 

маршруту руху; 

 
 
 
 
 
3-е отд. 

 
Управління 

патруля 

 
 
 
 
 
2-е отд. 

Відділення з його правого 

флангу; 

2. Готуються щілини для  

укриття особового складу і 

відхожі місця; 

3. Відкриваються вогневі точки 

4. Підгрупи розвідки і 

охорони (R&S) забезпечують 

охорону кажного 

відділення з фронту. 

для ведення вогню лежачи 

глибиною 45 см; 

4. Командир взводу визначає 

 пріоритети виконання 

робіт виходячи з 

чинників МЕТТ-ТС. 

 
6 годин 

 
 

Мал. 5-10. Патрульна база. 

 

5-6. Підтримка контакту. 

a. Призначення. Підтримка контакту (MTC) - один з п'яти видів наступальних 

дій. З їх допомогою встановлюють або відновлюють зіткнення з супротивником. Як тільки контакт 

встановлений, підрозділ діє у відповідність з обстановкою. 

Взвод зазвичай проводить операції по підтримці контакту як частина більших сил. 

Існує два способи проведення таких операцій : зближення і розвідувально-ударні 

дії. 

((1) Розвідувально-ударні дії (S&A). Цей спосіб застосовується в випадках, коли супротивник 

розсіяний, уникає боєсутичок, вийшов з бою або відходить, 

  або у разі, коли вам необхідно присікти його пересування у визначеному  

районі. Розвідувально-ударні дії вимагають залучення декількох 

взводів, відділень і груп, що координують свої дії зі встановлення 

контакту з супротивником. Взводи, як правило, прагнуть виявити супротивника 

потім блокувати і знищити його. Вони комбінують способи патрулювання 

з проведенням атакуючих дій, як з ходу, так заздалегідь спланованих, як 

тільки супротивник буде виявлений. Умови планування включають: 

Чинники METT - TC; 
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Необхідність самостійних дій; 

Необхідність взаємної підтримки; 

Тривалість операцій; 

Мінімізація бойового викладення солдатів з метою забезпечення скритності і 

швидкості дій; 

Поповнення запасів і медична евакуація; 

Місце розташування командирів і основного озброєння; 

Використання основних видів зброї; 

Необхідність організації патрульних баз; 

Основи проникнення в зону проведення операції; 

Принцип зосередження сил при встановленні контакту. 

(2) Зближення. Зближенням є встановлення контакту з супротивником найменьшим 

підрозділом, що дає командирові можливість гнучко приймати рішення:  

знищити супротивника або обійти його. Взвод проводить зближення як 

частина більших сил. Він може діяти як авангард, бути в складі 

головних сил, або забезпечувати флангову або тильну охорону роти або батальйону.  

Він може також отримувати супутні завдання як частину головних сил. 

b. Основи проведення операцій по підтримці контакту. 

(1) Встановлюйте контакт по можливості найменшим підрозділом. 

(2) Швидко використовуйте вогневу потужність при зіткненні з супротивником. 

(3) Забезпечуйте кругову охорону підрозділу. 

(4) Підтримуйте задум старшого начальника. 

(5) Докладайте про обстановку швидко і точно, прагнете встановити і утримати 

контакт з супротивником. 

(6) Таких операцій вимагають самостійних дій. 

(7) Під час операцій по підтримці контакту повинні завжди враховуватися наступні 

 чинники: 
(a) Чинники METT - TC. 

(b) Зниження бойового викладення військовослужбовців. 

c. Стандартні вимоги. Взвод починає рух не пізніше часу, визначеного 

 в наказі. Взвод встановлює контакт по можливості найменшим підрозділом, 

 таким чином, основні сили не будуть захоплені супротивником зненацька. Як тільки 

взвод встановив зіткнення з супротивником, він повинен його утримати. Підрозділ 

  супротивника силою до відділення взвод знищує, силою більше відділення - сковує.  

Взвод повинен зберігати достатню боєздатність для проведення подальших операцій.  

При встановленні місця розташування супротивника і контакту з ним, інформація доповідається 

 у вищестоящий штаб. Якщо взвод супротивником не виявлений, він проводить атаку 

з ходу. Взвод не повинен нести втрати від вогню своїх військ. Він має бути готовий почати 

подальший рух протягом 25 хвилин після контакту, увесь особовий склад і спорядження 

перераховуються. 

d. Найважливіші критерії виконання (розвідувально-ударні дії). 

(1) Взвод виявляє супротивника, залишаючись невиявленим. 

(2) При вступі в бій, супротивника необхідно скути вогнем і здійснити  

проти нього маневр. 

(3) Для запобігання охопленню з флангів організовується охорона. 

e. Найважливіші критерії виконання (зближення). 
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(1) Командир взводу вибирає оптимальний порядок пересування виходячи з вірогідної  
зустрічі з супротивником. 

(2) Після встановлення контакту необхідно його підтримувати до тих пір, поки не 

поступлять інші вказівки. 

 

Місце для приміток 
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ГЛАВА 6 
 

БОЙОВІ НАВИЧКИ 
 

Піхотні бойові навички показують як взводи і відділення застосовують вогонь і маневр  

в часто виникаючих бойових ситуаціях. Такі ситуації вимагають від командирів швидкого 

 ухвалення рішень і швидкої віддачі коротких усних наказів. 

6-1. Визначення. 

Польовий статут FM 25-101 визначає бойову навичку як "колективні дії, які виконуються 

 швидко без використання стандартного процесу ухвалення рішення і організації 

 бойових дій". 

a. Характеристиками бойових навичок є - 

Для свого виконання вони не вимагають яких-небудь наказів командира і є 

стандартними для усіх сухопутних військ; 

Для досягнення успіху в бою або для рятування життя військовослужбовців важлива 

послідовні дії; 

Вони використовуються взводами або меншими підрозділами; 

Вони є заздалегідь відпрацьованими відповідями на дії супротивника або на 

накази командира; 

Вони є порядком дій, належних один за одним в процесі проведення атаки і 

 оборони під час бойової підготовки і в бою. 

b. Здатність підрозділу виконати завдання часто залежить від здатності солдатів і 

командирів швидко виконувати найважливіші дії. Усі солдати і їх командири повинні 

знати, як реагувати при зіткненні з супротивником, а також свої наступні дії.  

Навички обмежуються ситуаціями, що вимагають миттєвої реакції; таким чином,  

солдати повинні виконувати їх інстинктивно. Це досягається безперервною практикою. 

 Навички надають невеликим підрозділам набір стандартних дій, важливих 

 для вироблення сили і агресивності. 

Вони визначають найважливіші дії, які командири і солдати повинні 

виконувати швидко; 

Вони передбачають плавний перехід від однієї діяльності до іншої; до 

прикладу, від наступальних дій до оборони; 

Сморід є стандартними діями, які об' єднують солдатів, це колективні  

завдання на рівні взводу і нижче (солдати виконують індивідуальні  

завдання відповідно до стандартів CTT або SDT); 

Вони вимагають повного розуміння кожним солдатом і командиром, і безперервній 

практики. 

6-2. Формат. 

Формат бойових навичок, що обговорюються в цій главі, включає заголовок, опис 

обстановки, в якій знаходиться підрозділ або командир на початку відробітку навички 

послідовність необхідних дій і пояснюючі ілюстрації. Там, де вимагається, в описі навичок 

приводяться перехресні посилання на матеріал в інших главах підручника, 

 і/або інших бойових навичках. Вимоги до відробітку навичок приводяться в плані 

підготовки до виконання завдання (MTP). 
 

БОЙОВА НАВИЧКА 1. АТАКА ВЗВОДУ 
 

Обстановка: Взвод пересувається як частина більших сил, підтримує зіткнення з 
супротивником або проводити підготовлену атаку або атаку з ходу. 
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Необхідні дії: Див. етапи 1-5. 

ЕТАП 1. Дії при зустрічі з супротивником. 

a. Взвод входить в зіткнення з супротивником. Командир взводу приймає рішення 

 про те, де і як його вогнева підгрупа встановить вогневий контакт з ним. Ця підгрупа 

повинна займати вогневу позицію, і проінструктована до початку бою. Якщо взвод супротивника 

 не виявлений, змістом етапів 1 і 2 являється уточнення вогневих позицій 

маневреної підгрупи і виявлення позицій супротивника. 

b. Супротивник першим атакує взвод. Якщо супротивник першим атакував взвод, останній 

робить наступні дії: 

(1) Відділення, що потрапило під вогонь супротивника, реагує на нього (бойова навичка 2). 

Командир відділення намагається досягти вогневої переваги над супротивником силами  

однієї групи і зманеврувати іншою групою для атаки супротивника в 

фланг, після чого доповідає обстановку і свої дії командирові взводу. 

(2) Командир взводу, його радіотелефоніст, передовий спостерігач, командир другого 

відділення і один кулеметний розрахунок висуваються до командира відділення 

що веде бій з супротивником. 

(3) Командир замикаючого відділення висувається до головної групи свого  

відділення. 

(4) сержант Взводу разом з другим кулеметним розрахунком висувається до командиру 

взводу. За наказом, він приймає управління над основною вогневий підгрупою  

взводу і розташовує кулецілі на таких вогневих позиціях, які дозволять досягти вогневої 

переваги над супротивником. 

(5) Командир взводу оцінює обстановку. Використовуючи успіх флангової атаки відділенням, 

що вступило в зіткнення з супротивником, він виводить інші відділення по прихованих 

підступах у фланг супротивника. 

(6) Якщо відділення не може досягти вогневої переваги над супротивником, командир 

відділення доповідає про це командирові взводу. 

((a) Відділення, що знаходиться в зіткненні з супротивником, складає вогневу підгрупу 

взводу. Командир відділення розгортає своє відділення 

так, щоб забезпечити ефективний і точний вогонь по позиціям супротивника.  

Командир відділення доповідає командирові взводу свою позицію. 

(b) відділення, що Залишилися, не пов'язані боєм, займають приховані позиції на 

тих місцях, де вони знаходяться, і ведуть спостереження за тилом і флангами 
взводу. 

(c) Командир взводу, разом з радіотелефоністом, передовим спостерігачем 

командиром найближчого відділення і одним кулеметним розрахунком, висувається 

вперед. 

ЕТАП 2. Локалізація супротивника. 

a. Командир відділення, що знаходиться в зіткненні з супротивником, доповідає 

командирові взводу чисельність і місце розташування супротивника, а також будь-кого іншу викриту 

інформацію про нього. Командир взводу доповнює оцінку обстановки, зроблену 

командиром відділення. 

b. Відділення продовжує сковувати супротивника своїм вогнем. 

c. Сержант взводу разом з другим кулеметним розрахунком висувається до командира 

взводу. 

ЕТАП 3. Пригнічення супротивника. 

a. Оцінюючи інтенсивність і точність вогню у відповідь супротивника, командир взводу 

визначає, чи досягло відділення, що знаходиться в зіткненні з супротивником,  вогневої переваги, чи ні. 
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Якщо відповідь ТАК, він наказує відділенню (з одним або двома кулеметними 
розрахунками) продовжувати пригнічення супротивника : 

(a) Відділення, що знаходиться в зіткненні з супротивником, знищує 

чи пригнічує найбільш ефективні вогневі засоби супротивника (зазвичай 

важка групова зброя). 

(b) Відділення, що знаходиться в зіткненні з супротивником, використовуючи  

димові постріли до підствольного гранатомета М203, створює димову завісу 

для маскування маневру маневреної підгрупи. 

(2) Якщо відповідь НЕМАЄ, командир взводу для пригнічення супротивника вводить  

в бій другого відділення і другий кулеметний розрахунок (командир взводу може  

наказати сержантові взводу розташувати це відділення і один/два кулеметні розрахунки 

на вигідніших вогневих позиціях). 

b. Командир взводу знову оцінює, чи досяг взвод вогневої переваги над  

супротивником. 

(1) Якщо відповідь ТАК, він продовжує пригнічувати супротивника вогнем двох відділень і 

двох кулеметів. 

(a) сержант Взводу приймає управління над основною вогневий підгрупою 

 взводу (це відділення, що знаходиться в зіткненні з супротивником 

кулеметні розрахунки, і інші відділення, виділені командиром взводу). 

(b) Кулеметний розрахунок займає вогневу позицію і пригнічує вогнем позиції 

супротивника. 

(c) Передовий спостерігач викликає і коригує артилерійський вогонь 

наслідуючи вказівки командира взводу (командир взводу повинен продовжувати 

свої дії незалежно від того, буде зроблена йому вогнева підтримка, чи ні). 

(2) Якщо відповідь по колишньому немає, командир взводу розгортає останнє третє 

відділення як флангова і тильна охорона, так щоб воно могло 

забезпечити підхід частини роти, що залишилася, і доповідає обстановку командирові 

роти. Зазвичай в цьому випадку взвод стає вогневою підгрупою роти і може 

використовувати відділення, що залишилося, для збільшення вогневої дії на  

супротивника. Взвод продовжує пригнічувати і блокувати супротивника усіма видами 

вогню і чекає наказів від командира роти. 

ЕТАП 4. Атака. 

a. Як тільки відділення (відділення), що знаходиться в зіткненні з супротивником 

разом з кулеметним розрахунком (розрахунками) змогло подавити супротивника, командир взводу 

вирішує, чи зможе відділення (відділення), що залишилося, здійснити фланговий маневр. Для 

цього він повинен оцінити наступне: 

Розташування вогневих позицій супротивника і його загороджень; 

Сили супротивника, скутого вогнем (ознаками є кількість автоматичної 

 зброї, наявність транспортних засобів, використання засобів вогневої 

 підтримки); 

Уразливий фланг супротивника; 

Приховані флангові підступи до позицій супротивника. 

b. Якщо відповідь ТАК, командир взводу висуває відділення (відділення) для атаки: 

(1) Як тільки командир взводу переконався в тому, що вогнева підгрупа знаходиться на 

своїй вогневій позиції і веде вогонь на пригнічення супротивника, він особисто висуває 

атакуюче відділення (відділення) на початковий рубіж атаки. 

(2) Відразу після виходу на початковий рубіж атаки, командир взводу подає вогневий 

підгрупі заздалегідь встановлений сигнал для перенесення вогню на протилежний 

фланг позиції супротивника. Атакуюча підгрупа під час атаки ПОВИННА відкрити 

 і вести постійний ефективний вогонь. Передача відповідальності за  
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ведення вогню від вогневої підгрупи до атакуючої підгрупи є найважливішим 
вимогою при проведенні атаки. 

(3) Передовий спостерігач переносить артилерійський вогонь углиб позицій супротивника  

для їх ізоляції. 

(4) Атакуюче відділення (відділення) атакує позиції супротивника, поєднуючи вогонь і 

маневр. Командир взводу управляє атакою і просуванням своїх відділень. Він 

вказує конкретні цілі шкірному відділенню і визначає відділення, що виконує основне  

завдання або основний маневр (вогнева підгрупа повинна визначити 

 ближній фланг атакуючого відділення (відділень)). 

(5) Під час атаки, командир відділення, ґрунтуючись на інтенсивності і точності 

вогню супротивника і захисних властивостях місцевості, повинен визначити спосіб 

пересування груп свого відділення. У будь-якому випадку, кожен солдат використовує 

необхідні індивідуальні навички пересування. 

(a) Командир відділення виділяє одну групу для вогневого прикриття пересування  

другої групи. 

(b) Командир відділення вказує групі відстань або напрям руху.  

Сам він знаходиться з однією з груп. 

(c) Солдати повинні підтримувати візуальний зв'язок між членами групи і 

командирами. 

(d) Солдати контролюють темп ведення вогню і перезарядку зброї з метою 

підтримка необхідної інтенсивності вогневої дії. 

(e) Друга група пересувається до наступної позиції, що забезпечує прикриття  

від вогню. При атаці використовується бойовий порядок "клин". Солдати 

пересуваються перебіганнями або повзучи. 

(f) Після цього командир відділення наказує пересуватися наступній 

групі. 

(g) Якщо необхідно, командир групи наказує солдатам пересуватися 

бойовими "двійками". Солдати у складі "двійок" поєднують вогонь і пересування, 

зберігаючи зв'язок з командиром групи. 

(h) Солдати ведуть вогонь з позицій, що забезпечують прикриття від вогню. Наступна  

позиція повинна вибиратися до початку руху. Потім вони перебігають  

на неї (не більше 5 секунд), або використовують переповзання попластунски  

чи на напівкарачках, залежно від умов місцевості і 

вогню супротивника. 
c. Якщо відповідь НЕМАЄ, або якщо атакуюче відділення (відділення) не може рухатися 

далі, командир взводу розгортає усі відділення для пригнічення супротивника і доповідає обстановку 

командирові роти. Командир взводу продовжує пригнічувати супротивника і 

виконувати накази командира роти. 

ЕТАП 5. Закріплення і реорганізація. 

a. Закріплення. Як тільки атакуюче відділення (відділення) захоплять позиції супротивника, 

командир взводу виставляє охорону. Взвод має бути готовий відбити контратаку  

супротивника; на етапі завершення атаки він найуразливіший. 

(1) Командир взводу подає сигнал вогневій підгрупі висунутися і зайняти визначені 

 позиції. 

(2) Командир взводу призначає кожному відділенню сектора спостереження і ведення 

вогню. 

(3) Для прикриття найбільш небезпечних підступів командир взводу визначає вогневі 

позиції основних видів зброї. 

(4) сержант Взводу починає процес поповнення боєприпасів. 

(5) Солдати швидко створюють оборонні позиції. 
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Командир взводу і передовий спостерігач швидко розробляють план вогневий 
підтримка. 

(7) Відділень виставляють спостерігачів для попередження про контратаку  

супротивника. 

b. Реорганізація. 

(1) Взвод здійснює наступні дії (тільки після закріплення на захоплених  

позиціях) : 

(a) Уточнення порядку управління. 

(b) Перерозподіл і поповнення боєприпасів. 

(c) Комплектування особовим складом розрахунків групової зброї. 

(d) Перерозподіл важливого спорядження (радіостанції, засоби захисту від 

ОМП, ПНВ). 

(e) Надання допомоги і евакуація поранених і постраждалих. 

(f) Прикриття проломів і порожніх місць на важливих позиціях. 

(g) Відправка полонеників на пункт збору (правило "5-S"). 

(h) Збір і передача даних про супротивника і трофеї. 

(2) Командири відділень готують доповідь про результати бойових дій (звіт ACE)  

командирові взводу. 

(3) Командир взводу збирає усі звіти і передає їх командирові роти (або начальнику  

штабу). 

(4) Взвод продовжує виконання поставлених завдань після отримання вказівок від 

командира роти. Рота розвиває успіх флангової атаки взводу. 
 

БОЙОВА НАВИЧКА 1A: АТАКА ВІДДІЛЕННЯ 
 

Обстановка: Відділення пересувається як частина взводу, підтримуючи зіткнення 

з супротивником або проводить підготовлену атаку або атаку з ходу. 

Необхідні дії: див. етапи 1-5. 

ЕТАП 1. Дії при зустрічі з супротивником. 

a. Солдати, що потрапили під вогонь супротивника, займають найближчу позицію, яка 
забезпечує захист від вогню і можливість спостереження. 

b. Група, що вступила в зіткнення з супротивником, негайно відкриває масований 

 вогонь на пригнічення в напрям супротивника. 

(1) Військовослужбовці групи, що вступила в зіткнення з супротивником, по 

пластунськи або на напівкарачках висуваються на позиції, з яких вони можуть 

 вести вогонь зі своєї зброї, і розташовуються так, щоб мати 

можливість вести спостереження, мати хороший сектор ведення вогню і забезпечити 

захист від вогню супротивника. Вони продовжують вести вогонь і докладають 

командирові групи про виявлені або передбачувані вогневі позиції  

супротивника. 

(2) Командир групи управляє вогнем, використовуючи трасуючі боєприпаси і 

звичайні команди управління. 

(3) Група, що не вступила в зіткнення з супротивником, займає потайні 

позиції і забезпечує охорону відділення з флангів і з тилу. 

(4) Командир відділення доповідає обстановку командирові взводу і висувається до 

групі, що веде бій з супротивником. 

ЕТАП 2. Локалізація супротивника. 

a. По звуках і спалахах пострілів, група, що веде бій з супротивником, уточнює відомі або 

передбачувані позиції супротивника. 

b. Група, що веде бій з супротивником, починає вести прицільний вогонь по 

передбачуваних позиціям супротивника. 
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c. Командир відділення висувається на позицію, з якою він може вести спостереження 
за супротивником і контролювати обстановку. 

d. Командир відділення через командира взводу запрошує негайний вогонь на подавлення 

 (зазвичай використовуються 60-мм міноцілі). 

e. Командир відділення доповідає командирові взводу чисельність супротивника, його 

місце розташування і будь-яку іншу відому інформацію про нього. Як тільки командир 

взводу прибуде у відділення, він повинен уточнити оцінку обстановки, зроблену команди- 

ром відділення. 

ЕТАП 3. Пригнічення супротивника. 

Оцінюючи інтенсивність і точність вогню супротивника, командир відділення визначає 

чи змогла група подавити позиції супротивника. 

a. Якщо відповідь ТАК, командир групи продовжує пригнічувати супротивника: 

(1) В першу чергу, група знищує або пригнічує важку групову зброю 

супротивника. 

(2) Для постановки димової завіси на позиціях супротивника група використовує димові  

гранати до гранатомета M203. 

(3) Командир групи продовжує управляти увігнемо, використовуючи трасуючі боеприпаси  

і звичайні команди управління. Вогонь повинен вестися прицільно, в 

необхідному темпі і без перерв. 

(4) Бойових "двійки" ведуть вогонь так, щоб солдати не перезаряджали 

зброя одночасно. 

b. Якщо відповідь НЕМАЄ, командир відділення розгортає групу, що не знаходиться в контакті  

з супротивником, і організовує підгрупу забезпечення. Він доповідає обстановку  

командирові взводу. Зазвичай у такому разі відділення складає вогневу підгрупу 

взводу. Відділення продовжує вести вогонь по супротивникові і виконує вказівки командира 

взводу. Командир взводу, разом з радіотелефоністом, передовим спостерігачем, командиром  

другого відділення і одним кулеметним розрахунком, також як і сержант взводу і 

другий кулеметний розрахунок, висуваються вперед, як вказано в бойовій навичці 1, Атака  

взводу. 

ЕТАП 4. Атака. 

a. Як тільки група, що веде бій з супротивником, змогла його подавити, командир от- 

ділення вирішує, чи зможе друга група здійснити маневр. Він повинен оцінити  

наступне: 

Розташування вогневих позицій супротивника і його загороджень; 
Сили супротивника, діючого проти відділення (ознаками являються кількість 

 автоматичної зброї, наявність транспортних засобів, використання засобів вогневої 

підтримки); 

Уразливий фланг супротивника; 

Приховані флангові підступи до позицій супротивника. 

b. Якщо відповідь ТАК, командир відділення висуває другу групу для атаки: 

(1) Командир відділення наказує групі, що знаходиться в зіткненні з супротивником,  

підтримати маневр другої групи. Потім він очолює особисто або 

наказує командирові атакуючої групи висунутися на початковий рубіж атаки.  

Атакуюча група повинна під година атаки створити і утримати вогневий перевага над 

супротивником. Передача відповідальності за ведення вогню від підтримувальною  

групи до атакуючої групи є найважливішою вимогою при проведенні  

атаки 

(2) Після висунення групи на початковий рубіж атаки, командир відділення дає 

підтримувальній групі заздалегідь встановлений сигнал про перенесення вогню на 

протилежний фланг позиції супротивника. 
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Атакуюча група атакує позиції супротивника, поєднуючи вогонь і маневр. Підутримуюча 
група повинна визначити ближній фланг атакуючої групи. 

(a) Командир групи вибирає маршрут, який дозволити йому досягти поставлених  

цілей, і забезпечити прикриття і маскування його групи. Потім 

командир групи особисто веде групу в бойовому порядку "клин", знаходячись 

попереду групи. 

(b) Військовослужбовці групи пересуваються індивідуально або у складі бойових 

"двійок", використовуючи способи індивідуального пересування, зберігаючи 

своє місце в бойовому порядку групи. У кінці пересування, вони займають 

вогневу позицію і відкривають вогонь. 

c. Якщо відповідь НЕМАЄ або атакуюча група не може рухатися, командир відділення 

використовує її для посилення вогневої дії на супротивника, доповідає обстановку командиру  

взводу і чекає його вказівок. Відділення продовжує вести вогонь по супротивникові і 

виконує вказівки командира взводу. 

ЕТАП 5. Закріплення і реорганізація. 

a. Як тільки атакуюча група захопила позиції супротивника, командир відділення 

організовує охорону. Він повинен швидко організувати віддзеркалення будь-якої контратаки 

супротивника. На етапі завершення атаки відділення найуразливіший. 

(1) Командир відділення подає сигнал підтримувальній групі висунутися на 

вказану позицію. 

(2) Командир відділення призначає обом групам сектора спостереження і ведення  

вогню. 

(3) Командир відділення визначає позиції основних видів зброї. 

(4) Усі солдати швидко створюють оборонні позиції. 

(5) Командир відділення створює початковий план вогневої підтримки на випадок 

контратаки супротивника. Після прибуття усього взводу, він передає його командирові 

взводу для наступного поліпшення. 

(6) Командир відділення виставляє спостерігачів для спостереження за супротивником. 

b. Відділення виконує наступні завдання: 

(1) Відновлює управління. 

(2) Перерозподіляє і поповнює боєприпаси. 

(3) В першу чергу проводить обслуговування групової зброї. 

(4) Перерозподіляє найважливіші елементи спорядження (наприклад, радіостанції 

засоби захисту від ОМП, ПНВ). 
(5) Надає першу медичну допомогу і евакуював поранених і  

постраждалих. 

(6) Закриває проломи і порожні місця в бойових порядках. 

(7) Відправляє полоненики на пункт збору (правило "5-S"). 

(8) Збирає і передає дані про супротивника і трофеї. 

c. Командири груп готують доповідь про результати бойових дій (звіт ACE)  

командиру відділення. 

d. Командири відділень збирають усі звіти і передають їх командирові взводу або 

сержантові взводу. 

e. Відділення продовжує виконання поставлених завдань після отримання вказівок 

від командира взводу. Взвод розвиває успіх флангової атаки відділення, залишаючи відділення як 

частина атакуючих сил взводу. 

f. Командир відділення доповідає обстановку командирові взводу. 
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БОЙОВА НАВИЧКА 2: РЕАКЦІЯ НА ВОГОНЬ СУПРОТИВНИКА. 
 

Обстановка: Відділення або взвод потрапив під вогонь індивідуального або групового 

зброї супротивника. 

Необхідні дії: (мал. 6-1). 

(1)  Військовослужбовці негайно займають найближчі укриття і відкривають вогонь у 

відповідь по супротивникові. 

(2)  Командири груп (відділень) виявляють і ведуть прицільний вогонь по викритим або 

підозрюваним вогневим точкам і позиціям супротивника, і доповідають 

 обстановку командирові відділення (взводу). 

(3)  Командири груп управляють увігнемо, використовуючи команди управління, що містять 

наступні елементи, : 

Команда для привертання уваги особового складу; 

Напрям на мету; 

Опис цілі; 

Дистанція до цілі; 

Спосіб ведення вогню (поодинокий або безперервний); 

Команда на відкриття вогню. 

(4)  Військовослужбовці підтримують зв'язок з сусідами ліворуч і справа. 

(5)  Військовослужбовці підтримують зв'язок зі своїм командиром групи і повідомляють 

йому про позиції супротивника. 

(6)  Командири перевіряють стан своїх підлеглих. 

(7)  Командири груп (відділень) підтримують зв'язок з командиром відділення  

(взвода). 

(8)  Командир відділення (взводу) - 

(a) Висувається до групи (відділенню), що знаходиться під обстрілом, і приєднується  

до її командира. Командир взводу бере з собою радіотелефоніста 

передового спостерігача, командира найближчого відділення, і один кулеметний 

розрахунок. Командир замикаючого відділення висувається до своєї головної  

групі. Сержант взводу також висувається вперед разом з другим  

кулеметним розрахунком і приєднується до командира взводу, знаходячись 

у готовності очолити вогневу підгрупу взводу. 

(b) Визначає, чи зможе його відділення (взвод) вийти із зони ураження, або 

ні. 

(c) На основі інтенсивності і точності вогню супротивника проти свого підроділ  

визначає, чи може його підрозділ, що знаходиться під обстрілом,  

відкрити вогонь на пригнічення супротивника. 
(d) Оцінює обстановку. Він визначає: 

Розташування вогневих позицій супротивника і його загороджень; 

Сили супротивника (ознаками є кількість автоматичного 

зброї, наявність транспортних засобів, використання засобів вогневої 

 підтримки); 

Уразливі фланги; 

Приховані підступи до позицій супротивника. 

(e) Визначає подальші варіанти дій (наприклад, вогонь і маневр, атаку,  

прорив, знищення бункера, захоплення і зачистка будівлі або траншеї). 

(f) Доповідає обстановку командирові взводу (роти) і починає діяти. 

(g) Викликає і коригує мінометний або артилерійський вогонь. (Командир  

відділення передає запит через командира взводу). 

(9) Командири груп управляють підлеглими особистим прикладом; наприклад: "Слідкуй за мною, 

роби як я"! 
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(10) Усіх команд і сигнали від командира взводу передаються особовому складу через 
командирів відділень і груп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 6-1. Реакція на вогонь противника. 

 
БОЙОВА НАВИЧКА 3: ВИХІД З БОЯ 

 
Обстановка: Відділення (взвод) знаходиться під вогнем супротивника і повинне вийти з 

бою. 

Необхідні дії: (мал. 6-2). 

(1) Командир відділення (взводу) віддає наказ одній групі (відділенню) прикрити 

вогнем відхід частини підрозділу, що залишилася. 

(2) Командир відділення (взводу) визначає відстань і напрям, або місцевий 

предмет, або останній пункт збору для відходу першої групи (відділення). 

(3) Вогнева підгрупа (група або відділення) продовжує сковувати супротивника 

вогнем. 

(4) Для прикриття свого відходу підрозділ, що відходить, використовує осколкові 

шумові або димові гранати. 

(5) група, що Відходить, займає вказані позиції і відкриває вогонь по  

супротивнику. 

(6) Командир взводу наказує вогневій підгрупі відійти на наступну позицію 

(враховуючи умови місцевості, а також інтенсивність і точність вогню  

супротивника, групі (відділенню), що пересувається, може потрібно вести вогонь 

пересуванні) 
(7) Відділення (взвод) повинен продовжувати вогневе пригнічення супротивника до виходу 

з бою, особовий склад продовжує відходити від супротивника перекатами до тих 

пір, поки: 

Він не відірветься від супротивника. 

Він не перетне рубежу вогневої поразки, призначеної старшим  

начальником. 

Групи (відділення) не зайняли вказані позиції для виконання наступного 

 завдання. 
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Після виходу з бою командир повинен змінити напрям руху підрозділу. Це зменшить для 
супротивника можливість організувати ефективне 

вогнева поразка підрозділу артилерійським вогнем. 

(9) Якщо відділення або взвод розсіюється, солдати тримаються разом і виходять на 

останній вказаний пункт збору. 

(10) Командир відділення (взводу) перераховує солдатів, доповідає обстановку, якщо 

  необхідно реорганізовує підрозділ і продовжує виконання поставленого 

 завдання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 6-2. Вихід з бою. 

 
БОЙОВА НАВИЧКА 4: ДІЇ ПРОТИЗАСІДОК 

 
Обстановка: Якщо відділення (взвод) потрапило в зону ураження і піддалося нападу 
супротивника із засідки з використанням засобів поразки з високою щільністю вогню, підрозділ 
повинен зробити наступні дії. 

Необхідні дії: (мал. 6-3). 

(1) В ближній засідці (на відстані кидка ручної гранати), військовослужбовці що потрапили 

 під вогонь супротивника, негайно відкривають вогонь у відповідь, займають 

вогневі позиції і закидають супротивника осколковими і димовими  

гранатами. 

(a) негайно після розриву гранат, військовослужбовці, що знаходяться в зоні 

поразки, атакують засідку, поєднуючи вогонь і маневр. 

(b) Військовослужбовці, що знаходяться поза зоною ураження засідки, : 

Визначають вогневі позиції супротивника; 

Негайно відкривають вогонь на пригнічення засідки; 

Займають вогневі позиції; 

Переносять вогонь під час атаки засідки своїми товаришами,  

що знаходяться в зоні ураження. 

(2) В далекій засідці (на відстані, що перевищує дальність кидка гранати), військовослужбовці, 

що потрапили під вогонь супротивника, негайно відкривають відповідний вогонь,  

займають вогневі позиції і пригнічують супротивника: 
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В першу чергу знищуються або пригнічуються розрахунки важкого 
групової зброї супротивника; 

Позиції обстрілюються димовими гранатами з підстовбурного 

гранатомета M203; 

Ведеться постійний вогонь на пригнічення (знищення) супротивника. 

(a) Військовослужбовці (групи або відділення), що не потрапили під обстріл, 

висуваються на приховані позиції у бік уразливого флангу супротивника і  

атакують його, поєднуючи вогонь і маневр. 

(b) Військовослужбовці, що знаходяться в зоні ураження, продовжують вести 

безперервний вогонь по супротивникові і переносять його у міру атаки його позицій 

своїми товаришами. 

Передовий спостерігач взводу викликає і коригує артилерійський вогонь 

діючи за вказівкою командира взводу. За наказом, він переносить вогонь углиб 

засідки для ізоляції позицій супротивника при їх успішній атаці або для прикриття  

відходу взводу. 

Командир відділення (взводу) доповідає обстановку вищестоящому командиру,  

якщо необхідно виробляє реорганізацію підрозділу, і продовжує 

виконання завдання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

малий. 6-3. Дії проти засідок. 

 
БОЙОВА НАВИЧКА 5: ЗНИЩЕННЯ БУНКЕРА 

 
Обстановка: Взвод, пересуваючись як частина більших сил, виявив бункер  
супротивника. 

Необхідні дії: (мал. 6-4). 

(1) Взвод вступає в зіткнення з супротивником: 

(a) Відділення, що увійшло до зіткнення з супротивником, складає вогневу  

підгрупу взводу. 

(b) Командир взводу, радіотелефоніст, передовий спостерігач, і один кулеметний 

розрахунок висуваються вперед для приєднання до командира відділення, що 

увійшло до зіткнення з супротивником. 
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(c) сержант Взводу з другим кулеметним розрахунком висувається вперед, і 
бере командування над вогневою підгрупою. 

(d) Вогнева підгрупа - 

1. У деру чергу знищує або пригнічує важке групова зброя  

супротивника. 

2. Для постановки димової завіси на позиціях супротивника підгрупа 

використовує димові гранати до гранатомета M203. 

3. Веде постійний вогонь на пригнічення супротивника. 

(e) Передовий спостерігач викликає і коригує артилерійський вогонь 

наслідуючи вказівки командира взводу. 

Командир взводу визначає можливість для здійснення маневру, оцінюючи 

наступне - 

(a) Бункеры супротивника, інші вогневі позиції, і будь-які загородження. 

(b) Сили супротивника, діючого проти взводу (ознаками являються кількість 

 автоматичної зброї, наявність транспортних засобів, використання 

 засобів вогневої підтримки). 

(c) Уразливий фланг як мінімум одного бункера. 

(d) Приховані флангові підступи до бункера. 

Командир взводу визначає бункер, який буде атакований першим, і направляє 

 одне з відділень (що знаходиться поза зіткненням з супротивником) для 

його знищення. 

Якщо необхідно, сержант взводу уточнює позиції відділення, груп або кулеметних  

розрахунків для ізоляції бункера і ведення вогню на пригнічення. 

Атакуюче відділення, з командиром взводу і радіотелефоністом, висувається 

прихованими підступами до бункера і знищує його. 

(a) Командир відділення висувається разом з атакуючою групою прихованими 

підступами на фланг бункера. 

1. Атакуюча група наближається до бункера, використовуючи його мертві 

зони і не загороджуючи сектор обстрілу для вогневої підгрупи. 

2. Солдати постійно спостерігають за іншими бункерами, або позиціям,  

що прикривають їх. 

(b) Після висунення на останню приховану позицію - 

1. Командир групи і стрілець-кулеметник залишаються на місці і ведуть 

вогонь на пригнічення бункера (в т.ч. і з використанням гранатометів 
LAW/AT4). 

2. Командир відділення розташовується там, звідки він може найкращим 

образом керувати своїми групами. По його сигналу, вогнева підгрупа  

переносить вогонь на протилежну сторону бункера від направління 

 підходу атакуючої групи. 

3. Стрілець-гранатометник і стрілець продовжують висуватися до бункеру, 

використовую мертві зони. Один з солдатів займає позицію біля виходу,  

другою готує ручну гранату, подає команду "ГРАНАТА"! 

 і кидає її в амбразуру. 

4. Після розриву гранати, солдати ведуть вогонь короткими чергами 

по виходах і входах в бункер, знищуючи супротивника. Солдат, що кидав гранату, 

не повинний входити в бункер першим для його  

зачистки. 

(c) Командир відділення перевіряє бункер, щоб переконається в тому, що він  

знищений. Він доповідає про знищення бункери, якщо потрібне  

реорганізує свій підрозділ, і продовжує виконання подальших завдань. 

Взвод розвиває успіх і атакує інші бункеры. 
 
 

6-12



 
 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

 
 
 

SH 21-76 

 

Командир взводу, якщо необхідно, уточнює позиції відділень вогневої підгрупи, щоб 
ізолювати і подавити бункеры, що залишилися, і організовує вогонь 

на пригнічення. 

Командир взводу ля знищення наступного бункера виділяє інше відділення 

 із складу вогневої підгрупи; чи наказує це зробити атакуючому  

відділенню. 

ПРИМІТКА: Командир взводу повинен враховувати стан свого атакуючого відділення 

((відділень) (наявність боєприпасів і виснаження особового складу) і при необхідності міняти 
їх. 

 
((a) По сигналу командира взводу, вогнева підгрупа переносить вогонь на 

протилежну сторону бункера від напряму підходу атакуючого відділення. 

((b) В цей же час, передовий спостерігач переносить артилерійський вогонь 

углиб для ізоляції позицій супротивника. 

Атакуюче відділення знищує наступний бункер (див. підпункт (5) вище). 

Командир взводу доповідає про це командирові взводу, якщо це необхідно 

реорганізує свій підрозділ, і продовжує виконання подальших завдань. 

Рота використовує успіх атаки взводу і продовжує атаку позицій супротивника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 6-4. Знищення бункера відділенням. 

 
БОЙОВА НАВИЧКА 6: ЗАХОПЛЕННЯ І ЗАЧИСТКА ТРАНШЕЇ 

 
Обстановка: Взвод проводить атаку у складі більших сил і виявляє траншею 

супротивника. Взвод виділяє вогневу підгрупу. Командир взводу визначає, чи має він 

досить сил, щоб здійснити маневр і атакувати траншею супротивника. 

Необхідні дії: (мал. 6-5, 6-6 і 6-7). 
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Командир взводу призначає одне відділення для входу в траншею і створення 
опорного пункту. 

Командир взводу визначає місце входу в траншею і напрям подальшого 

просування під час зачистки. 

Сержант взводу розміщує солдатів і кулеметні розрахунки таким чином, щоб 

 подавити вогнем траншею і ізолювати місце входу. 

Штурмове відділення проводить захоплення траншеї і створює в ній опорний пункт. 

Командир відділення призначає одну групу для штурму, а другу групу для 

надання спочатку вогневої підтримки першій групі, а потім для того, що йде за 

їй і надання їй підтримка під час зачистки. Він визначає місце входу в 

траншею. 

(a) Командир відділення і штурмова група висуваються на найближчу від 

місця входу в траншею потайну позицію. 

1. Командир відділення вказує місце входу. 

2. Вогнева підгрупа переносить вогонь убік від місця входу і продовжує 

  пригнічувати примикаючі позиції супротивника або ізолює  

траншею, якщо це необхідно. 

3. Командир штурмової групи і стрілець-кулеметник залишаються на позиції  

поблизу траншеї і підтримують вогнем захоплення траншеї. 

4. Два солдати штурмової групи (стрілок і стрелок-, що залишилися 

гранатометник) кидком або переповзанням наближаються до  

траншеї. 

5. Командир відділення розташовується так, щоб найкращим 

чином управляти своїми групами. 

(b) Перші два солдати штурмової групи (стрілець і стрілець-гранатометник) 

наближаються до краю траншеї; лягають на спину паралельно їй; і по команді 

  командира відділення готують гранати, подають команду "ГРАНАТА"!, і кидають їх в 

траншею. 

1. Відразу після розриву гранат, солдати скачуються в траншею, приземляються  

на ноги і стають спина до спини. Вони ведуть вогонь 

уздовж траншеї в протилежних напрямах. Відразу після цього 

солдати розходяться в протилежні сторони, продовжуючи вести 

вогонь чергами по три постріли, до тих пір, поки кожен з них не 

досягне найближчого кута або перетину траншеї. Після цього 
вони зупиняються, займають позиції для блокування пересування 

 супротивника у бік захопленого опорного пункту. 

2. Відразу ж після розриву гранат, командир штурмової групи і стрілець-кулеметник 

кидком висуваються до траншеї і уриваються в неї. 

Командир відділення направляє їх до одного з поворотів або перехресть 

 траншеї, дозволяючи тим самим стрілку і стрілку-гранатометникові  

також увійти до траншеї на протилежну сторо- 

ну і створити там свою бойову "двійку". 

(c) Командир відділення залишається біля місця входу в траншею і відмічає його. 

(d) Командир відділення доповідає командирові взводу про те, що він увійшов в 

траншею і організував опорний пункт. Взвод розвиває успіх, використовуючи 

сили взводу, що залишилися, для зачистки траншеї. 

((e) Якщо необхідно, відділення реорганізовується. Командири перерозподіляють  

боєприпаси. 

Командир взводу направляє одне з відділень вогневої підгрупи в траншею 

для її зачистки у вказаному напрямі, починаючи від опорного пункту. 
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Якщо необхідно, вогнева підгрупа міняє вогневу позицію для забезпечення 
ведення вогню на пригнічення. 

Командир взводу входить в траншею разом з відділенням зачистки. 

Відділення зачистки проходити відділення, що охороняє опорний пункт, і здійснює 

зачистку траншеї. 

(a) Командир відділення визначає головну і замикаючу групи. 

((b) Головна група і командир відділення висувається до найближчого куту що 

охороняється або перетину траншеї. Командир відділення повідомляє 

групі, що охороняє цей кут або перетин, що він готовий до зачистки. Що замикає 

група рухається услід, зберігаючи візуальний контакт із що замикає  

солдатом головної групи. 
 

ПРИМІТКА: Під час використання цього способу, командир групи розташовується ззаду 
своєї групи, щоб контролювати (якщо необхідно, то і фізично) своїх солдатів. Інші  
солдати періодично міняються місцями з першим солдатом, щоб змінити магазин і підготувати 
 гранати. Така зміна дозволяє забезпечити ведення безперервного вогню уздовж траншеї 
і підтримувати необхідний темп просування в ході зачистки. 

 
(c) Головна група проходить бойову "двійку", що охороняє опорний пункт. 

1. Перший солдат головної групи розташовується упритул до солдата 

що охороняє кут або перетин траншеї, ляскає його по плечу і 

говорить "ІДУ ВПЕРЕД"!. 

2. Солдат, що охороняє поворот або перетин траншеї, подтвер- 

ждает те, що він поступився місцем, кажучи "O 'КЕЙ". Він дає можливість 

головній групі пройти повз нього. 

(d) Головна група починає зачистку траншеї у вказаному напрямі. Вона 

починає це або з кута, або з перетину траншеї. 

1. Другий військовослужбовець готує і, вигукуючи "ГРАНАТА"!, кидає 

 її за кут траншеї. 

2. Відразу після розриву гранат, перший солдат огинає кут траншеї 

ведучи вогонь фіксованими чергами по три постріли, і просувається  

вперед. Група йде за ним до наступного повороту або  

перехрестя. 

(e) Командир відділення : 

1. Йде відразу за головною групою. 
2. Переконується в тому, що замикаюча група йде за ним і готова 

обійти головну групу і очолити зачистку. 

3. Міняє групи з потреби, щоб солдати не втомлювалися і зберігали 

необхідний темп зачистки. 

4. Якщо необхідно, через командира взводу запрошує вогневу  

підтримку. 
 

УВАГА 

Військовослужбовці однієї групи повинні дотримувати між собою достатній інтервал, щоб не 

допустити поразки декількох чоловік однією чергою супротивника. 

 

(f) На кожному розі або перетині траншеї, головна група діє так 
же, як вказано в підпункті (d) вище. 

(g) Якщо у першого солдата при підході до чергового кута або перетину 

траншеї закінчуються боєприпаси, він вигукує "ПАТРОНИ"!. 

1. Він відразу ж зупиняється і притискається до протилежної 

стінці траншеї, дозволяючи своїй групі обійти себе. Він продовжує 
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прицілюватися зі своєї зброї уздовж траншеї у напрямі  

руху. 

2. Військовослужбовець, що йде за ним, переконується в тому, що його магазин 

повний, підходить впритул до головного солдата, ляскає його по 

плечу і говорить "ІДУ ВПЕРЕД"!. 

3. Перший солдатів поступається своїм місцем, кажучи "O 'КЕЙ", міняється місцями  

зі своїм товаришем і відділення продовжує рух. 

((h) У міру просування відділення, замикаюча група охороняє кути і перехрестя 

і відмічає свій шлях в траншеї. Командир замикаючої групи 

повинний стежити за тим, щоб бойові "двійки" головного відділення мінялися  

місцями для забезпечення охорони. 

((i) Командир відділення доповідає про просування в зачистці (вогнева підгрупа має бути 

здатна завжди визначити місце розташування в траншеї 

головної групи). 

((((9) Командир взводу міняє відділення, щоб зберегти сили солдатів і підтримувати  

необхідний темп зачистки. 

((10) сержант Взводу викликає піднощика боєприпасів і організовує групи 

для входу в траншею. 

((11) Вогнева підгрупа повинна переконатися в тому, що усі свої підрозділи увійшли в 

траншею ТІЛЬКИ через вказане місце. Усі пересування повинні здійснюватися  

тільки в траншеї щоб уникнути втрат від вогню своїх підрозділів. 

((12) Командир взводу доповідає командирові роти про те, що траншея захоплена, або 

про те, що він не може далі продовжувати зачистку траншеї. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 6-5. Захоплення і зачистка траншеї відділенням. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис 6-6. Захоплення і зачистка траншеї відділенням (продовження). 
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Мал. 6-7. Зачистка траншеї взводом. 

 
БОЙОВА НАВИЧКА 7: ПРОРИВ МІННО-ДРОТЯНОГО ЗАГОРОДЖЕННЯ. 

 
Обстановка: Взвод діє як частина більших сил. Головешці відділення виявило  
дротяне загородження супротивника, посилене мінами, яке не можна обійти. 

На протилежній стороні загородження знаходяться позиції супротивника. 

Необхідні дії: (мал. 6-8). 

(1) Командир взводу, його радіотелефоніст, передовий спостерігач і один кулеметний 

розрахунок висуваються до командира головного відділення. 

(2) Командир взводу, приймаючи рішення про здійснення маневру, визначає - 

(a) Характер загородження і позиції супротивника, що прикривають його вогнем. 

(b) Сили супротивника, скутого вогнем (ознаками є кількість автоматичної 

 зброї, наявність транспортних засобів, використання 

засобів вогневої підтримки). 

(c) Місце прориву загородження. 

(d) Приховані підступи до місця прориву. 

((e) Позиції для надання вогневої підтримки, досить великі, щоб вмістити  

відділення, посилене кулеметами. 

(3) Командир взводу ставить завдання одному відділенню на вогневе прикриття  

висування частини взводу, що залишилася, до місця прориву. Він призначає вогневі 

позиції підходи до них, вказує позиції супротивника, які мають бути пригнічені, місце 

прориву і маршрут, по якому до нього висувається частина, що залишилася 

взводу. Він також визначає і доводить до підлеглих порядок відкриття і  

перенесення вогню. 

(4) Командир взводу призначає одне відділення як відділення прориву, що залишилося  

відділення - як штурмове відділення для дій потім подолання  

загородження (штурмове відділення своїм вогнем доповнює дії відділення 

 вогневої підтримки. Зазвичай воно висувається по прихованих підступах відразу за 

відділенням прориву, і атакує супротивника відразу після подолання  

загородження). 

(5) Відділення, виділене для вогневого прикриття прориву, висувається на вогневу  

позицію і організовує вогневу підгрупу взводу. 

(6) сержант Взводу з другим кулеметним розрахунком висувається вперед до вогнвій 

підгрупі і бере командування над нею. 
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(7) 

 
 
 

Підручник рейнджера 

 

По сигналу командира взводу, вогнева підгрупа: 
(a) В першу чергу, знищує або пригнічує важку групову зброю 

супротивника. 

(b) Для постановки димової завіси на позиціях супротивника використовуються димові 

гранати до гранатомета M203. 

(c) Веде постійний вогонь на пригнічення. 

(8) Командир взводу визначає місце прориву загородження і прихованими підступами 

 виводить до нього відділення прориву і штурмове відділення. 

(9) Передовий спостерігач викликає і коригує артилерійський вогонь, слідуючи 

вказівкам командира взводу. 

(10) Відділення прориву долає загородження супротивника. 

(a) Командир відділення виділяє одну групу для прикриття висунення 

другої групи. 

(b) Командир відділення уточнює місце того, що проробляє проходу. 

(c) Вогнева підгрупа продовжує вести вогонь на пригнічення і ізолює місто 

 прориву. 

(d) Група прориву, разом з командиром відділення прориву, використовуючи приховані 

підступи, висувається до місця прориву загородження. 

1. Командир відділення і група прориву для постановки димової завіси  

на місці прориву використовує димові гранати. Вогнева підгрупа  

взводу переносить свій вогонь углиб від місця прориву і продовжує 

  пригнічувати увігнемо позиції супротивника. Передовий спостерігач  

коригує артилерійський вогонь і переносить його углиб позицій супротивника. 

2. Командир групи прориву і стрілець-кулеметник розташовуються на 

фланзі місця прориву для забезпечення вогневого прикриття групи. 

3. Гранатометник і стрілець з групи прориву знешкоджують міни 

ріжуть дріт в дротяному загородженні і відмічають прохід раніше  

встановленим способом (переважно використовувати подовжені  

заряди розмінування, якщо вони є). 

4. Як тільки виконаний прохід в загородженні, командир групи прориву 

 і стрілець-кулеметник долають загородження і займають 

позиції за ним разом з гранатометником і стрільцем. Командир 

групи подає сигнал командирові відділення прориву про те, що він 

знаходиться на позиції і готовий прикрити висунення другої групи. 

(e) По сигналу командира відділення, командир групи забезпечення піднімає 

свою групу для подолання загородження. Він проходить через загородження 

і приєднується до групи прориву, залишаючи одного гранатометника і 

стрілка зі своєї групи для забезпечення проходу через загородження інших  

сил взводу. 

(f) Використовуючи ті ж приховані підступи, що і група прориву, група забезпечення 

проходить через загородження і займає позиції за ним. 

(g) Командир відділення прориву доповідає обстановку командирові взводу і 

при необхідності, проводить реорганізацію підрозділу. 

(11) Командир взводу веде штурмове відділення через загородження і розташовує 

його за ним для прикриття пересування сил взводу, що залишилися, або відразу атакує 

позиції супротивника, що прикривають загородження. 

(12) Командир взводу доповідає обстановку командирові роти і дає команду своїй 

вогневій підгрупі здолати загородження. Командир взводу залишає провідників для 

забезпечення проходу роти через загородження. 
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(13) Рота розвиває успіх взводу після подолання загородження і продовжує наступ 
 на позиції супротивника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 6-8. Прорив мінно-дротяного загородження відділенням. 
 
Місце для приміток 
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(1) 
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ГЛАВА 7 
 

ЗВ'ЯЗОК 
 

7-1. Загальні стани. 

Радіостанція AN/PRC - 119 складається з приймача і передавача. Разом, прийомопередатчик  

має безліч можливостей і пристроїв для того, щоб зробити виконання 

вашого завдання ефективнішим. Радіостанція може працювати в одноканальному режимі 

чи режимі автоматичної перебудови частоти. 

Радіостанція має приблизно 2320 частотних каналів і забезпечує голосову 

і цифровий зв'язок. Робоча напруга переносної радіостанції складає 13,5 В, живлення  

здійснюється від однієї акумуляторної батареї. Дальність зв'язку складає 5-10 км 

при максимальній потужності. Ця дальність розрахована на основі нормального проходження 

сигналу і визначена як середня очікувана величина, виходячи з нормальних атмосферних  

і погодних умов. Дальність зв'язку залежить від місцезнаходження, часу доби 

погодних умов і рівня навколишніх шумів, а також від інших чинників. 

Радіостанція AN/PRC - 126 має діапазон робочих частот від 30 до 88 Мгц, розділений на 

піддіапазони через кожних 25 кГц. Це легка радіостанція, ідеально відповідна 

для радіозв'язку в ланці "відділення-взвод". Добре налагоджена радіостанція AN/PRC - 126 

є чудовим доповненням до потужнішою AN/PRC - 119. Ця глава пояснює 

порядок розгортання, роботи і усунення несправностей обох радіостанцій. 

7-2. Радіостанція AN/PRC - 119. 

Розгортання. Для розгортання радіостанції ви повинні, передусім 

перевірити і встановити акумуляторну батарею. 

(a) Перевірити нішу для батареї на наявність бруду або ушкоджень; 

(b) Поставити радіостанцію на запобіжну кришку лицьової панелі; 

(c) Перевірити міру заряду батареї (ви використовуватимете що перезаряджається 

батарею BB - 390); 

(d) Помістити батарею в нішу; 

(e) Закрити кришку, закріпити клямки; 

(f) Поставити радіостанцію назад в рівне положення; 

(g) Якщо батарея встановлена, ввести рівень заряду батареї в пам'ять радіостанції, 

виконавши наступне: 

1. Перемикач FCTN поставити в положення LD; 

2. Натиснути кнопку BAT; потім кнопку CLR; 

3. Ввести номер, написаний збоку на батареї; 

4. Натиснути кнопку STO; 

5. Перемикач FCTN поставити в положення SQ ON. 

(2) Антенна. 

(a) Перевірити роз'єми на антені і на радіостанції на наявність ушкоджень; 

(b) Укрутити гнучку антену в роз'єм; 

(c) Затягнути; 

(d) Акуратно зістикувати базу антени з коннектором RT ANT; 

(e) Затягнути; 

(f) Складете антену у вигляді букви S і закріпите її. 

ПРИМІТКА: По можливості, тримаєте антену вертикально. Якщо антена знаходиться в го- 

ризонтальном положенні, може виникнути необхідність для переміщення радіостанції з 
метою найкращого прийому і передачі повідомлень. 
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(5) 

(6) 

 
 
 

Підручник рейнджера 

 

(3) 
 
 
 
 

(4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(8) 

 

Переговорна трубка. 

(a) Перевірити трубку на наявність ушкоджень; 

(b) Підключити трубку до роз'єму AUD/DATA і закріпити її поворотом ключа 

за годинниковою стрілкою. 

Перенесення. 

(a) Розмістити радіостанцію в польовій сумці, розташувавши антену з боку 

лівого плеча; 

(b) Перекинути верхній клапан сумки через радіостанцію і закріпити його 

допомогою лямок і скоб. 

Початкові фіксовані установки. 

(a) Перемикач CHAN поставити в положення 1; 

(b) Перемикач MODE поставити в положення SC; 

(c) Перемикач RF PWR поставити в положення HI; 

(d) Ручку VOL поставити в середнє положення; 

(e) Перемикач DIM повернути за годинниковою стрілкою до упору; 

(f) Перемикач FCTN поставити в положення LD; 

(g) Перемикач DATA RATE вимкнути. 

Введення фіксованих частотних каналів. 

(a) Отримати робочі інструкції і порядок зв'язку (SOI); 

(b) Перемикач FCTN поставити в положення LD; 

(c) Перемикач MODE поставити в положення SC; 

(d) Перемикач CHAN поставити в положення MAN, CUE, або на бажаний 

канал (1-6), де буде записана частота; 

(e) Натиснути кнопку FREQ (на дисплеї відобразиться "00000", або поточна  

частота); 

(f) Натиснути кнопку CLR (на дисплеї відобразяться п'ять рисок); 

(g) Ввести нову частоту; 

(h) Якщо частота введена неправильно, натиснути CLR; 

(i) Натиснути кнопку STO (дисплей блиматиме); 

(j) Перемикач FCTN поставити в положення SQ ON. 

Видалення частот. 

(a) Перемикач MODE поставити в положення SC; 

(b) Перемикач CHAN поставити в положення MAN, CUE, або на бажаний 

канал, де частота має бути видалена; 

(c) Натиснути кнопку FREQ; 

(d) Натиснути кнопку CLR; 

(e) Натиснути кнопку LOAD; потім натиснути кнопку STO; 

(f) Перемикач FCTN поставити в положення SQ ON. 

Пошук нових частот. 

(a) Вести усі бажані частоти, як описано в пункті 7-2 (6); 
(b) Перемикач CHAN поставити в положення CUE; 

(c) Перемикач SC поставити в положення FH; 

(d) Перемикач FCTN поставити в положення SQ ON; 

(e) Натиснути кнопку STO (на дисплеї відобразиться SCAN); 

(f) Натиснути кнопку 8. Тепер ви можете перейти на будь-які інші частоти. 
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Пошук і усунення несправностей. 

Несправність 

 
1. Нет питания 

 
2. Високий рівень шуму в трубці 

3. Немає тонального сигналу на низькій 

середній і високій потужності 
 
 
 

4. Безперервний тональний сигнал 
 
 
 

5. Немає тонального сигналу 
 
 

6. Немає передачі 
 
 
 
 

7. Немає прийому 

Методи усунення 

1.а. Перевірити перемикач DIM; 

1.б. Перевірити акумуляторну батарею. 

2.а. Протерти очисником контакти трубки. 

 
3.а. Замінити трубку. 

 
4.а. Натиснути переговорну тангенту на мікрофоні; 

4.б. Перевірити наявність тонального сигналу в трубці 

подувши в неї; 

4.в. Якщо сигналу немає, замінити трубку. 

5.а. Замінити трубку 

6.а. Перевірити антену; 

6.б. Перевірити трубку; 

6.в. Перевірити частоту. 

7.а. Перевірити частоту; 

7.б. Перевірити антену; 

7.в. Перевірити трубку. 

 

7-3. Радіостанція AN/PRC-126. 

(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 
 
 
 
 

(3) 

Розгортання. 

(a) Перевірити і встановити батарею; 

(b) Перевірити нішу для батареї на наявність бруду або ушкоджень; 

(c) Перевірити міру заряду батареї, (ви використовуватимете батарею що 

перезаряджається  BB - 388); 

(d) Помістити батарею в ніші; 

(e) Закрити кришку, закріпити клямки. 

Антена. 

(a) Перевірити антену на наявність ушкоджень; 
(b) Укрутити антену в радіостанцію (якщо використовується гнучка антена, в першу 

черга прикріпити базу антени). 

Переговорна трубка. 

(a) Перевірити трубку на наявність ушкоджень; 

(b) Вставити трубку в аудио-коннектор і повернути для закріплення. 

Робота і установка частот. 

(a) Натиснути кнопку SET і включити радіостанцію; 

(b) Натиснути кнопку INCR для пошуку першої цифри бажаної частоти; 

(c) Натиснути кнопку SET; 

(d) Повторити процес натиснення кнопок INCR і SET доки на дисплеї не з'явиться 

необхідна частота; 

(e) Натиснути кнопку SET ще раз для запам'ятовування частоти; 

(f) Якщо в трубці чутний переривчастий сигнал, повертати ручку антени 

чорного кольору доки сигнал не зникне. 
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Пошук і усунення несправностей. 

Несправність 

1. Немає живлення 

2. Високий рівень шуму в трубці 

3. Безперервний тональний сигнал 

 
4. Немає тонального сигналу 

 
 
 

5. Немає передачі 
 
 
 
 

6. Немає прийому 

Методи усунення 

1.а. Перевірити акумуляторну батарею. 

2.а. Протерти очисником контакти трубки. 

3.а. Натиснути переговорну тангенту на трубці. 

4.а. Натиснути переговорну тангенту на р/ст; 

4.б. Замінити трубку. 

5.а. Перевірити частоту; 

5.б. Перевірити антену; 

5.в. Перевірити трубку. 

6.а. Перевірити частоту; 

6.б. Перевірити антену; 

6.в. Перевірити трубку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-4 

 

 

Місце для 
приміток



(2) 

(3) 

 
 
 

SH 21-76 

 

ГЛАВА 8 
 

АРМІЙСЬКА АВІАЦІЯ 
 

8-1. Загальна частина. 

Армійська авіація і піхотні підрозділи можуть повністю інтегруватися з 

  іншими загальновійськовими підрозділами з метою формування потужних і гнучких  

штурмових для десантника тактичних груп, які можуть доставляти бойову потужність на усю  

глибину сучасного поля бою, незважаючи на складну місцевість. Такі бойові операції  

завчасно і ретельно плануються і проводяться з усією рішучістю. Вони здійснюються з метою 

завдання удару по супротивникові там і тоді, де він найбільш 

  уразливий (див. главу 2, пункт 2-6, стор. 2-16, Авіаперевезення, і пункт 2-7, стор. 2-25, 

  Взаємодія з армійською авіацією). 

8-2. Штурмові для Десантника операції. 

Успішне проведення штурмових для десантника операцій ґрунтується на ретельному 

аналізі чинників METT - TC і детальному зворотному плануванні. Для кожної  

штурмовій для десантника операції розробляються п'ять основних планів, які охоплюють 

усю послідовність зворотного планування. Цими планами  

являються: 

(a) Тактичний план наземних дій. Основа успішної десантноштурмовой операції - 

тактичний план наземних дій командира. 

Його повинні забезпечувати усі інші плани. Цей план визначає дії 

у районі операції для безумовного виконання поставленого завдання і  

визначення наступних зусиль. 

(b) План висадки. План висадки повинен підтримувати тактичний план 

  наземних дій. Він визначає послідовність дій, які  

дозволяють підрозділам висунутися в район проведення операції, і 

забезпечують прибуття підрозділу в призначене місце у визначене 

час в готовності до виконання тактичного плану наземних дій. 

(c) План повітряного руху. План повітряного руху грунтується на 

тактичному плані і плані висадки. У нім визначаються графік і інструкції 

  для повітряного перекидання військ, спорядження і запасів від пункту вантаження 

 ( (PZ) до пункту висадки (LZ). 

(d) План вантаження. План вантаження грунтується на плані повітряного руху.  

Він забезпечує вантаження військ, спорядження і запасів у відповідне 

  повітряний транспортний засіб. При плануванні завантаження враховується  

цілісність підрозділу. Роздільне завантаження може бути потрібне для забезпечення 

живучості засобів управління, і поєднання різних видів 

  озброєння, що прибуває в пункт висадки в готовності до бою. 

(e) План зосередження. План зосередження грунтується на плані вантаження 

  і визначає час прибуття наземних підрозділів (військ, спорядження і  

запасів) в пункт вантаження. 

Батальйон є нижчим рівнем, який має досить особового складу 
для планування, координації і управління штурмовими для десантника операціями. 

  При проведенні операцій на рівні роти і нижче, основна частина процесу 

планування здійснюється в батальйоні або на більш високому рівні. 

Вибір і позначення посадочних майданчиків (PZ/LZ). 
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(a) Командири невеликих підрозділів при виборі посадочних майданчиків 

повинні брати до уваги наступне: 

1. Розмір майданчика. Необхідна мінімальна кругова посадочна 

майданчик, віддалений від інших вертольотів і перешкод, : 

Для розвідувальних вертольотів - 25 метрів; 

Для вертольотів UH - 1, AH - 1 - 35 метрів; 

Для вертольотів UH - 60, AH - 64 - 50 метрів; 

Для транспортних вертольотів - 80 метрів. 

2. Характер поверхні. Уникайте потенційних небезпек, наприклад  

пісок, піднятий пил, сніг, пні дерев, великі камені. 

3. Нахил поверхні. 

0-0-6 % - подовжній нахил; 

7-15% - бічний нахил; 

понад 15% - посадка неможлива (вертоліт може пере- 

вернутися). 

4. Перешкоди. При плануванні підльоту до посадочного майданчика і 

вильоту з неї, використовується коефіцієнт наявності перешкод 10:1 

(наприклад, наявність на майданчику дерева заввишки 10 футів вимагає 

100 футів горизонтальної дальності для підльоту і вильоту). Перешкоди 

позначаються стійками з червоним ліхтарем вночі або червоною 

панеллю вдень. Ці знаки не використовуються, якщо вони можуть допомогти 

супротивникові визначити місце посадки. 

5. Підліт/виліт. Підліт і виліт здійснюються при зустрічному вітрі 

уздовж подовжньої осі посадочного майданчика. 

6. Наявність вантажу. Чим більше вантаж, тим більше має бути посадочна 

  майданчик для висадки і евакуації. 

(b) Позначення посадочних майданчиків. 

1. День. Наземний навідник означає майданчик для провідного вертольота 

  тримаючи рушницю M16/M4 над своєю головою, показуючи високо 

  складену панель VS - 17, або іншим узгодженим і зрозумілим способом. 

2. Ніч. Для позначення місця посадки провідного вертольота вночі 

використовується розмітка у вигляді букви Y(мал. 81). Для збереження 

світломаскування використовуються хімічні джерела світла 

  чи ліхтарі типу "Beanbag". Для позначення посадочних майданчиків також 

можуть бути використані хімічні джерела світла на стійках, що коливаються. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 8-1. Перевернута Y. 
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Бойові порядки при штурмових для десантника діях. Авіація, підтримувальна 

операцію, при вантаженні/полете/вивантаженню може використовувати будь-який з 

наступних бойових порядків, який визначається командиром штурмової для десантника 

тактичної групи (AATF) спільно з командиром авіагрупи (AMC) : 

(a) Лівий або правий клин. Вимагає відносно протяжної, широкої  

посадочного майданчика; утрудняє завчасне розміщення вантажу;  

обмежує ведення вогню стрілками на борту; забезпечує вогневу потужність з 

фронту і флангів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 8-2. Лівий і правий клин. 

(b) Ромб. Дозволяє швидко забезпечити кругову охорону; вимагає невеликого 

посадочного майданчика; дещо утрудняє завчасне розміщення вантажу;  

не дозволяє вести вогонь стрілкам на борту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 8-3. Ромб. 

(c) V -образный. Вимагає відносно невеликого посадочного майданчика;  

дозволяє швидко розвернути сили по фронту; не дозволяє вести вогонь стрілкам  

на борту; дещо утрудняє завчасне розміщення вантажу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-3



 
 

 
 

 
 
 

Підручник рейнджера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 8-4. V -образный порядок. 

(d) Лівий і правий пеленг. Вимагає відносно протяжної, широкої  

посадочного майданчика; дещо утрудняє завчасне розміщення 

вантажу; дозволяє швидко розвернути сили на фланзі; дозволяє вести вогонь 

стрілкам на борту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 8-5. Лівий і правий пеленг. 

(e) Колона. Вимагає відносно невеликого посадочного майданчика; дозволяє 

  швидко розвернути сили на флангах; забезпечує завчасне розміщення 

  вантажу; дозволяє вести вогонь стрілкам на борту. 
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Мал. 8-6. Колона. 

(f) Колона, ешелонована вліво і управо. Вимагає відносно 

  протяжного, широкого посадочного майданчика; забезпечує завчасне 

розміщення вантажу; дозволяє швидко розвернути сили для організації 

  кругової охорони; іноді не дозволяє вести вогонь стрілкам на борту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 8-7. Колона, ешелонована вліво і управо. 

Порядок дій в пункті вантаження. До прибуття авіації, пункт вантаження  

(посадочний майданчик) охороняється, в нім розташовується група управління  

вантаженням, війська і спорядження сосредотачиваются в районах збору взводів і  

відділень. 
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(a) Зосередження в районах збору взводів і відділень. Командир взводу/відділення  
повинен виконати наступне: 

1. Організувати кругову охорону в районі збору. 

2. Встановити зв'язок. 

3. Організувати особовий склад і спорядження по групах вантаження. 

4. Провести інструктаж по техніці безпеки при посадці і перевірити  

особовий склад і спорядження. 

Приклад великого, одностороннього пункту вантаження зображений на мал. 8-8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 8-8. Великий, односторонній пункт вантаження. 
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(b) Порядок вантаження у вертоліт UH - 60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 8-9. Порядок вантаження у вертоліт UH - 60. 

(c) Порядок висадки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 8-10. Порядок висадки. 
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(d) Порядок тактичної посадки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 8-11. Послідовність тактичної посадки. 

(e) Порядок тактичної висадки. Це кращий спосіб висадки при використанні 

 одних дверей і за наявності укриття поблизу вертольота. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 8-12. Тактична висадка з використанням одних дверей. 
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Заходи безпеки. Безпека є першочерговим завданням усіх командирів 
  при проведенні яких-небудь дій усередині або поблизу вертольотів. 

Включення армійської авіації в операції рейнджерів несе в собі властивий 

  їй "високий" коефіцієнт ризику. Мають бути враховані наступні  

засадничі моменти: 

(a) Підхід до вертольота здійснюється з боку носової частини під кутом від 

90º до 45º. 

(b) Зброя з адаптерами для стрільби холостими патронами розміщується дулом  

вгору. 

(c) Зброя з бойовими патронами розміщується дулом вниз. 

(d) Особовий склад одягає захисні шоломи. 

(e) Якщо можливо, члени екіпажа вертольота проводять з усім особовим складом 

короткий інструктаж по техніці безпеки. Як мінімум, він повинен включати 

  у себе питання вантаження/вивантаження, дії при виникненні нештатних 

  ситуацій і дії з аварійного покидання вертольота. 

(f) Командири повинні скласти для особового складу пам'ятку по техніці 

безпеці і передати її копію вищестоящому начальникові.
 
 
 
 
     Місце для заміток
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ГЛАВА 9 
 

АМФІБІЙНІ ОПЕРАЦІЇ 
 

9-1. Загальні стани. 

Наявність придатних мостів для патруля рейнджерів є не лише сумнівною 

але і надзвичайно неправдоподібним. Таким чином, у патруля може виникнути 

  необхідність переправлятися на підручних засобах. Командирові необхідно знати  

різні способи успішного подолання водних перешкод. З метою підготовки вірьовок і спорядження 

для подолання водної перешкоди призначається і інструктується переправна 

  група, з якою проводяться необхідні тренування. Особовий склад групи має бути 

є дуже майстерним в техніці подолання водних перешкод. Ця майстерність досягається 

реалістичними тренуваннями, ретельною перевіркою, організацією і хорошим управлінням. 

9-2. Організація переправної групи. 

Перший номер: головний плавець-рятувальник, страхує людей на протилежному 

бережу; 

Другий номер: наводить переправу (натягує мотузок) - перепливає водну 

перешкоду разом з 50-метровим мотузком, прив'язує її на протилежному 

бережу; 

Третій номер: страхує людей на ближньому бережу, останній, хто переправляється  

через водну перешкоду; 

 

Четвертий номер: командир переправної групи (BTC); 

П'ятий і шостий номери: натягують мотузок. 

9-3. Переправа по мотузці (переправа "по-мокрому"). 

                    Спеціальне спорядження: 

(a) Два карабіни на кожну одиницю важкого спорядження; 

(b) Два карабіни на кожні 40 метрів мотузка; 

(c) Один 5-метровий репшнур для страховки на кожну людину; 

(d) Два карабіни на кожну людину; 

(e) Один водонепроникний мішок для радіотелефоніста; 

(f) Три рятувальні пояси B - 7; 

(g) Три робітників жилета з позитивною плавучістю; 

(h) Два 50-метрові нейлонові мотузки. 

Планування. До бойового наказу підрозділу готується додаток про  

форсуванні водних перешкод. Одночасно здійснюється спеціальна  

організація підрозділу. У патрулі розміру взводу, завдання виконувати функції 

переправної групи зазвичай отримує одне з відділень, командир відділення 

є командиром переправної групи (дивитеся главу 2, пункт 2-6е). 

(3) Підготовка та перевірка. 

(a) Переправна група завжди проводить тренування! 

(b) Підготовка до переправи включає: 

1. Організацію охорони і визначення порядку дій при зустрічі  

з супротивником; 

2. Створення мотузяної переправи на березі з нормативом ВІСІМ 

хвилин; 

3. Індивідуальна підготовка військовослужбовців; 

4. Підготовку і віддачу наказу на переправу; 
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5. Усі сигнали управління; 
6. Реорганізацію. 

(c) Усі тренування проводяться як можна реалістичніше. 

(d) Необхідно переконатися в тому, що увесь особовий склад прекрасно розбирається 

у механіці переправи через водну перешкоду. 

(e) Перевіряється комплектність спорядження, його правильна підготовка до переправи 

  знання особового складу і його розуміння операції. 

(f) Дії четвертого номера (командира переправної групи) на етапі 

підготовки. 

1. Провести тренування з переправною групою; 

2. Перерахувати необхідне спорядження для наведення переправи; 

3. Переконатися в тому, що 50-метровий мотузок правильно укладений. 

(4) Проведення переправи. 

(a) Послідовність наведення мотузка і переправи по ній. 

1. Командир підрозділу зупиняє особовий склад у водної  

перешкоди, організовує охорону і розвідку навколишньої місцевості на 

наявність супротивника і проводить пошук відповідного місця переправи. 

  Віддає наказ командирові переправної групи організувати 

переправу. 

2. Охорона виставляється вгору і вниз за течією, одночасно 

  командир підрозділу разом з командиром переправної групи 

вибирає відповідні опори для кріплення мотузка. Командир  

підрозділи перераховує особовий склад. 

3. Поки особовий склад готується до переправи, переправна група 

натягує мотузок. 

4. Командир переправної групи відповідає за наведення переправи і 

за вибір опори на ближньому бережу і на протилежному березі 

якщо дозволяють умови видимості. Потім він готує страховку, обв'язуючи  

себе альтанковим вузлом з фіксацією контрольним прямим 

вузлом. На кінці страхувального шнура аналогічним чином зав'язується  

другий альтанковий вузол, потім до його петлі пристібається карабін. 

  Довжина страховки має бути не більш за довжину руки, це гарантує,  

що у разі зриву з переправи, військовослужбовець залишиться на відстані 

витягнутої руки від неї. 

5. Посилюється свето- і звукомаскування, посилюється охорона; 

6. Кожен військовослужбовець пристібає карабіни до альтанкового вузла 

  своєї страховки і до рамки прицілу своєї рушниці M4/M16 або 

M203. Кулеметники пропускають страхувальний репшнур через прицільну 

  рамку і задню антабку кулеметів M240. Радіотелефоністи (і інший особовий 

склад, що має важкі рюкзаки) прив'язують додаткову страховку вгорі до середини 

каркаса рюкзаків. 

(b) Обов'язки членів переправної групи під час натягнення мотузка : 

1. Перший номер (старший плавець-рятувальник і що страхує на протилежному березі 

річки). 

a. Складає рюкзаки (з пристебнутими карабінами до каркасів) 

ззаду опори на ближньому бережу. Надіває на себе спеціальне спорядження 

  у наступному порядку: гідрокостюм 

(верх застебнутий, брюки розстебнуті), рятувальний пояс B7 

чи робочий жилет, розвантажувальна система, зброю (за спи- 
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ну), бере страхувальний репшнур для виконання 
  обов'язків рятувальника на протилежному березі річки. 

b. Перший номер входить воду вгорі проти течії від другого 

  номери і зупиняється від нього на відстані витягнутої руки. 

  Після перетину річки, вийшовши на протилежному березі,  

він знаходить опору для мотузка і як тільки з 

води виходить другий номер, займає свою позицію 

що страхує у воді вниз за течією від переправи, із зав'язаним 

  на зап'ясток страхувальним репшнуром і тримаючи робітник 

  жилет в руці. Його розвантажувальна система і зброя залишається 

  на землі, пояс B7 не знімається. 

2. Другий номер (натягує мотузок) в гідрокостюмі (як і перший 

номер) надіває своє спорядження в наступному порядку: рятувальний  

жилет, розвантажувальна система, зброя (за спину), "австралійська" 

  підвіска з карабіном ззаду. Він кладе свій рюкзак (з пристебнутим карабіном 

на каркасі) у задньої частини опори на ближньому бережу.  

Його завдання - перетнути річку, наводячи через неї мотузок. Він заводить 

мотузок за опору, вибрану першим номером, і прив'язує її 

багнетом з обнесенням. Обнесення повинне вироблятися по напряму 

течії річки для швидкого звільнення мотузка. 

3. Третій номер (що страхує на ближньому бережу річки) одягнений в такий же 

гідрокостюм, як і перший номер. Третій номер укладає рюкзак 

((з пристебнутим карабіном) у задньої частини опори на ближньому бережу і 

розташовується вниз за течією річки до того, як перший і другий номери 

увійдуть до річки. У його обов'язки входить відв'язування мотузка від опори 

  після того, як сержант взводу переправиться на протилежного  

беріг і перерахує особовий склад. Третій номер 

зав'язує свою страховку у вигляді "австралійської" підвіски, зав'язує  

на її кінці альтанковий вузол, пристібає до нього карабін, а 

потім пристібається їм до альтанкового вузла, зав'язаного на мотузку.  

Таким чином, він останній перетинає водну перешкоду, на 

протилежний берег його витягають за мотузок. Перед перетином  

річки він надіває спорядження в наступному порядку: пояс B7 

робочий жилет, розвантажувальна система і особиста зброя. 

4. Четвертий номер (командир переправної групи - BTC) : 

a. Він носить стандартний гідрокостюм з розвантажувальною системою і 

страховкою (альтанковий вузол, зав'язаний навколо грудей і такий же 

  вузол на кінці репшнура на відстані вытя- 

нутой руки). Він відповідає за наведення переправи і організацію 

переправної команди. Він також відповідає за випуск людей на 

переправу і зав'язування у кожного військовослужбовця страховки 

(альтанковий вузол). 

b. Він визначає опору на ближній стороні, зав'язує вузол з 

петлею і робить систему натягнення, пристібає кожного 

військовослужбовця до мотузка. Він повинен переконатися в тому, 

що 

вузол системи натягнення мотузка знаходиться з того боку 

опори, яка спрямована проти течії річки. Він перевіряє, щоб увесь 

особовий склад був в гідрокостюмах, і з 

допомогою страховки, пропущеної через задню лямку  

розвантажувальної системи або рюкзака, пристебнуть до мотузка 

особою  у бік течії. Зброя також має бути прив’язане 
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до мотузка. Він контролює швидкість і черговість переправи.  
Також переправляє через річку рюкзак першого номера.  
Він переправляється передостаннім відразу за взводом 

сержантом, який перераховує особовий склад на  

протилежному березі. 

5. П'ятий і шостий номери (натягують мотузок) також одягнені в гідрокостюми 

  і розвантажувальні системи із страховкою. Відповідають за натягнення вузла  

системи натягнення мотузка. Також переправляють через 

річку рюкзаки другого і третього номерів. Знаходячись на протилежному  

бережу, витягають третього номера через річку. 

6. Рюкзаки 1-го, 2-го і 3-го номерів переправляються на протилежну  

сторону 4-м, 5-м і 6-м номерами. Рюкзаки пристібаються до мотузка карабінами  

за верхню частину каркаса, після чого вони витягуються на протилежний  

беріг 4-м, 5-м і 6-м номерами. Личноеоружие 4-го, 5-го і 6-го номерів пристібаються 

між рюкзаками і військовослужбовцями і витягуються на протилежний берег. 

7. Командир переправної групи готує свою групу під час процесу планування 

переправи, розміщує людей і управляє ними. 

Командир підрозділу вибирає місце переправи, керуючись 

тактичними міркуваннями. 

a. Третій номер розташовується вниз за течією від місця 

  переправи. 

b. Перший номер входить у воду вгору за течією від другого 

номери. Він коштує від нього на відстані витягнутої руки в 

готовності надати будь-яку допомогу. Потім обоє одночасно 

переправляються через річку, тримаючись вгору за течією 

для компенсації зносу. Командир переправної групи 

підвішує на мотузок рюкзаки, що знаходяться у задньої 

частини опори на ближньому бережу. 

8. Перший номер виходить з води на протилежний берег і визначає 

  опору (якщо вона не була вказана командиром переправної 

групи другому номеру). Другий номер виходить з води біля опори вище  

за течією від неї. Мотузок заводиться за опору. 

9. Радіостанції і важке спорядження складається і захищається від 
проникнення води. Увесь особовий склад надіває гідрокостюми і 

прив'язує страхувальний репшнур. Сержант взводу стає 

біля опори і перераховує особовий склад. 

10. Другий номер подає сигнал командирові переправної групи про 

тому, що кінець мотузка знаходиться на протилежному березі. Командир 

переправної групи вибирає вільну довжину мотузка і 

прив'язує її багнетом з обнесенням до опори на ближньому бережу, і пристібає 

карабін, після чого подає сигнал другому номеру. Другий номер вибирає мотузок 

на 1/5 ширини водної перешкоди, привязыва- 

ет кінець мотузка до опори, що знаходиться в 45-60 см від урізання води 

багнетом з обнесенням і подає сигнал командирові переправної групи 

  і натягуючій групі (номери 4, 5 і 6) натягнути мотузок шляхом 

затягування вузла з петлею як можна ближче до опори на ближньому бережу. 

11. Перший номер пливе вниз за течією для страховки переправи на 

протилежному березі річки. 
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Після того, як командир переправної групи прив'яже 
мотузок до опори на ближньому бережу, він стає біля 

  вірьовки особою за течією і пристібає особовий склад до 

мотузку, перевіряючи страховку. Будь-який рейнджер, який 

погано плаває, повинен переправляється по мотузку один. 

Військовослужбовець, який погано плаває, переправляється в 

одинака, дозволяючи тим, що тим самим страхують контролювати  

його рухи і не відволікатися на інших  

що переправляються. 

12. Другий номер пливе вгору за течією для страховки переправи на 

протилежному березі. П'ятий і шостий номери перетинають річку 

((несучи рюкзаки другого і третього номерів). П'ятий номер перераховує 

особовий склад на протилежному березі, і відстібає від мотузка 

військовослужбовців (він розташовується біля опори особою за течією). 

  Шостий номер переправляється перед останніми військовослужбовцями 

  патруля. 

13. Командир переправної групи встановлює порядок і швидкість 

переправи, не допускаючи знаходження на мотузку більше трьох чоловік 

одночасно (один пристібається, один знаходиться в середині  

переправи, один відстібається). Як тільки сержант взводу  

перерахував особовий склад на ближньому бережу, він відкликає флангову 

охорону для переправи через річку. За охороною переправляється 

сержант взводу. Третій номер пристібає командира переправної групи (з 

рюкзаком першого номера) до мотузка. Як тільки командир переправної  

групи переправився на протилежний берег, третій номер від'єднує мотузок  

від опори на ближньому бережу, а командир переправної групи послабляє 

натягнення на опорена протилежному березі. Третій номер пристібається 

альтанковим вузлом своєї "австралійської" підвіски до альтанкового вузла, 

зав'язаного на кінці 50-метрового мотузка, і подає сигнал 4-у, 5-у і 6-у 

номерам на  

витягування мотузка. Увесь особовий склад (окрім 1-го, 2-го, 3-го номерів і 

радіотелефоністів) переправляється зі своїми рюкзаками. 4-й, 5-й і 6-й 

 номери пристібають рюкзаки 1-го, 2-го, 3-го номерів до мотузка з 

  допомогою карабінів. Увесь особовий склад переправляється особою  

проти течії. 

14. Після перерахунку особового складу на протилежному березі річки 

перевіряється озброєння і спорядження, складене між взводом 

сержантом і п'ятим номером, підрозділ реорганізовується і 

продовжує виконання бойового завдання. 

15. Особовий склад з важким озброєнням і спорядженням. 

a. Усі кулецілі M240 зв'язуються разом 5-мм репшнуром. 

Репшнур пропускається вниз по лівій стороні через задню 

антабку, обертається навколо спускової скоби, пропускається 

  з правого боку, прив'язується вузлом до стовбурної 

накладці і виводиться через мушку прицілу. На вільному 

кінці шнура на відстані приблизно 30-40 см зав'язується 

альтанковий вузол з петлею таких розмірів, щоб могла 

пройти рука людини. Кулецілі M240 пристібаються до 

переправному мотузку карабінами за мушку і приклад. 

Кулецілі пересуваються по переправному мотузку веденому 

  рукою кулеметника. 
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Радіостанції AN/PRC - 119 до початку переправи повинні 
бути поміщені у водонепроникні мішки. Страховка 

пристібається в центрі верхньої частини каркаса рюкзака (так 

же, як і для першого, другого і третього номерів). До мотузка 

  рюкзак підвішує командир переправною 

  групи. 
 

ПРИМІТКА: Використання 2-х карабінів однозначно призводить до перехлесту вантажу на  
переправі. Лямки розвантажувальних систем регулюються, радіостанції пересуваються по  
переправі радіотелефоністами. 

 

 

9-4. Переправа на пончо. 

Зазвичай переправа на пончо організовується на річках з швидкою течією. Така переправа 

  корисна у тому випадку, якщо одяг і спорядження особового складу ще сухе і командир 

вирішив зберегти їх сухим. 

(1) Склад спорядження : 

(a) Два пончо; 

(b) Дві одиниці зброї (замість них можуть бути використані палиці); 

(c) Два рюкзаки на групу; 

(d) Один 4-метровий шнур на групу; 

(e) Одне обв'язування на групу. 

(2) Умови. Переправа на пончо організовується для подолання водної перешкоди 

  якщо існує як мінімум одна з перерахованих умов. 

(a) Водна перешкода занадто широка для 50-метрового мотузка; 

(b) Немає відповідних опор для натягування мотузка; 

(c) У будь-якому випадку переправа на пончо організовується там, де незвичайне 

швидка течія. 

(3) Вибір місця переправи. Перед початком переправи проводиться ретельна розвідка 

 довколишньої місцевості. Оцінюючи обстановку по чинниках METT - TC, командир 

  патруля вибирає місце переправи, яке забезпечує максимальну 

скритність і має як можна дрібніший вхід і вихід з води. Для забезпечення  

швидкості переправи краще вибрати таке місце, в якому береги легко 

долаються поодиноким рейнджером. 

(4) Виконання. Порядок переправи на пончо наступний: 

(a) Підрозділ розбивається на пари; 

(b) У пончо розв'язується капюшон, і воно укладається на землю капюшоном 

вгору; 

(c) Зброя укладається на середину пончо на відстані приблизно 40-50 см 

один від одного, стволом одного до прикладу іншого; 

(d) Потім між зброєю укладаються рюкзаки і розвантажувальні системи, при 

цьому рюкзаки укладаються якнайдалі один від одного; 

(e) Обоє військовослужбовців знімають одяг, починаючи знизу (тобто спочатку знімають 

черевики, виймаючи з них шнурки, щоб при необхідності використовувати 

їх для зв'язування спорядження); 

(f) Черевики укладаються на стволи і приклади зброї шкарпетками всередину; 

(g) Військовослужбовці знімають одяг, акуратно її складають і кладуть поверх 

  черевик; 

(h) Після укладання усього спорядження між зброєю, пончо застібається. Потім 

  зовнішні застебнуті частини пончо піднімаються і щільно скачуються 

до спорядження. Після цього військовослужбовці, працюючи одночасно, збира- 
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ють краї згорнутого пончо в "хвіст", притискують їх вгору до середини і 
прихоплюють разом шнурками від черевик. 

(i) На землі розкладається друге пончо капюшоном вгору, пончо з  

спорядженням укладається в його середину. Потім друге пончо застібається 

складається і затягується так само, як і перше. Після цього 

отриманий пліт з пончо для надійності обв'язується третім і четвертим шнурком від 

черевик (чи іншим шнуром) в 30-40 см від кожного кінця. 

Тепер пліт з пончо готовий до переправи. 

 
ПРИМІТКА: Командир патруля повинен оцінити обстановку по чинниках METT - TC і  
прийняти рішення відносно форми одягу рейнджерів при переправі через водну перешкоду,  
наприклад, загорнути зброю в пончо або перекинути його за спину, залишитися в обмундируванні 
  чи зняти його і укласти в пончо і ін. 

 

9-5. Загальне зауваження. 

Використання внутрішніх або прибережних водних шляхів може надати тактичним 

операціям гнучкість, несподіваність і швидкість. Використання водних шляхів також дозволяє 

збільшити об'єм переносимого вантажу особовим складом спішаних підрозділів. 

9-6. Характеристики штурмового човна F470 ZODIAC. 

Призначення - розвідувальні і штурмові операції. 

Човен надувається механічним насосом через чотири окремі клапани, розташованих з 

внутрішньої сторони корпусу. Кожен клапан ділить човен на 

  вісім незалежних надуваних відділень. Для надування човна, поверніть  

кожен клапан в положення "Orange" або "Inflate". Як тільки човен наповнитися 

повітрям, поверніть кожен клапан в положення "Green" або "Navigation". Це 

розділить корпус човна на вісім незалежних відділень. 

Загальна довжина - 4,7 метри. 

Загальна ширина - 2,6 метри. 

(5) Маса - 120 кг. 

Максимальна вантажопідйомність - 1230 кг 

Екіпаж - 1 рульовий, 10 веслярів; човен може приводитися в рух коротковальним 

підвісним мотором потужністю 65 л.с. 

9-7. Організація. 

Визначити місця для кожного військовослужбовця (см. рис. 9-1). 

Призначити командира кожного човна (звичайно це рульовою). 
Призначити навігатора (зазвичай хтось з командного складу взводу) - спостерігача  

при необхідності. 

Екіпаж розташовується, як показано на мал. 9-2. 

(5) Обов’язки рульового: 

(a) Відповідає за керування човном і дії екіпажа; 

(b) Контролює завантаження, укладання і розподіл спорядження усередині човна; 

(c) Визначає курс і швидкість руху човна; 

(d) Віддає будь-які інші команди. 

Другий номер екіпажа (довгий розрахунок) відповідає за темп веслування. 

Перший номер екіпажа є спостерігачем; якщо спостерігач не призначений 

він відповідає за зберігання і використання носового булиня. 
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Мал. 9-1. Розташування місць в човні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 9-2. Розташування екіпажа, довгий розрахунок і короткий розрахунок. 
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9-8. Підготовка особового складу і спорядження. 

Увесь особовий склад повинен одягнути рятувальні робітники або капкові жилети 

(чи будь-який інший жилет, що має позитивну плавучість). 

Розвантажувальна система надівається поверх жилета, і на грудях не застібається. 

Особиста зброя закидається за спину, стволом вниз і всередину човна. 

Групова зброя, радіостанції, боєприпаси і інше громіздке спорядження 

акуратно складається в човен так, щоб його не втратити при її перекиданні. Кулецілі з 

гарячими стволами перед укладанням охолоджуються. 

Радіостанції і батареї до них укладається у водонепроникний мішок. 

Гострі предцілі обмотуються м'яким матеріалом, щоб не пробили човен. 

9-9. Команди управління. 

Ці команди подаються рульовим при перенесенні човна на березі і управлінні нею на воді. 

  Усі члени екіпажа зобов'язані уважно слухати команди і негайно їх виконувати. 

Варіанти команд приведені нижче. 

(1) "На короткий розрахунок - розрахуйся". Екіпаж розраховується по парах, т.е 1, 2, 

3, 4, 5 (чи пасажир №1, №2, якщо вони є), рульовий. 

(2) "Довгий розрахунок - розрахуйся". Екіпаж розраховується по порядку, тобто 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (чи пасажир №1, №2, якщо вони є), рульовий. 

(3) "До човна ставай". Екіпаж займає місця уздовж бортів човна. 

(4) "Човен вгору - вперед" (використовується для перенесення човна на довгі відстані). 

(a) По попередній команді "Човен вгору"., екіпаж стає лицем до 

кормі човна, нахиляється вниз, береться руками за ручки для перенесення, 

розташовані по бортах човни. 

(b) По команді ".вперед", екіпаж обертається кругом, одночасно  

піднімаючи човен на рівень плечей так, щоб лицем до носа човна 

утримуючи її на рівні плеча. 

(c) Рульовою керує діями екіпажа. 

(5) "Човен вниз - вперед" (використовується для перенесення човна на короткі відстані). 

(a) По попередній команді "Човен вниз"., екіпаж, стоячи лицем до носа 

човни, нахиляється і береться руками за ручки для перенесення. 

(b) По команді ".вперед", екіпаж випрямляється, піднімаючи човен на висоту 

15-20 см над землею. 

(c) Рульовою керує діями екіпажа. 

(6) "Човен на землю - вперед". Екіпаж акуратно ставить човен на землю, використовуючи 

  ручки для перенесення. 

(7) "Весел - на воду". Екіпаж починає гребти, темп веслування задає другий номер. 

(8) "Табань". Екіпаж припиняє гребти, залишаючи весла у воді перпендикулярно 

бортам, зупиняючи човен. 

(9) "Лівий/правий борт - табань". Лівий/правий борт припиняє гребти,  

протилежний борт продовжує виконувати попередню команду. 

(10) "Задній хід". Веслярі починають гребти в протилежну сторону, направляючи 

човен назад. 

(11) "Лівий/правий борт - задній хід". Веслярі лівого/правого борту починають гребти 

  у протилежну сторону, тим самим розгортаючи човен вліво/управо. 

(12) "Суш весла". Екіпаж кладе весла на коліна, тримаючи лопаті за бортом. Команда  

може подаватися для пари (наприклад, "Перші номери, суши весла"). 
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9-10. Порядок посадки і висадки. 

При спуску човна на воду, увесь екіпаж, що знаходиться усередині човна, повинен міцно 

  триматися; точно також, при висадці він повинен триматися за човен до тих 

пір, поки вона не буде повністю витягнута з води. Посадка в човен і висадка 

з неї здійснюється тільки через носову частину. 

Щоб уникнути перекидання, при посадці в човен і висадці з неї необхідно  

завжди зберігати низький центр тяжіння. З човном необхідно постійно зберігати 

  три точки опори. 

Довгий розрахунок - це спосіб посадки і висадки, при якому особовий склад 

покидає човен або сідає в нього по одному через носову частину. Такий спосіб 

використовується на берегах річок, пристанях або в місцях, де глибина води не дозволяє 

використовувати короткий розрахунок. 

Короткий розрахунок - це спосіб посадки і висадки, при якому особовий склад 

покидає човен або сідає в нього попарно через борти човна, поки вона на воді. 

Такий спосіб використовується на мілководдя, коли човен необхідно швидко винести 

  з води. 

Висадка на берег - це спосіб висадки, при якому увесь екіпаж одночасно 

висаджується на мілководдя і швидко виносить човен з води. 

9-11. Охорона місця висадки. 

Якщо ділянка висадки не була перевірена до прибуття десанту, використовуються різні  

способи раннього попередження (в т.ч. плавці-розвідники). Ці плавці уплав 

  добираються до берега і подають сигнал про висадку. Усі їх дії і 

сигнали відпрацьовуються заздалегідь до початку операції. 

Якщо патруль повинен висаджуватися на неперевірену ділянку, він забезпечує 

охорона шляхом висилки до берега одного човна, особовий склад якого висаджується  

на берег, перевіряє ділянку висадки і подає сигнал про висадку іншим 

човнам. Такий спосіб є переважним. 

Ділянка висадки може бути захоплена усіма силами десанту, що висаджується  

одночасно з усіх човнів, що знаходяться в бойовому порядку в лінію. Хоча це  

найменш переважний спосіб, він повинен відпрацьовуватися на навчаннях, оскільки 

його застосування може зажадати тактична обстановка. 

Дії на ділянці висадки. 

(a) Особовий склад підрозділу висаджується за наказом командира патруля; 

(b) Організовується безпосередня охорона; 

(c) Командири перераховують особовий склад і спорядження; 

(d) Підрозділ продовжує рух. 

9-12. Перекидання човна. 

Для перекидання човна або для перевертання переверненого човна використовуються 

наступний порядок і команди : 

(1) "Підготуватися до перекидання". Це підготовча команда для екіпажа 

при якій особовий склад піднімає весла над головою лопатями назовні.  

Перед перекиданням рульовою проводить довгий розрахунок екіпажа. 

(2) "Передати весла". Усі весла передаються назад і збираються дев'ятим і десятим 

номером екіпажа. 

(3) "Перевернути човен". Увесь особовий склад, окрім третього, п'ятого і сьомого  

номерів, сплигує у воду. Перший номер екіпажа утримує носовий булінь. 

Вони беруть в руки шнури для перекидання (переконавшись, що вони пропущені 

під страхувальним леєром) і стають на корпус човна навпроти люверсов, в 

які протягнуті шнури для перекидання. Потім човен перевертається 
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третім, п'ятим і сьомим номером, які натягують шнури і випрямляють 
ноги. Як тільки човен відривається від води, четвертий номер хапає її за носову 

  частина і допомагає їй перекинутися. Як тільки човен перекинеться, четвертий 

номер допомагає третьому і сьомому номерам забратися назад на човен, п'ятий 

номер в цей час утримує її в центрі, тримаючись за ручку, човен знову перевертається тим 

же способом. П'ятий номер допомагає човну перекинутися 

  назад і допомагає іншій частині екіпажа залізти в човен. 

Обов'язки рульового. Як тільки човен перекинувся, рульовою подає команду 

розрахуватися по порядку номерів, щоб переконатися в тому, що ніхто не залишився 

під човном або не потонув. Розрахунок по порядку номерів повинен проводитися завжди 

  при кожному перевертанні човна. 
 
 
 
 
 
 

Напрям руху 
 
 

 
Залежно від умов місцевості охорона виставляється в 15-25 

метрах від берегової риси. 

Човни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Військовослужбовці організовують охорону, не знімаючи рятувальних 
  жилетів; 

Рульові і другі номери екіпажів відв'язують і звільняють 

рюкзаки; 

Військовослужбовці по "бойових двійках" повертаються до місця висадки,  

розбирають рюкзаки і скидають рятувальні жилети; 

Якщо необхідно, до початку руху човна ховаються або 

маскуються. 
 
 

Мал. 9-3. Висадка на берег. 

9-13. Рух по річці. 

(1) Характеристика річки: 

(a) Перш ніж починати рух по річці, необхідно з'ясувати місцеві умови; 

(b) Закрут - це поворот русла річки; 

(c) Коліно - це пряма ділянка річки між двома поворотами; 

(d) Заливши - це тупикове відгалуження від річки. Зазвичай він досить глибокий,  

його можна відрізнити від справжньої річки по значно меншій течії; 
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(e) Затон - частина річки, де внаслідок ерозії берегів і зміни русла річки 
течія відсутня. Для затонів характерне значне засмічення затонулим деревом 

  і сміттям. 

(f) Острів - зазвичай каплевидна ділянка суші, виступаюча на основному 

течії річки. До сторони острова, що знаходиться з боку течії, прибивається 

  сміття, тому його необхідно уникати. 

(g) Течія річки у вузьких місцях зазвичай сильніше, ніж в широких; 

(h) Течія максимальна із зовнішнього боку закруту; відмесли і плеса знаходяться  

з внутрішньої сторони закруту; 

(i) Піщані коси розташовані в місцях, де в основне русло річки вливаються 

припливи; 

(j) Рульовий і перший номер екіпажа (і спостерігач, якщо призначається) повинні 

  вести спостереження за поверхнею води, на предмет перешкод і  

виступаючій рослинності, і запобігати посадці на мілину. 

Навігація. За навігацію відповідає командир патруля. Існує три основних 

методу орієнтування на річці: 

(a) Основний маршрут і використання контрольних точок. Ці способи  

використовуються у разі, коли місце висадки позначене ясно помітним 

контрольним пунктом (орієнтиром), а водний шлях не містить велике 

кількість поворотів і рукавів. Краще всього використовуються вдень і на 

  коротких відстанях. 

(b) Використання зв'язки "спостерігач-навігатор". Цей спосіб найбільш точний  

при орієнтуванні на річці і може успішно використовуватися в будь-яких умовах. 

1. Необхідне спорядження: 

Компас; 

Фотокарта (використовується як основна); 

Топографічна карта (використовується як запасна, або при  

відсутності фотокарти); 

Пончо (для використання вночі); 

Олівець (авторучка гелю); 

Ліхтар (для використання вночі). 

2. Навігатор знаходиться в центрі човна без весел. Для вивчення карти 

вночі, він використовує ліхтар і ховається пончо. Спостерігач (або 
перший номер екіпажа) розташовується в носі човна. 

3. Навігатор постійно орієнтує свою карту і компас. 

4. Навігатор постійно інформує спостерігача про конфігурацію річки,  

повідомляючи його про повороти, затоки, мілини і припливи, як вказано 

  на його карті. 

5. Спостерігач звіряє ці дані з поворотами, затоками, мілинами 

і припливами, які він спостерігає. Якщо ці дані підтверджуються 

  навігатор уточнює місцезнаходження човна на карті. 

6. Навігатор також повідомляє спостерігачеві поточний азимут на контрольну 

  точку, визначений по карті, спостерігач перевіряє його 

за компасом. 

7. Навігатор говорить спостерігачеві тільки одні дані і не продовжує орієнтування до 

тих пір, поки останній не перевірить їх і не 

підтвердить. 

8. Також можуть створюватися крокі маршруту, що наносяться на кальку 

приклеєну до люмінесцентної стрічки. Малюнок має бути масштабним  

чи оформлятися у вигляді схеми. На нім мають бути вказані  
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усі повороти, азимути і відстані до усіх контрольних точок. 
  Також можуть зображатися місцеві предцілі, припливи і затоки. 

9-14. Порядок руху. 

Для забезпечення управління, швидкості і безпеці вдень і вночі використовуються 

різні бойові порядки. Вибір того або іншого бойового порядку залежить від тактичної 

обстановки і рішення командира патруля. Для управління своїми штурмовими човнами 

він повинен використовувати сигнали жестами. Використовуються наступні бойові порядки: 

(1) Клин; 

(2) Лінія; 

(3) Колона; 

(4) Ешелон; 

(5) V -образний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Мал. 9-4. Бойові порядки побудови човнів. 
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ГЛАВА 10 
 

ВІЙСЬКОВА ГІРСЬКА ПІДГОТОВКА 
 

10-1. Загальні відомості. 

Успіх дій підрозділів в гірській місцевості залежить від їх здатності використовувати певні 

навички для подолання різних перешкод. Ці навички включають 

у себе в'язку вузлів, установку тросових систем, евакуацію і транспортування поранених в 

горах, техніку підйому і спусків на скелях, снігу і льодовиках. Рейнджери, діючі в 

горах, повинні досконало знати Повчання по навчанню TC 90-6-1 (Військова гірська 

підготовка) і повинні мати відповідну підготовку. 

10-2. Спеціальне спорядження. 

(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(2) 

Вірьовки. 

(a) Вірьовки призначені для забезпечення безпеки альпіністів і спорядження 

  на кожному етапі підйому і спуску. Вони також використовуються для 

створення різних підвісних систем. 

(b) Вибір. Для військового альпінізму використовуються нейлонові вірьовки або 

вірьовки типу "Кернмантл". Такі вірьовки призначені для вирішення 

більшості альпіністських завдань і використовуються в більшості  

підрозділів. Нейлонові вірьовки знаходять широке застосування і їх легко перевіряти, 

проте вони не настільки гнучкі і міцні, як вірьовки типу  

"Керн-мантл". Вірьовки типу "Кернмантл" бувають двох типів: динамічні і 

статичні. Динамічні вірьовки використовуються при сходженні і в 

інших випадках, коли потрібне розтягання мотузка.5 Динамічна 

мотузок має відносне подовження 8-12% до своєї загальної довжини. Статичний 

мотузок типу "Кернмантл" розтягується приблизно на 2% до своєї 

довжині. Статичні вірьовки використовуються у випадках, коли розтягання мотузка  

не допускається, наприклад, при створенні яких або систем (переправа, опорний 

мотузок).6 Критеріями вибору мотузка є: 

1. Вибір мотузка залежить від умов передбачуваного використання і 

поставленого завдання. 

2. Ударне навантаження (ривок при падінні альпініста) має бути мінімальним. 

3. Враховується еластичність (відносне подовження) мотузка 

    (динамічні або статичні вірьовки для підйому і спуску); 

4. Враховується вага мотузка (довжина і зусилля на розрив). 

5. Універсальність, вибирайте багатоцільові вірьовки. 

6. Знайте зусилля на розрив, характеристики і можливості вибраної 

вами вірьовки. 

Збереження вірьовок : 

 
 
 
 
 

Для сходжень якраз краще використовувати статичні вірьовки. Навантажена людина, йдучи вгору по 

схилю і навантажуючи мотузок, вимушений витрачати більше сил, оскільки мотузок під навантаженням тягнеться, і тягне 

альпініста 

  вниз на крок-другий. 

Тут усе вірно. Крім того, статичний мотузок застосовується при ходінні в зв'язках, на підйомах і спусках.  

А динамічним мотузком користуються в основному на підйомі в місцях, де існує великий ризик зриву 

  причому динамічним мотузком страхують, а альпініст лізе вільним лазінням. Тобто, це вже альпінізм і 

скелелазіння в чистому вигляді. 
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(a) Ретельно перевіряйте мотузок до, в час і після використання на предмет 
  порізів, обтріпаності, потертостей, місць гниття, м'яких або вологих 

ділянок. 

(b) Мокрий мотузок вішайте на просушування на круглий дерев'яний гачок і 

сушите її при кімнатній температурі (не використовуйте джерела тепла). 

(c) Не наступайте на мотузок і не залишайте її на землі без необхідності. 

(d) Не пропускайте мотузок під натягненням через гострі або тверді краї (якщо 

  необхідно, використовуйте прокладення-протектор). 

(e) Зберігаєте мотузок далеко від масел, кислот і інших корозійних матеріалів. 

(f) Не допускайте тертя вірьовок між собою (тертя нейлону об нейлон приводить 

  до ушкодження вірьовок). 

(g) Не залишайте мотузок з вузлами або під натягненням довше, ніж це  

необхідно. 

(h) Очистите мотузок в холодній воді, потім згорніть в бухту і повісьте сушити  

у недоступному для сонячних променів місці. Ультрафіолетові промені 

завдають шкоди синтетичним волокнам. Зберігаєте вірьовки в темному сухому 

прохолодному місці на гачках. 

10-3. Вузли. 

(1) Основні вузли. 

(a) Прямий вузол (мал. 10-1). Це два напіввузли, послідовно зав'язані друг 

за другом в різні боки. Кожен ходовий кінець прив'язується простим 

вузлом до корінного кінця для страховки. 

(a) Використовується для зв'язування двох вірьовок однакової товщини. 

(b) Використання без простих контрольних вузлів не допускається. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 10-1. Прямий вузол з контрольними вузлами. 

(b) Багнет з обнесенням (мал. 10-2). Використовується для прив'язки мотузка до опори 

  (точці закріплення). Вузол повинен постійно знаходитися під натягненням. 

Для зав'язування вузла необхідно обнести мотузок навколо точки закріплення  

(дерева або колоди) і зробити шлаг (витки повинні стикатися друг з 

другом, але не перетинатися), потім на корінному кінці зробіть два напівбагнети.  

Петлі мають бути міцно затягнуті, вільний ходовий кінець 
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повинен прихоплюватися до корінного кінця маркою і мати не менше 10 см в 
довжину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 10-2. Простий багнет з шлагом. 

(c) Вибленочний вузол, перший спосіб в'язки (мал. 10-3). Це швидкозавязиваючийся 

  вузол для кріплення мотузка до опори, який вимагає постійного навантаження  

на мотузок. Для в'язки вузла першим способом необхідно обнести мотузок 

  навколо опори по діагоналі, і протягнути ходовий кінець в тій, що утворилася шлаг. 

Відстань між витками не повинна перевищувати одного діаметру мотузка.  

Після в'язки повинен залишатися вільний ходовий кінець завдовжки не менше 10 см 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 10-3. Выбленочный вузол, перший спосіб в'язки. 

(d) Вибленочний вузол, другий спосіб в'язки (мал. 10-4). Другий спосіб в'язки 

використовується у разі, якщо один кінець опори відкритий. У такий спосіб 

можна зав'язати вузол в середині мотузка. Для в'язки вузла необхідно зробити 
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два кільця, у яких кінці мотузка перехрещуються з різних сторін, а 
потім накинути на опору і затягнути. Відстань між витками не повинна 

перевищувати одного діаметру мотузка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 10-4. Вибленочний вузол, другий спосіб в'язки. 

(e) Альтанка (мал. 10-5). Альтанка використовується для спуску і може бути зав'язана 

як для правої, так і для лівої руки. Лямки на ногах не повинні перетинатися,  

а повинні з'єднуватися на промежині і бути затягнуті. Лямки формуються 

  шляхом утворення напівпетель на мотузку, обмотаному навколо талії.  

На правому стегні затягується прямий вузол і фіксується контрольними  

вузлами. Вільний кінець мотузка має бути не менше 15 см. Карабін 

простягається через усі вірьовки з відкритою і відкинутою клямкою, він не 

повинен входити в контакт з вузлами. Альтанка має бути затягнута настільки 

  щоб між лямками і тілом не могла бути просунута долоня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 10-5. Альтанка. 
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(2) 

 

Вузли у вигляді вісімки. 
(a) Вісімка (мал. 10-6). Вісімка використовується для потовщення мотузка на 

кінці. Може в'язатися як на кінці, так і в будь-якому місці мотузка. Щоб 

зв'язати вісімку, потрібно ходовий кінець троса обнести навколо корінного і 

потім пропустити його в петлю, що утворилася, але не відразу, як в простому 

вузлі, а завівши спочатку його за себе ж. Петля, що утворилася, достатня для 

приєднання карабіна. 

(b) Фламандська петля (мал. 10-6). Такий вузол використовується для кріплення 

альпініста 

  до мотузка за допомогою карабіна або двох допоміжних вірьовок 

що йдуть паралельно. Сама вісімка має діаметр, приблизно рівний 

діаметру опори. Після в'язки вузла повинен залишатися вільний кінець завдовжки 

мінімум 10 см 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 10-6. Вузол "вісімка" і фламандська петля. 

(c) вісімка (мал. 10-7), що Біжить. Використовується для створення регульованою 

петлі в середині мотузка. При зв'язуванні двох однакових по діаметру 

вірьовок їх ходові кінці проходять через відповідні петлі вісімки. 
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Мал. 10-7. Вісімка, що біжить. 

(3) Особливі вузли. 

 (a) Вузол прусика на кінці мотузка (мал. 10-8). Вузол прусика на кінці мотузка 

використовується для прив'язки репшнура до основного мотузка. Вузол складається з 

двох обносов ходового кінця навколо опори з його наступним перехлестом 

з корінним кінцем. Для страховки в'яжеться булінь на відстані не більш 

15 см від опори, при цьому у мотузка повинен залишатися вільний кінець не 

менше 10 см. Не ковзає по закріпленому мотузку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 10-8. Вузол прусика на кінці мотузка. 
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(b) Вузол прусика в середині мотузка (мал. 10-9). Цей вузол використовується для 
приєднання репшнура до основного мотузка в будь-якому місці уздовж її довжини. 

Робляться два обнесення ходового кінця навколо опори з його наступним 

перехлестом з корінним кінцем. Витки мотузка не перетинаються,  

страхувальний вузол в'яжеться на відстані не більше 15 см від опори. Не ковзає 

по закріпленому мотузку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 10-9. Вузол прусика в середині мотузка. 

(c) Булінь на витках (мал. 10-10). Булінь на витках використовується для прив'язки 

кінця альпіністського мотузка до альпініста. На поясі, між стегном і нижніми 

ребрами, ходовим кінцем мотузка робиться мінімум три витки навколо тіла 

паралельно один одному. Усі витки мають бути досить щільними, так  

щоб між ними і тілом не проходила долоня. Витки не повинні закриватися одягом. 

Через булінь повинно проходити не менше трехвитков. Робочий кінець, що 

знаходиться знизу витків, виходить з правого боку, простягається до стегна і формує 

петлю і вузол булиня. Робочий кінець, що знаходиться згори витків, виходить з 

лівого боку, простягається  до стегна і формує третій і останній виток, що 

простягається через булінь. Сам булінь затягується посередині 

  лінії натягнення. 
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Мал. 10-10. Булінь на витках. 

10-4. Страховка. 

Страховка - це спосіб створення тертя на мотузку з метою контролю її кількості 

яке вибирається або віддається. Вона також використовується для фіксації альпініста, який 

  зірвався або для контролю швидкості спуску вантажу з висоти вниз. Той, що страхує повинен 

пристібатися до якої-небудь опори, щоб сила натягнення не зрушила його з місця. 

(1) Страховка з тим, що страхує (мал. 10-11). Використовується, коли для створення тертя 

мотузок обмотується навколо тіла того, що страхує. При такому способі він може 

страхувати з двох положень: стоячи або сидячи. Положення сидячи переважно 

оскільки той, що страхує займає стійкішу позицію. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 10-11. Страховка з тим, що страхує. 
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Механічна страховка (мал. 10-12). Для створення тертя з метою контролю  
швидкості спуску також використовується спорядження. Для створення механічної  
страховки застосовується безліч пристосувань. Одним з часто використовуваних 

способів, що не вимагає значної кількості спорядження, є глуха петля. Вона завжди 

використовується з карабіном.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 10-12. Механічна страховка (глуха петля). 

(3) Дії страхуючого. 

(a) "Стоп"! - Команда подається тому, що страхує для утримання мотузка і  

недопущення її подальшої віддачі. 

(b) "Видай"! - Команда подається тому, що страхує, щоб він поміняв своє положення  

і ослабив тим самим натягнення мотузка. Той, що страхує не подає мотузок  

альпіністові, останній сам вибирає потрібну довжину. 

(c) "Мотузок"! - Команда подається тому, що страхує, щоб він вибрав усе слабке місце  

між ним і альпіністом або вантажем. Як тільки слабке місце вибране, 

той, що страхує переходить на місце страховки. 

(d) "Натягнення"! - Команда подається тому, що страхує, щоб він вибрав усю 

слабке місце між ним і альпіністом або вантажем, сильно натягнув мотузок і 

перейшов на місце страховки. 

10-5. Системи натягнення. 

Системи натягнення використовуються для натягнення вірьовок на опорах, переправах 

  підвісних траверсах. 

(1) Для створення систем натягнення використовуються наступні вузли: що ковзає  

вісімка і вузол прусика.8 

(2) Більшість систем повинні створюватися із статичних вірьовок, оскільки вони 

дають подовження тільки в 2%. Динамічні вірьовки розтягуються на 8-12% і 
вимагають додаткового регулювання. 

10-6. Способи сходження. 

Рівноважне сходження (вільне лазіння). Забезпечується необхідна опора руками і ногами. 
 
 

 
Вузол УИАА, використовуваний при цьому, сильно псує мотузок. Застосовувати сталеві або титанові карабіни 
  не рекомендується. 

Замість останнього краще використовувати вузол Маршара. 
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Сходження з натягненням або з чиєюсь допомогою. 
(a) Мінімальна опора руками і ногами. 

(b) Штучна опора або повтор рухів за кимось. 

10-7. Спеціалізоване спорядження. 

Альпіністська страхувальна система. Складається з ремінної системи C.A.M.P., 

одного сталевого карабіна, однієї "вісімки" для спуску, одного алюмінієвого 

карабіна і страхувального шнура (репшнур з двома сталевими кільцями). Система 

  надівається так, як вказано на мал. 10-13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 10-13. Страхувальна система. 

10-8. Пристосування для сходження. 

Пристосування для сходження створюються альпіністами, що мають кваліфікацію 

альпініста-десантника, що йдуть в голові основної групи. Для подолання військами 

гірських перешкод вони закріплюють вірьовки, встановлюють тягові системи і підвісні 

траверси. Спостереження і обслуговування таких пристосувань є обов'язком 

  альпіністської групи. 
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A -образная рама (мал. 10-14). Використовується для штучного збільшення висоти.  
Така рама вимагається для створення двох систем : вертикальної тягової системи і 
підвісний траверси. 

Закріплений мотузок. Вона служить для допомоги особовому складу, що пересувається 

  по складній пересіченій місцевості. Дозволяє швидко і безпечно 

пересуватися по гірських дорогах з важким вантажем. Умови створення : 

(a) Найбільш відповідне місце розташування, легке подолання перешкод; 

(b) Наявність опор (природних або штучних); 

(c) Район має бути безпечний з точки зору каменепадів і лавини; 

(d) Залежність від тактичної обстановки; 

(e) Мотузок натягається на рівні не нижче за коліно і не вище за груди; 

(f) Достатнє натягнення мотузка, за винятком місць, де альпініст повинен 

обійти перешкоду. У таких місцях мотузок ослабляється настільки 

щоб дозволити обхід. 

(g) Відсутність необхідності перетинати мотузок. Альпініст не повинен  

переходити через мотузок в будь-якому її місці; 

(h) Наявність необхідної кількості проміжних опор. 

Вертикальна тягова система (мал. 10-14). Таке пристосування використовується 

для сходження по вертикальних або близьких до них схилах. Часто 

використовується разом із закріпленим мотузком. Умови створення : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Мал. 10-14. A -подібна рамка / вертикальна тягова система. 

Найбільш відповідне місце розташування; 

Наявність опор (природних або штучних); 

Достатні майданчики для вантаження і вивантаження вантажу; 

Достатні майданчики для розташування вантажу; 

A -подібна рама служить для штучного збільшення висоти; 

Тягова система служить для переміщення людей і вантажів вгору і вниз по 

схилю; 
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(g) Для зменшення тертя в тяговій системі на A -подібна рамі встановлюється  
шків або карабін; 

(h) Для підняття рами використовується мотузок з вузлами; 

(i) Для безпеки, згори і знизу розташовуються ті, що страхують. 

Підвісна траверси (мал. 10-15). Така споруда служить для перекидання людей 

і вантажів через річки, ущелини і пропасти, а також вгору і вниз по вертикальних 

скелям. Траверси може бути споруджена на схилах будь-якої крутизни - від горизонтальних  

до майже вертикальних. Умови створення : 

(a) Зробіть, якщо необхідно, A -подібна рамку для збільшення висоти; 

(b) Потрібні верхня і нижня опори; 

(c) Якорі для навішування і зняття вантажу; 

(d) Достатні майданчики для розташування вантажу; 

(e) Важливий вибір місця розташування; 

(f) Для безпеки, згори і знизу розташовуються ті, що страхують. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 10-15. Підвісна траверси. 

Переправи (мал. 10-16). Переправи на вірьовках використовуються в гірській місцевості,  

де глибина річок перевищує висоту поясу людини. Така переправа 

зв'язана з небезпекою, оскільки швидкість течії річки може бути дуже велика. 

Раптовий дощ або відлига може перетворити спокійну річку на вируючий 

потік. Максимальна довжина переправи, яку можна виготовити із стандартної  

36-ти метрового альпіністського мотузка 9, складає 20 метрів. Умови створення : 

(a) Особовий склад має бути підготовлений до виживання на воді, включаючи 

випадки раптового попадання у воду; 

(b) Правильний вибір місця переправи; 

(c) Наявність відповідних опор; 

(d) Хороші майданчики для входу у воду і виходу з неї; 

(e) Підготовка людей і спорядження; 

(f) Необхідно розміщувати страхувальних плавців-рятувальників; 

(g) Мотузок натягається як можна сильніше силами не більше 6 чоловік; 
 
 
 

У Росії і країнах СНД стандартним є 50-метровий мотузок. 
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(h) Натягування мотузка - на рівні від колін до плеча; 
(i) Способи пересування : бойовий, по-мавпячому, тірольська підвіска; 

(j) На переправі з одного мотузка одночасно повинен знаходитися тільки 

одна людина. 

(k) На переправі з двох вірьовок одночасно повинні знаходиться не більш 

трьох чоловік (один залізає, один в центрі мотузка, один сходить). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 10-16. Переправа на мотузку. 

10-9. Спуск на мотузку. 

Спуск на мотузку (мал. 10-17) є найбільш небезпечним завданням, що стоїть перед альпіністом.  

В цьому випадку рейнджер повністю покладається на своє спорядження. При виборі 

місця спуску мають бути враховані наступні моменти: 

(1) Вид спуску : 

(a) Способом Дюльфера; 

(b) Швидкий спуск; 

(c) З повним обв'язуванням (стегна-плечі); 

(d) З нижнім обв'язуванням (стегна). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 10-18. Спуск на мотузку. 
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(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) 

 

Організація спуску. 
(a) Вибирайте основну і допоміжну опору (точки закріплення) і  

перевірте їх; 

(b) Мотузок, що провішується на спуск, повинен мати основну і допоміжну  

точки закріплення; 

(c) Мотузок на місці спуску має однакове натягнення між усіма опорами; 

(d) По можливості, використовуйте здвоєний мотузок; 

(e) Вірьовки повинні досягати майданчика внизу; 

(f) Місце спуску повинне мати відповідні майданчики вгорі і внизу; 

(g) Особовий склад, що знаходиться біля краю скелі, повинен страхуватися мотузком 10; 

(h) Вибирайте відповідний маршрут, вільний від сміття і уламків скель. 

Дії. 

(a) Особовий склад у верхній точці спуску повинен підтримувати зв'язок з нижньою 

точкою 11; 

(b) Внизу на кожній лінії має бути страхуюча людина; 

(c) той, що Спускається рухається вниз по скелі контрольованим спуском; 

(d) той, що Спускається має бути екіпірований рукавичками і каскою; 

(e) Відразу після спуску той, що спускається покидає мотузок. 
 

ПРИМІТКА: Спуск скачками небажаний, оскільки він призводить до навантажень на  
опори і викликає надмірне тертя і знос мотузка . 

 
 
 

М е с це 

 
 
 
д л я 

 
 
 
з а м і т о к 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для цього зазвичай робиться так званий накопичувач з витратної петлі. До нього група і пристібається 

кожен своїм карабіном. 

Сигнали руками необхідно обумовлювати заздалегідь, краще використовувати радіостанцію. 

І не лише тому, - різким ривком мотузок може і перебити, а якщо мотузок закріплений на скельний 

крюк, то може вирвати крюк. 
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ГЛАВА 11 
 

УХИЛЕННЯ І ВИЖИВАННЯ 
 

11-1. Ухилення. 

Якщо ви виявилися ізольованими на ворожій території, або один, або в 

складі групи, ваші навички в ухиленні і виживанні визначатимуть, зможете ви повернутися  

до своїх військ, чи ні. 

a. При неможливості продовжувати виконання завдання або з'єднається зі своїм  

підрозділом, необхідно негайно покинути район і рухатися до останнього пункту 

збору. 

b. Визначите характер діяльності супротивника в цьому районі і складіть план 

дій. 

c. Пересування один забезпечує найменшу вірогідність виявлення; тим 

не менше, бажано пересуватися групою з 2-3 чоловік. 

d. Сплануйте основний і запасний маршрути пересування. Визначите дистанцію 

маскування, забезпечення їжею і водою. Найлегший і коротший шлях не обов'язково  

буде найкращим. 

e. Їжа і вода - предцілі щоденної необхідності. Ви зможете діяти без 

їжі декілька днів, проте вода життєво потрібна. 

f. Пересувайтеся ночами. Денний час використовуйте для спостереження, планування 

  і відпочинку на замаскованій позиції. 

g. З'єднання з підрозділами своїх військ здійснюйте тільки в денний час. 

Тримаєте їх місце розташування під спостереженням. 

h. Спробуйте визначити підрозділ, з яким ви з'єднуєтеся, встановите його 

пересування і порядок несення служби. 

i. Після ретельної оцінки і вибору маршруту виходу, при першій же нагоді 

встановите голосовий зв'язок з підрозділом. 

11-2. Виживання. 

a. Маючи відповідну підготовку, спорядження, і ВОЛЕЙ До ВИЖИВАННЯ 

ви зможете здолати будь-які труднощі, які можуть зустрітися вам на шляху. Ви  

виживіть! Ви повинні зрозуміти психологічний стан, пов'язаний з виживанням, "знання 

самого себе" є надзвичайно важливим в такій ситуації. Воно залежить від того, наскільки добре ви 

справляєтеся з сильним стресом, занепокоєнням, болем, пораненням, хворобою 

  холодом, жарою, спрагою, голодом, втомою, недоліком сну, нудьгою, самотністю і ізоляцією. 

b. Ви можете побороти і зменшити потрясіння від автономного існування за 

  лінією фронту, якщо ви, передусім, пам'ятатимете ключове слово S - U - R - V - I - V - A - L (В 

И-Ж-И-В-А-Н-Н-Я). Ці букви можуть допомогти вам у ваших діях. 

(1) S - Оціните ситуацію, навколишнє вас оточення, ваш фізичний стан 

  ваше спорядження. 

(2) U - несвоєчасна поспішність шкодить; не квапитеся пересуватися. 

Плануйте ваші рухи. 

(3) R - Пам'ятаєте, де і відносно чого ви знаходитеся; розташування ворожих 

підрозділів і зайнятих ними районів, розташування своїх військ і зайнятих ними 

районів, розташування місцевих джерел води (це є особливо важливим 

  у пустелі). Пам'ятаєте про райони, які нададуть хороші укриття. 

Згадана вище інформація дозволить вам приймати правильні рішення 

коли вам доводиться виживати і ухилятися. 
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V - Переможете страх і паніку. 
I - Імпровізуйте; ситуація може бути поліпшена. Вчитеся використовувати 

природні ресурси навколо вас для різних потреб. Використовуйте ваше 

уява. 

V - Ваше життя має значення. Пам'ятаєте вашу мету - вибратися живим. Завзятість 

  відмова підкорятися проблемам і труднощам, які зустрічають вас, дадуть 

вам моральні і фізичні сили їх здолати. 

A - Дійте подібно до місцевих уродженців; спостерігайте їх щоденні дії 

  коли, де, і як вони добувають їжу, де вони добувають воду. 

L - Живіть вашими знаннями. Учите основні навички. 

11-3. Орієнтування. 

У ситуаціях, пов'язаних з виживанням, кожен повинен добре визначати своє місце розташування  

без допомоги компаса. Здатність визначати напрям може дати можливість військовослужбовцеві 

знайти шлях до свого підрозділу або до притулку. За наявності 

сонячного світла існують два основні способи визначити напрям - з допомогою 

тіні і годинника. 

a. Для знаходження зразкового напряму на північ використовуйте сонце. Цей спосіб 

може бути використаний в будь-який час, коли сонячного світла вистачає для формування 

  тіні. Знайдіть досить пряму палицю завдовжки близько 1 метра і проведіть дії 

вказані на мал. 11-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 11-1. Спосіб орієнтування по тіні. 

b. Спосіб орієнтування по годиннику. Ви також можете визначити напрям, використовуючи  

годинник (мал. 11-2). Використання цього способу залежить від того, чи знаходитеся ви в 

північному помірному поясі або в південному помірному поясі. Північний помірний пояс розташований 

  між 23,4° і 66,6° с.ш. Південний помірний пояс розташований між 23,4° і 66,6° ю.ш. 
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Мал. 11-2. Спосіб орієнтування по годиннику. 

c. Порядок дій при орієнтуванні в північному помірному поясі, використовуючи 

звичайний годинник, буде наступним: 

(1) Розмістите як орієнтир невелику паличку в грунті таким чином 

щоб вона відкидала чітку тінь. 

(2) Розмістите ваш годинник на землі так, щоб годинникова стрілка була спрямована  

у напрямку до орієнтиру і уздовж його тіні. 

(3) Знайдіть на годиннику точку посередині між годинниковою стрілкою і напрямом на 

12 годин і проведіть уявну лінію від цієї точки через центр годинника. Ця 

уявна лінія є лінією "північ-південь". Тепер ви можете визначити 

інші напрями. 
 

ПРИМІТКА: Якщо ваш годинник переводиться на літній/зимовий час, тоді для визначення 
напрями на північ необхідно брати точку посередині між годинниковою стрілкою і  
напрямом на 13 годин. 

 
d. Порядок дій при орієнтуванні в південному помірному поясі, використовуючи звичайні  
годинник, буде наступним: 

(1) Розмістите як орієнтир невелику паличку в грунті таким чином 

щоб вона відкидала чітку тінь. 

(2) Розмістите ваш годинник на землі так, щоб напрям на 12 годин 

співпадало з напрямом тіні. 

(3) Знайдіть на годиннику точку посередині між годинниковою стрілкою і напрямом на 

12 годин і проведіть уявну лінію від цієї точки через центр годинника. Ця 

уявна лінія є лінією "північ-південь". 

e. Для швидкості орієнтування, за допомогою звичайного годинника, необхідно просто  

направити годинникову стрілку на Сонці в північному помірному поясі (або напрям на 12 

годинника в південному помірному поясі) а потім, щоб знайти напрям, слідувати останньому 

пункту описаних вище способів. Такий спосіб, звичайно, не такий точний як звичайний 
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але швидший. Вибір способу орієнтування залежатиме від ситуації, в якій 
ви знаходитеся. 

11-4. Вода. 

Вода є однією з ваших найбільш необхідних потреб при виживанні. Без 

її ви не можете довго жити, особливо в жарких районах, де ви її багато втрачаєте через 

  потовиділення. Навіть у холодному кліматі для підтримки працездатності вам треба 

мінімум 2 кварти (близько 2,3 літрів) води в день. Більше 3/4 ваших тіла складається з рідини 

  яка втрачається в результаті жари, холоду, стресу і напруги. Рідина, яку 

  ваше тіло втрачає, має бути відшкодована для того, щоб ви діяли ефективно.  

Отже одним з ваших перших завдань має бути отримання необхідного запасу 

води. 

a. Очищення води. Перед вживанням очищайте будь-яку воду: 

(1) За допомогою кип'ячення в течію як мінімум однієї хвилини (плюс 1 хвилина на 

кожні додаткові 300 метрів над рівнем моря) або кип'ячення в течію 

10 хвилин незалежно від того, де ви знаходитеся. 

(2) За допомогою пігулок для очищення води. 

(3) Добавкою 8 крапель 2,5% розчину йоду на кварту води (повна фляга, 1,13 л) і 

наступним відстоюванням її протягом 10 хвилин перед вживанням. 

Дощова вода, зібрана безпосередньо в чисті резервуари або на рослинах, є досить безпечною для того, 

щоб пити її без очищення. Не пийте сечу або морську воду  

там занадто високий вміст солі. Для здобичі води може використовуватися  

старий блакитнуватий морський лід, проте новий, сіруватий лід може містити сіль. 

Лід глетчерів є безпечним для того, щоб розтопити його і випити. 

b. Пустелі. У пустелі відсутність води робить страшну фізіологічну дію 

  на солдатів. Якщо підрозділ не планує належним чином свої дії і не 

може поновлювати свої запаси, вода швидко виснажується. Існує чотири ознаки наявності  

води, які ви повинні шукати в пустелі. Це сліди тварин, рослинність 

птахи і поселення людей. Відповідне постачання водою є критичним чинником 

  в умовах жаркої пустелі, якщо тільки підрозділ хоче вижити і підтримати 

фізичний стан солдатів на рівні, необхідному для виконання завдання. Командири 

підрозділи повинні встановити дисципліну споживання води і спланувати поповнення  

її запасів. Для планування поповнення запасів води командир може використовувати 

наступні дані: 

(1) Середнє добове споживання води підрозділом. 
(2) Місця викидання вантажів. 

(3) Авіаційна підтримка. 

(4) Об'єм вантажів в пунктах посадки і викидання (DZ/LZ). 

(5) запасів води, що Зберігаються. 

(6) Можливостей і цілі супротивника. 

c. Дистилятор води. Для створення дистилятора, вказаного нижче (мал. 11-3) вам 

знадобитися шанцевий інструмент. 

(1) Ви повинні вибрати місце, де на вашу думку земля міститиме вологу 

(наприклад сухе русло струмка або місце збору дощової води), де землю легко 

копати і де багато сонячного світла протягом усього дня. Зробіть наступне: 

(a) Викопайте яму у вигляді чаші приблизно 1 метр в діаметрі і 0,6 метра в глибину. 

(b) Викопайте невелике поглиблення в центрі ями. Глибина і розміри углуб- 

ления залежатимуть від розміру водозбірного резервуару, який вам 

належить встановити в цьому поглибленні. Дно поглиблення повинне дозволяти 

резервуару стояти вертикально. 
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(c) Зав'язавши на кінці трубки вузол, закріпите водовідвідну трубку на дні резервуару. 

(d) Помістите резервуар в поглибленні вертикально. 

(e) Виведіть незакріплений кінець водовідвідної трубки за край ями. 

(f) Покладете шматок поліетиленової плівки, накривши нею усю яму, і закріпите її 

краї землею для фіксації її на місці. 

(g) Помістите камінь в центр плівки. 

(h) Дайте плівці просісти в ямі на рівень близько 40 см нижче за рівень грунту. 

Плівка формує перевернутий конус з каменем у вершині. Переконаєтеся, що 

вершина конуса розташована безпосередньо над вашим водозбірним резервуаром. 

Також переконаєтеся в тому, що плівка не торкається стінок ями, в 

осоружному випадку земля поглине вологу, що конденсує. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 11-3. Дистилятор води. 

(i) Помістите більше грунту на краях плівки, щоб зафіксувати її на місці 

і оберегти втрату вологи. 

(j) Закривайте водовідвідну трубку, коли вона не використовується, таким чином 

  волога не випаровуватиметься. 

d. Ви можете пити воду без проблем, використовуючи трубку як соломинку. Ви також  

можете використовувати листя в ямі як джерело вологи. В цьому випадку, коли ви копаєте 

яму, зніміть більше землі з її стінок, щоб сформувати нахил, на якому помістите 

листя. Потім продовжуйте так, як вказано вище. 

11-5. Рослинна їжа. 

У світі є багато рослин. Проба на смак або проковтування навіть невеликої частини 

деяких з них може викликати сильний дискомфорт, серйозні внутрішні розлади 

у організмі, або смерть. Таким чином, якщо ви маєте щонайменший сумнів відносно 

їстівності рослини, перед споживанням будь-якої його частини, застосуєте  

універсальний тест на їстівність, описаний нижче. 

a. Універсальний тест на їстівність. Перед перевіркою рослини на їстівність 

переконаєтеся в тому, що воно росте в достатній кількості для того, щоб виправдати ваш 
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час і зусилля. Щоб застосувати тест, описаний нижче, вам знадобитися більше 24 годин: 

(1) За один раз спробуйте тільки одну частину потенційно їстівної рослини. 

(2) Розділите рослину на основні компоненти: листя, стволи, коріння, бруньки і  

суцвіття. 

(3) Понюхайте рослину для виявлення сильних або кислотних запахів. Запам'ятаєте 

цей запах, оскільки він не є єдиною ознакою того, чи являється 

ця рослина їстівним. 

(4) Не їжте перед перевіркою протягом 8 годин. 

(5) Протягом 8 годин, під час яких ви утримуєтеся від їжі, перевірте рослину  

на наявність отрути, помістивши його шматочок на внутрішній стороні вашого ліктя 

чи зап'ястки. Звичайно 15 хвилин вистачає, щоб виявити реакцію. 

(6) Протягом періоду перевірки, не беріть нічого в рот окрім чистої води і такої, що перевіряється 

  рослини. 

(7) Виберіть невелику частину рослини і підготуйте його у відповідність з тим, як 

ви плануєте його є. 

(8) Перед тим, як покласти підготовлену частину рослини в рот, доторкніться нею 

((щіпкою) до зовнішньої поверхні губ, щоб перевірити, чи немає паління або корости. 

(9) Якщо протягом 3 хвилин на губах немає ніякої реакції, покладете частину рослини 

на мову, і потримаєте там протягом 15 хвилин. 

(10) Якщо після цього немає реакції, обережно пожуйте щіпку і потримаєте її в 

роту протягом 15 хвилин. НЕ КОВТАЙТЕ. 

(11) Якщо протягом 15 хвилин немає паління, корости, оніміння, колення, або іншого роздратування 

- проковтнете їжу. 

(12) Почекайте 8 годин. Якщо протягом цього часу виникнуть будь-які хворобливі 

симптоми, викличте блювоту і випийте велику кількість води. 

(13) Якщо ніяких хворобливих симптомів не виникло, з'їжте підлогу чашки того ж 

рослини, підготовленою так само. Почекайте ще 8 годин. Якщо  

симптоми відсутні, підготовлена частина рослини є безпечною для  

людини. 

b. НЕ ЇЖТЕ невідомі рослини, які мають наступні особливості, : 

(1) Мають молочний сік або сік, який темніє на повітрі. 

(2) Нагадують гриби. 
(3) Нагадують цибулини або часник. 

(4) Нагадують петрушку, пастернак, або кріп. 

(5) Мають схожі на морквяне коріння або бульби. 

11-6. Тваринна їжа. 

a. Тваринна їжа. Тваринна їжа містить найбільшу кількість поживних 

речовин на одиницю ваги. Усе що ходить, повзає, плаває, або літає, є можливим 

джерелом їжі, проте спочатку ви повинні це упіймати, убити і обробити. Існують 

численні способи лову риб і тварин при виживанні. Ви можете ловити рибу 

допомогою мережі через невеликий струмок (мал. 11-4) або шляхом виготовлення пасток і кошиків 

для риби. 
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Мал. 11-4. Розташування мережі в струмку. 

b. Виготовте риболовецькі гачки і гарпуни як показано на мал. 11-5, і використовуйте 

їх для традиційного рибного лову, лову гарпуном і розкопування. 

11-7. Пастки і капкани. 

a. Якщо людина беззбройна, або коли звук пострілу може демаскувати вас, хорошою 

альтернативою полюванню являється висліджування і лов диких тварин. У дещо добре 

розміщених пасток можна упіймати більше дичини, чим може убити чоловік з рушницею. 

Щоб ефективно діяти з будь-яким типом пасток або капканів, ви повинні: 

(1) Відмінно знати види тварин, яких ви маєте намір ловити. 

(2) Бути здатним зробити необхідну пастку. 

(3) Не полохати здобич залишеними слідами вашої присутності. 

b. Не існує універсальних пасток, які ви можете встановити на усіх тваринах.  

Ви повинні визначити, які види мешкають в цій області, і ставити ваші пастки 

  з урахуванням їх. Шукайте наступне: 

(1) Доріжки і стежки. 

(2) Сліди. 

(3) Гній і послід. 

(4) Обгризену і витоптану рослинність. 

(5) Місць гніздування. 

(6) Місць водопою і годування. 

c. Розташовуйте ваші пастки і капкани там, де є сліди проходу тварин. Ви 

повинні визначити, чи являються ці сліди "доріжкою" або "стежкою". На стежці будуть сліди  

її використання окремими особинами, і вона буде чітко виражена. Доріжка зазвичай 

менше, ніж стежка, менш чітка і на ній будуть сліди тільки одній особині. Ви можете  

виготовити прекрасну пастку, але нічого не упіймаєте, якщо розмістите її в лісі випадковим 

образом. У тварин є місця лежання, водопою і годування, причому сліди ведуть від одного 

  місця до іншого. Щоб пастки і капкани були ефективними, ви повинні розмістити 

їх навколо цих місць. 
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Мал. 11-5. Гарпуни і риболовецькі гачки. 

d. Для виживання у ворожому оточенні, дуже важливо маскувати пастки і 

капкани. Це також важливо для того, щоб не порушувати навколишню місцевість, що  

стривожить тварину і стане причиною невдачі. Таким чином, якщо ви повинні викопати 

  яму, видалите усю свіжу землю з цього місця. Більшість тварин будуть інстинктивна 

  уникати пасток, створених за типом пастки. Підготуйте різні пастки або капкани 
чимдалі від місця їх установки, потім принесіть і встановите їх. Такі дії дозволять 

уникнути порушення місцевої рослинності, яка попередить здобич. Для виготовлення 

  пасток не використовуйте живу свіжозрізану рослинність. Свіжозрізана  

рослинність випускає сік, що має запах, який здобич здатна відчути. Для 

тварини це є тривожним сигналом. 

e. Ви повинні ліквідовувати або замаскувати людський запах навколо пастки 

яку ви встановлюєте. Не дивлячись на те, що птахи не мають розвиненого нюху 

життя практично усіх ссавців залежить від нюху навіть більше, ніж від зору. 

Навіть щонайменший людський запах біля пастки стривожить здобич і змусить її обійти  

це місце. Повністю знищити запах біля пастки досить важко, але замаскувати  

його можна. Використовуйте рідину з жовчного і сечового пухирів попередніх 

жертв. Не використовуйте людську сечу. Також хорошим засобом є бруд, особливо 

  з місць з великою кількістю гниючої рослинності. Використовуйте її, щоб обробити свої 
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руки і пастку при її перенесенні і установці. Практично в усіх частинах світу тварини 
знають запах рослинності, що горить, і диму. Вони стають стривоженими тільки тоді 

  коли вогонь з'являється фактично. Таким чином, обкурювання частин пастки є ефективним 

 засобом маскування вашого запаху. Якщо жоден із згаданих вище 

способів не підходить, і якщо дозволяє час, залиште пастку на відкритому повітрі в  

течія декількох днів, а потім встановите її. Не ставте пастку, поки вона вивітрюється. 

Коли ви встановлюйте пастку, маскуйте її як можна природніше, щоб її не 

виявив супротивник, і не стривожилася здобич. 

f. Пастки або капкани, розміщені на стежці або доріжках, повинні мати  

направляючий канал. Щоб виготовити його, зробіть воронкоподібний бар'єр 

  що розширюється всторону стежки, і що має частину, що звужується, спрямовану у бік пастки. 

Канал має бути непримітним, щоб не потривожити здобич. Як тільки  

тварина дісталася до пастки, воно вже не може розвернутися і піде в неї. Деякі тварини можуть 

спробувати розвернутися, вважаючи за краще йти пикою вперед. Канал може не бути 

непереборним бар'єром. Вам тільки доведеться зробити його незручним для проходження або 

подолання твариною. Для отримання кращого результату, канал повинен зменшити ширину 

стежки до розміру, який ненабагато перевищує тулуб тварини. Зробіть таке  

звуження по довжині як мінімум рівним довжині тварини, після чого почніть розширювати 

воронку. 

(1) Пружинна пастка. Використовуйте таку пастку на стежці проти дрібної 

дичина (мал. 11-6). Вирийте на стежці невелике поглиблення. Потім забийте в землю 

кілочки-рогатки (розгалуженням вниз) по краях поглиблення з одного боку 

стежки. Виберіть дві порівняно прямі жердини, розташуєте їх таким чином 

  щоб їх кінці входили в рогатки. Покладете декілька прямих палиць над 

поглибленням в стежці, розташовуючи один кінець над горизонтальною жердиною внизу, 

а 

другий кінець на землі з протилежного боку поглиблення. Закрийте  

поглиблення достатньою кількістю гілок так, щоб здобич наступила як мінімум 

  на одну з них для спрацьовування пастки. Прив'яжіть один кінець мотузка до 

гілці, дереву або до вантажу, перекинутого через нього. Зігніть гілку або  

підніміть вантаж, щоб визначити, де ви прив'яжете кілочок-фіксатор завдовжки 

близько 5 см. На другому кінці мотузка зробіть петлю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 11-6. Пружинна пастка. 

Покладете і розверніть петлю згори жердин над поглибленням. Розмістите кілочок 

фіксатор навпроти горизонтальних жердин і пропустите мотузок за ними 

так, щоб натягнення утримувало їх на своїх місцях. Пристосуйте 
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нижню горизонтальну жердину так, щоб вона просто утримувалася 
навпроти кілочка-фіксатора. Як тільки тварина поставить ногу на палицю, покладену  

через поглиблення, нижня горизонтальна жердина переміститься вниз 

відпускаючи кілочок-фіксатор, і петля затягнеться на нозі або телі тварини. Із-за 

порушення стежки, тварина буде обережною. Таким чином, ви повинні  

використовувати звуження стежки на напрями дичини в пастку. 

g. Лов дичини може здійснюватися шляхом використання силець, пасток або капканів.  

Силки - це петливши, яка затягується і душить або утримує будь-яка тварина 

яке в неї потрапило. Для виготовлення силець ви можете використовувати внутрішній 

  сердечник парашутної стропи, дріт, кору невеликих молодих дерев твердих порід 

також як і сухожилля раніше спійманих тварин. 

(1) Капкан з петлі, що затягується, мал. 11-7, найбільш прийнятний, оскільки 

дозволяє вам знаходитися далеко від місця лову, до того ж він є самим 

простим у виготовленні і швидким в установці. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 11-7. Капкан з петлі, що затягується. 

Такий капкан особливо підходить для лову кроликів. Щоб його виготовити, зробіть 

  у шнурі невелику петлю, використовуючи альтанковий вузол або зашморг (при 

використанні дроту, посильте петлю шляхом переплетення її кінців). 

  Протягніть протилежний кінець шнура (чи дроту) крізь петлю, щоб  

зробити сильце, яке має бути досить великим для голови тварини, але 

занадто маленьким для його тулуба; прив'яжіть шнур (чи прикрутите дріт) 

  до великої жердини. Жердина має бути досить великою, щоб перекрити 

  стежку і утримати дві кілочок-рогатки, вибрані вами. Спіймане в пастку 

  тварина зрушить поперечну жердину, втягуючи її в кущі доти 
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поки вона не застрягне. Будь-яка спроба звільнитися затягне петлю, утримуючи 
чи душить тварину. 

Іншим типом пасток є проста петля (мал. 11-8), що затягується, яка 

  при натягненні затягується, не даючи можливості спійманій тварині 

втекти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 11-8. Виготовлення петлі, що затягується. 

Для виготовлення такої пастки використовуйте легкий дріт, наприклад, ту 

яка використовується в електричній системі автомобілів або літальній  

апаратів. Відріжте шматок дроту подвійної довжини від бажаної довжини пастки. 

Складете її удвічі і приєднаєте вільні кінці до якого-небудь предмета 

  наприклад гілки дерева. У петлі, що утворилася, помістите невелику паличку 

діаметром 1-1,5 см, і натягуючи дріт, обертайте паличку таким чином 

щоб дроту скрутилися разом. Ви повинні отримати 1,5-2 обороти на 1 см 

Від'єднаєте дріт від гілки, а потім зніміть петлю з палички; зігніть петлю  

до дроту, формуючи вісімку, а потім отримані дві невеликі петельки  

притисніть один до одного; протягніть вільні кінці дроту через цих 

петлі. Таким чином, ви отримали міцний, жорсткий зашморг. Прив'яжіть  

вільний кінець петлі до палиці (якщо розкладаєте зашморг на стежці) або гілки 

  яку ви використовуєте для установки пастки. Це чудова пастка для 

лови великої дичини. 

(3) Іншим Способом отримання здобичі являється використання пасток, що падають 

як показано на малюнках 11-8A і 11-8B. 

h. Як тільки ви упіймали рибу або дичину, ви повинні її почистити/оббілувати і 

приготувати/обробити. Несвоєчасне приготування або обробка може привести до 

  псуванню риби або дичині. 

(1) Риба. Ви повинні знати, як розпізнати рибу, вільну від хвороботворних бактерій, які роблять 

рибу небезпечною при її споживанні. Не дивлячись на те, що 

варіння може знищити токсини від бактерійного розпаду, не споживайте рибу, яка 

виглядає зіпсованою. Ознаками псування є: 

 - Дивний запах; 

 - Підозріле забарвлення (зябра повинні мати червоний або розо- 

вый колір; луска повинна блищати і не повинна мати тьмяний або 

сірий відтінок); 

 - Ямка, що залишається на тулубі риби після натиснення великим 

пальцем; 

 - Тулуб риби, покритий не вологою, а слизом; 

 - Гострий або перчений присмак. 

(a) Споживання зіпсованої або отруєної риби може викликати 

діарею, нудоту, судоми, блювоту, коросту, параліч, або металевий 
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присмак у роті. Ці симптоми проявляються несподівано, на протязі від 1 
до 6 годин після прийому риби в їжу. Якщо ви знаходитеся близько до моря 

при появі однієї з цих ознак негайно випийте морської води 

і викличте у себе блювоту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 11-8A. Пастка, що падає. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 11-8B. Пастка (другий спосіб), що падає. 
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(b) Риба після загибелі псуватися досить швидко, особливо в жаркий день, так 
що готуйте рибу для вживання якнайшвидше після її лову. 

(c) Виріжте зябра і великі кровоносні судини, які проходять поруч 

із спинним хребтом (якщо ви плануєте готувати рибу на рожні, ви 

  можете залишити голову). 

(d) Якщо риба має в довжину 10 см і більш, зробіть розріз уздовж черева і  

вичистите нутрощі. 

(e) Очистите рибу від луски або зніміть з неї шкіру. 

(f) Ви можете насадити рибу цілком на рожен і приготувати її на відкритому 

вогні. Проте найкращим способом отримання якісного поживного 

продукту з риби являється варіння риби разом з шкірою. Під шкірою знаходяться  

жири, і відварюючи рибу, ви можете отримати заправку для бульйону. Для 

варіння риби може використовуватися будь-який із способів, використовуваних для 

варіння рослинної їжі. Риба приготована, коли м'ясо легко відходить від 

кісток. 

(g) Щоб засушити рибу на сонці, підвісьте її на гілках або розкладете її на 

гарячих каменях. Коли риба пров'ялиться, промийте її в морській воді, якщо 

є така можливість, щоб підсолити її з наружи. Не їжте будь-яке блюдо 

  з морепродуктів до тих пір, поки воно добре не пров'ялиться або не  

просолиться. 

Змії. Уся отруйні і неотруйні змії, що живуть в прісній воді і на землі,  

є їстівними. 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Будьте дуже обережним в лові змій, оскільки укус деяких 
отруйних змій може бути смертельним. Навіть після відділення голови змії від її  
тулуби, рефлекторний рух може привести до укусу, і уприскування отрути. 

 
Кращий час для лову змій - це ранній ранок або пізній вечір, коли  
температура знижується, і змії пересуваються повільно. Убийте змію або притисніть  
її голову, використовуючи довгу палицю, і схопите її. Щоб підняти змію 

покладете вказівний палець згори на задню частину голови змії, а великий і 

середній пальці - з обох боків голови за щелепами. Тримаєте ваш вказівний 

  палець на голові змії, щоб вона не могла обернутися і укусити вас. Щоб 

підготувати змію до споживання, дійте в наступній  

послідовності (мал. 11-9) : 

(a) Візьміть міцно змію ззаду голови і відокремите ножем голову від тулуба. 

(b) Розріжте живіт і витягніть нутрощі (ви можете використовувати 

  нутрощі як приманка в пастках і капканах). 

(c) Зніміть з неї шкіру (ви можете використовувати шкіру змії для виготовлення 

імпровізованого поясу, ременя, або чого-небудь подібного). 

Птах. Вашим першим кроком після здобичі птаха перед її вживанням або 

збереженням є видалення оперення. Якщо видалити його не можна, ви можете 

видалити з птаха шкірний покрив. Проте майте на увазі, що птах, приготований  

з шкірою, має бóльшее поживне значення. Оперення з водоплавною 

птахи легше видалити, коли вона суха, оперення з іншого птаха легше видалити 

після її обварювання. того, як ви видалите оперення : 

(a) Перерізайте їй шию ближче до тулуба. 

(b) Зробіть надріз в черевній западині і вийміть усі нутрощі. Збережете 

шию, печінку і серце для гасіння. Ретельно очистите і просушите 

  нутрощі для подальшого використання як нитки, шнурів і ін. 

(c) Промийте черевце чистою прісною водою. Ви можете відварити птаха або 

приготувати її на рожні над вогнем. Якщо ви готуєте птицу-падальщика 
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наприклад стерв'ятника або канюка, ви повинні варити її не менше 20 хвилин 
щоб убити усіх паразитів. Використовуйте пір'я від птаха для утеплення ва- 

ший одягу, взуття або місць відпочинку. Ви можете також використовувати пір'я 

для принаджування риби. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 11-9. Білування змії. 

Ссавці середнього розміру. Дичина, яку ви заманили або упіймали в 

пастку, буде ще живою, коли ви її знайдете і тому небезпечною. Будьте обережні 

  коли ви наближаєтеся до спійманої тварини. Використовуйте спис 

чи палицю, щоб убити його з безпечної відстані. Після того, як ви уб'єте 

тварина, негайно випустите з нього кров, перерізає горло. Якщо вам  

необхідно протягнути тушу на якусь відстань, зробіть це до її білування 

  щоб туша була захищена від бруду і сміття, які можуть забруднити її. 

Патраєте тварину якщо можливо біля струмка, щоб ви могли промити і охолодити 

  гашу і їстівні частини. Блохи і інші паразити не виносять холоду, тому 

  якщо обстановка дозволяє, перед очищенням і білуванням почекайте, поки  

тварина охолодиться. Потім зніміть шкуру і обробіть тварину (мал. 11-10 

і 11-11). 

(a) Покладете тушу на схилі животом до верху, якщо є можливість. Для її 

підтримку ви можете використовувати скелі або кущі. 

(b) Видалите геніталії або вим'я. 

(c) Видалите мускусні залози, щоб не зіпсувати м'ясо. 

(d) Розкрийте черевну порожнину від хвоста до горла. Розріз робіть неглибоким 

щоб не пошкодити шлунок. 

(e) Вставте акуратно свій ніж під шкуру, щоб не пошкодити внутрішні 

органи. Підрізає шкуру з двох сторін углиб на декілька сантиметрів 

відтягніть її в сторони, щоб волосяний покрив не потрапив на м'ясо. 
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Мал. 11-10. Зняття шкури і оброблення великої дичини. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 11-11. Зняття шкури з невеликої дичини. 

(f) Розкрийте грудну порожнину, розрізавши або розколовши грудну клітку. Ви  

можете зробити це з одного боку грудини там, де до неї приєднуються 

ребра. 

(g) Усередині грудної порожнини виріжте дихальні шляхи і стравохід як можна 

ближче до основи черепа. 

(h) Відрізавши передній кінець кишкового тракту, витягніть внутрішні органи і 

кишковик. Вирізуйте їх тільки в тих місцях, де необхідно їх звільнити. 

(i) Акуратно виріжте сечовий міхур так, щоб його не пробити (сеча може зіпсувати 

м'ясо). Щільно затисніть сечовипускальний канал і відріжте 

  його за тим місцем, де ви тримаєте. 

(j) Видалите сечовий міхур. 

(k) Зовні туші надріжте по кругу анальний отвір. 

(l) Втягніть пряму кишку всередину туші і потім видалите її. 

(m) Підніміть тушу, щоб пішла уся кров. 
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ПРИМІТКА: Спробуйте зберегти якомога більше крові, оскільки вона являється 
важливим джерелом їжі і солі. Прокип'ятите її. 

 
(n) Видалите шкуру. Для цього зробіть надрізи уздовж внутрішньої сторони ніг 

до копит або стопи. Потім здирайте шкуру, використовуючи свій ніж для обрізання 

  мембрани між шкурою і м'ясом. Продовжуйте процес до повного 

видалення шкури. 

(o) Велика частина внутрішніх органів придатна до вживання. Серце, печінка  

і бруньки їстівні. Розріжте серце і видалите з нього кров. Наріжте 

бруньки шматочками і, якщо є досить води, замочите їх або промийте. 
У усіх тварин, окрім деяких представників сімейства оленів 

жовчний міхур (невеликий гладкий мішечок темного кольору) приєднаний 

до печінки. 

(p) Іноді такий пухир виглядає як опуклість на печінці. Щоб його видалити 

  візьміть пухир за верхню частину і виріжте шматок печінки разом з 

ним. Якщо ви роздавили жовчний міхур, і жовч потрапила на м'ясо, негайно  

його промийте, щоб м'ясо не зіпсувалося. Жовч приберіть. 

(q) Чиста кров, що потрапила на м'ясо, загусне і допоможе ненадовго зберегти 

м'ясо. Проте, якщо з тварини належним чином не видалити кров, вона 

стікаючи в нижню частину туші, через короткий час зіпсує м'ясо. Такі 

забруднені ділянки необхідно видаляти. 

(r) Коли температура повітря нижче 5°З, ви можете залишити м'ясо в течію 

декількох днів без побоювання, що воно зіпсується. Якщо в м'ясі заводяться личинки,  

видалите їх і виріжте пошкоджені ділянки (вони мають інший 

колір). м'ясо, що Залишається, є їстівним. Личинки, які являються 

личинками комах, також є їстівними. 

(s) Кров, яка містить солі і поживні речовини, є хорошою 

основою для супів. 

(t) Ретельно очистите кишки і використовуйте їх для зберігання або копчення 

м'яса або ж залиште для загального використання. Переконаєтеся в тому, що вони 

є повністю сухими, щоб запобігти гниттю. 

(u) Голова більшості тварин містить багато м'яса, яке достатнє 

легко добути. Зніміть з голови шкуру, збережете її для вироблення шкіри. 

Ретельно вичистите ротову порожнину і виріжте мову. Після варіння мови 

зніміть з нього зовнішню шкірку. Виріжте або зіскоблите м'ясо з голови. 

Ви можете посмажити голову над відкритим вогнем, перш ніж зрізати з неї 

м'ясо, якщо ви так вважаєте за краще. Очі є їстівними. Відварите їх 

але видалите сітківку (вона стає схожою на пластмасу). Мізки також 

є їстівними; деякі люди вважають їх делікатесом. Крім того,  

мізки використовуються для вироблення шкіри, теоретично мізки тварини 

підходять для цього. 

(v) Використовуйте сухожилля і зв'язки великих тварин для виготовлення канатів  

і вірьовок. 

(w) Кістковий мозок в кістках є багатим джерелом поживних речовин. 

Розколіть кістки і дістаньте кістковий мозок, а кістки використовуйте для виготовлення  

зброї. 

(x) Якщо обстановка і час дозволяють, ви повинні зберегти залишок м'яса 

подальшого використання. Якщо повітря досить холодне, ви можете 

м'ясо заморозити. Проте в жаркому кліматі для збереження м'яса, вам треба 

буде його зав'ялити або закоптити. Одна ніч інтенсивного копчення зробить  

м'ясо їстівним в течію приблизно 1 тижня. Копчення протягом двох 
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ночей зробить його їстівним в течію приблизно 2-4 тижнів. Щоб 
  підготувати м'ясо для в'ялення або копчення, наріжте його смужками завтовшки 

близько 0,5 см. Щоб засушити або зав'ялити м'ясо, підвісьте його на вітрі і 

прямих сонячних променях поза досяжністю від тварин; прикроюйте м'ясо 

так, щоб на нього не сідали комахи. 

(y) Щоб закоптити м'ясо, знадобиться закрите місце - наприклад, типи (мал. 

11-12) або яма. Також знадобляться дрова від листяних дерев, краще 

зелених. Не використовуйте дерева хвойних порід, такі як сосна, ялиця 

ялина, або кедр, оскільки дим від цих дерев надасть м'ясу неприємного смаку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 11-12. Копчення м'яса. 

(z) При використанні типи або іншої подібної споруди з отвором 

на вершині, розведіть в центрі вогнище і дайте йому прогоріти, після чого  

закидайте його дровами із зеленого дерева. Розташуєте смужки м'яса на 

  гратам або підвісьте їх на вершині так, щоб вони були на  

висоті 50-60 см над джерелом диму. Щоб використовувати для копчення яму 

вирийте її завглибшки близько 1 метра і півметра в діаметрі. На дні ями  

розведіть вогнище. Після того, як він розгориться, додайте колені дрова або 

невеликі гілки зелених дерев, щоб зробити дим. На висоті біля 

півметра помістите дерев'яні грати і покладете на неї смужки м'яса. 

Прикроюйте яму деревом, гілками, листям або іншим матеріалом. 
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11-8. Укриття. 

Укриття можуть захистити вас від Сонця, комах, вітру, дощу, снігу, жари або холоду 

  а також спостереження супротивника. У деяких районах пристрій укриттів являється 

пріоритетним завданням перед пошуком їжі, і можливо навіть пошуком води. 

a. Види укриттів. Після вибору місця спорудження укриття, ви повинні знати основні 

види укриттів (захисту), які вам потрібні. Для цього мають бути розглянуті наступні 

  чинники: 

(1) чи Буде укриття забезпечувати захист від погодних умов (дощу, снігу, вітру,  

сонячних променів і ін.)? 

(2) чи Маєте ви пристосування для спорудження притулку? Якщо ні, чи можете ви 

використовувати імпровізований інструмент з місцевих матеріалів? 

(3) чи Знаєте ви кількість і види штучних матеріалів, необхідних для 

будівлі притулку? Якщо ні, чи є поблизу необхідні природні  

матеріали? 

Ви повинні знати, як побудувати різні види укриттів. У цьому підручнику описані 

тільки два з них. Додаткова інформація приведена в статуті FM 21-76. 

b. Навіс з пончо. Для його створення не вимагається багато часу або особливе спорядження 

( (мал. 10-13). Вам знадобитися пончо, мотузок завдовжки 1,8-3 метри, три кілочки завдовжки 

близько 15 см і два дерева (чи дві колоди), розташовані на відстані 2-2,5 метра друг 

від друга. Перш ніж вибрати дерева (чи вибрати місця установки колод) визначите 

напрям вітру. Переконаєтеся в тому, що задня частина навісу знаходиться з навітряного боку.  

Для виготовлення навісу необхідно зробити наступне: 

(1) Зав'яжіть капюшон пончо. Для цього щільно затягніть шнур, скачайте капюшон 

складете його втричі, і зв'яжіть вільним кінцем шнура. 

(2) Розріжте мотузок навпіл, прив'яжіть одну половину мотузка за кутовою люверс  

з одного довгого боку пончо, а другу половину мотузка - з іншою 

сторони за другою кутовий люверс. 

(3) Прив'яжіть невеликий кілочок (близько 10 см завдовжки) до кожного мотузка на відстані  

близько 1 см від кожного люверса. Такий кілочок не дасть затекти дощовій 

воді під пончо по вірьовках. Також можна використовувати відрізки шнура. Прив'яжіть  

такі відрізки завдовжки близько 10 см за кожного люверс по верхньому краю укриття.  

Дощова вода стікатиме по них на землю, і не затікатиме під 

пончо. 

(4) Прив'яжіть вірьовки до дерев (опорам) на рівні ваших грудей. Для прив'язки 

  використовуйте рибальський багнет з петлею для швидкого розв'язування. 

(5) Розверніть пончо на вітрі і прикріпите до землі. Щоб це зробити, забийте три 

гострих кілочка в землю через люверсы на нижній стороні пончо. 

(6) Якщо ви плануєте використовувати навіс більш за одну ніч, або якщо очікується 

дощ, зробіть посередині опору. Ви можете зробити це, натягнувши мотузок між 

  двома вертикальними стовпами або деревами, які розташовуються на одній  

лінії з центром пончо. 

(7) Прив'яжіть інший мотузок до капюшона пончо; потягніть її вгору щоб підняти 

центр пончо і міцно прив'яжіть її до мотузка, натягнутого між двома деревами 

чи стовпами. 

(8) Іншим Способом являється установка підпори в центрі навісу. Проте при такому 

  способі обмежується вільний простір і пересування усередині укриття. 
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Мал. 11-13. Навіс з пончо. 

Для створення додаткового захисту від вітру і дощу, по сторонах укриття 

покладете суччя, гілки, рюкзак або інше спорядження. 

(10) Щоб зменшити втрати тепла через землю, постеліть усередині якої-небудь 

  ізолюючий матеріал, наприклад листя або соснові голки. 
 

ПРИМІТКА: При відпочинку, до 80% тепла вашого тіла втрачається через землю. 

 
(11) Щоб збільшити скритність від ворожого спостереження, зменшите силует 
  укриття, виконавши дві операції: 

(a) Зменшите висоту натягнення шнурів до висоти коліна. 

(b) Вставивши в центральні люверсы (з бічних сторін пончо) два кілочки 

завдовжки до 50 см (заввишки по коліно), притягніть пончо до землі, і забийте 

кілочки в землю. 

c. Навіс з підручних матеріалів. Якщо ви знаходитеся в лісистій місцевості і 

маєте досить природного матеріалу, ви можете зробити навіс з підручних матеріалів 

 (мал. 11-14) без допомоги яких-небудь інструментів або використовуючи тільки ніж. Таке 

  укриття зажадає більше часу, чим попереднє, проте воно забезпечує більш  

надійний захист. Вам знадобляться два дерева (чи два вертикальні стовпи), вартих на відстані 

близько 2 метрів один від одного, одну пряму палицю або жердину завдовжки близько 2,5 м і 

завтовшки 2-3 см, від п'яти до восьми жердин завдовжки 3-3,5 м і завтовшки 2-3 см для перекриття,  

шнур або лоза (ліана) для прив'язки, горизонтальна опора для дерев і інших 

жердин, ліана або гілки для зв'язування жердин. Для спорудження такого навісу : 

(1) Покладете одну жердину завдовжки 2,5 м на два дерева на рівні вашого плеча. Це 

горизонтальна опора. Якщо на дереві є розгалуження, ви можете покласти 

жердина туди замість того, щоб прив'язувати її до дерева. Якщо дерева  

відсутні, зробіть опору з двох Y -образных колод. 

(2) Покладете перекриття (3-х метрові жердини) однією стороною на горизонтальну 

опору. Переконаєтеся в тому, що задня частина отриманого навісу спрямована убік 

  вітри. 

(3) Прив'яжіть опори за допомогою гілок, ліани або шнура. 
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Закрийте каркас, що вийшов, гілками, кущами, листям або травою, укладаючи 
  їх від низу до верху. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 11-14. Навіс з підручних матеріалів. 

Місце під навісом закрийте соломою, листям, сосновими голками або травою. 

У холодну погоду ви можете збільшити комфорт вашого навісу шляхом будівництва  

стінки-відбивача (мал. 11-14). Як опори забийте в землю чотири 

кілочка завдовжки близько 1 метра. Між ними складете в купу зелені гілки. 

Зв'яжіть вершини цих кілочків так, щоб зелені гілки не розпалися.  

Заповните простір між гілками невеликими гілочками або суччям.  

Потративеще трохи зусиль, ви можете також отримати сушарку: зрізайте декілька 

прямих гілок діаметром 2 см (їх довжина залежить від відстані між опорою 

навісу і висоти стінки-відбивача). Покладете гілки одним кінцем на горизонтальну 

  опору навісу, а другим кінцем - на стенку-отражатель. Упоперек їх покладете і 

  прив'яжіть дещо тонших гілок. На такій стінці ви можете 

сушити білизну, м'ясо або рибу. 

11-9. Розведення вогнищ. 

Вогонь може задовольнити безліч ваших потреб. Він може дати вам тепло, допоможе 

вам обсушитися, ви можете використовувати його для приготування їжі, очищення води, і в 

якості сигнального засобу. Він може також створити проблеми для вас, коли ви знаходитеся 

  на ворожій території: він створює дим, який може бути помічений на великому 

відстані; він дає світло, яке може бути побачене вдень або вночі, - усе це являється 

ознаками вашої присутності. Пам'ятаєте, ви повинні завжди зважувати вашу потребу 

у вогні з необхідністю уникати виявлення супротивником. При діях у видалених 

районах ви повинні завжди мати запас сірників у водонепроникній коробці і тримати їх 

при собі. 

a. При виборі місця для розведення вогнища, ви повинні врахувати наступне: 

(1) Район (місцевість і клімат), на якому ви дієте. 

(2) Доступні матеріали і інструменти. 

(3) Запас часу, який ви маєте. 

(4) Причини, по яких вам потрібний вогонь. 
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(5) Близькість супротивника. 
b. Щоб підготувати вогнище для вогню, шукайте сухе місце, яке, : 

(1) Захищено від вітру. 

(2) Добре розміщено відносно вашого укриття (якщо воно є). 

(3) Концентрує тепло в бажаному напрямі. 

(4) Має запас дрів або іншого горючого матеріалу. 

Якщо ви знаходитеся в лісі або в сухому місці, очистите землю від сушняка на місці вогнища. 

Очищений круг має бути як мінімум 1 метр в діаметрі, щоб виключити  

виникнення лісової пожежі. 

c. Вогнище "Дакота". У деяких ситуаціях приховане вогнище якнайкраще задовольнить 

  ваші потреби. Таке вогнище в деякій мірі маскує вогонь і добре підходить 

  для приготування їжі. Щоб робити підземне вогнище або вогнище "Дакота" (мал. 11 - 

15): 

(1) Вирийте яму в грунті. 

(2) На навітряній стороні цієї ями, зробіть один великий сполучний канал 

для вентиляції. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 11-15. Вогнище "Дакота". 

d. Вогнища на землі. Якщо ви знаходитеся в снігових або вологих районах, для  

виготовлення сухої основи для вашого вогнища, ви можете використовувати зелені стволи 

  дерев (мал. 11-16). Дерева із стволами завтовшки в руку легко ламаються на сильному 

  морозі. 

Зрізайте або зламайте декілька зелених дерев і покладете їх поруч один з одним на 

сніг. Додайте один або два шари колод, кладучи верхній шар перпендикулярно нижньому. 
e. Існує декілька способів складання вогнища для швидкого розведення вогнища. 

Трьома порівняно легкими способами є типи, навіс і хрестоподібний. 

(1) Типи (мал. 11-17). Складете трут і декілька невеликих суччя і колод у формі 

піраміди. Підпаліть її в центрі. Коли піраміда горить, зовнішні колоди бу- 
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дуть падати всередину, підживлюючи вогонь. Цей вид вогнища добре горить навіть при 
вологому дереві. 

Навіс (мал. 11-17). Увіткніть ствол або гілку свіжозрубаного дерева в землю 

під кутом 30 градусів так, щоб верхній кінець був по напряму вітру. Помістите  

труть (як мінімум жменя) глибоко всередину цього навісу. Підпаліть трут. 

Як тільки трут розгорівся, додайте дрів на навіс для отримання більшого полум'я. 

Хрестоподібний (мал. 11-17). Розчистите на землі ділянку у формі хреста розміром  

близько 30 см. Викопайте хрест завглибшки 8-10 см. Посередині помістите горючий  

матеріал (шматок труту). Побудуйте над трутом піраміду з дрів. Невелика канава 

  дозволяє повітрю підходити до вогню, забезпечуючи тягу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11-16. Основа для разведения костра в снежных районах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Мал. 11-17. Видів вогнищ. 
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ГЛАВА 12 
 

НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 
 

12-1. Загальні відомості. 

Характер операцій по патрулюванню призводить до поранень, які стають більш 

важливим чинником, чим в інших операціях. Дуже важливо, щоб увесь особовий склад знав 
як діагностувати і боротися з пораненнями і хворобами. Підрозділ також повинен 
мати план по винесенню і евакуації убитих. 

12-2. Етапи рятування життя (відносяться до усіх поранень). 

Відкрийте дихальні шляхи і відновите дихання. 
Зупините кровотечу і захистите рану. 
Перевірте наявність шокового стану, прийміть заходи по його усуненню і 
контролюйте його появу. 

12-3. Укуси. 

Тип укусу 

Укуси отруйних змій 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Укуси павуків (Коричневий 
відлюдник, Чорна 

Первая помощь 

Приберіть пораненого чимдалі від змії. 

Зніміть усі кільця і браслети з укушеної кінцівки. 
Заспокойте пораненого. 
Накладете стискуючу пов'язку (пов'язки) шириною в 1-2 пальці зблизька 
місця укусу. Щільність пов'язки має бути такою, щоб між нею і 
шкірою зміг пройти один палець. Укус руки або ноги - накладете одну 
пов'язку вище і одну нижче за місце укусу. Укус долоні або ступні 
накладете одну пов'язку вище за зап'ясток або кісточку. 
Обездвижьте укушену кінцівку так, щоб вона була нижча 
рівня серця. 
Якщо можливо, убийте змію (без ушкодження її голови і/або не 
наражаючи себе на небезпеку) і вишліть її разом з пораненим. 
Негайно забезпечте надання кваліфікованою медичною 
допомозі. 

Заспокойте пораненого. 

Промийте місце укусу. 
вдова) 

 
Укуси тарантулів, скорпіонів, 
мурашок 

 
 
 
 
 
 
 

 
Укуси бджіл 

 
 
 
 
 
 

 
Укуси людей і інших 
тварин 

3. Якщо можливо, покладіть на рану лід чи холодний пакет. 
Забезпечте надання кваліфікованої медичної допомоги. 

Промийте місце укусу. 

Якщо можливо, покладете на рану лід або холодний пакет. 
Для зменшення болю і свербежу накладете на місце укусу соду, каламінову 
мазь, або оцтовий розчин. 
Якщо місце укусу (укусів) знаходиться на обличчі, шиї (що може 
заблокувати дихальні шляхи), в області статевих органів, якщо 
реакція на укус важка, або якщо жало належить небезпечному  
югозападному скорпіонові, утримуйте пораненого в спокійному стані 
наскільки це можливо і забезпечте надання негайною 
кваліфікованій медичній допомозі. 

Якщо в рані присутнє жало, видалите його ножем або нігтем пальця. НЕ 

СТИСКУЙТЕ мішечок з отрутою на жалі, оскільки в рану може потрапити 
більше отрути. 
Промийте місце укусу. 
Якщо можливо, покладете на рану лід або холодний пакет. 
Якщо з'являються ознаки або симптоми алергії, будьте готові 
виконати серцево-легеневу реанімацію (CPR) і забезпечте надання 
кваліфікованій медичній допомозі. 

Ретельно продезинфікуйте рану милом або очищаючим розчином. 

Добре промийте місце укусу водою. 
Накладете на укус стерильну пов'язку. 
Обездвижьте укушену кінцівку. 
Перевезіть пораненого до медичної установи. 
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Якщо можливо, убийте тварину (без ушкодження його голови і/або не 
наражаючи себе на небезпеку) і вишліть його разом з пораненим. 

Укуси акул, барракуд і 

крокодилів 
 
 
 
 

Укуси морських черепах 
вугрів, коралів 

Укуси медуз, физалій 

Контролюйте кровотечу. 

Не допустите настання шокового стану. 
Зробіть першу підтримку для рятування життя. 
Накладете шину на будь-які ортопедичні ушкодження. 
Забезпечте надання негайною кваліфікованою медичною 
допомозі. 

Ретельно прочистите рану. 

Якщо необхідно, накладете шину. 

Акуратно видалите щупальця, що причепилися, рушником. 

анемон і ін. Обробіть рану розбавленим амонієм, алкоголем, 
розчином чи тальком. 
Забезпечте надання медичної допомоги. 

оцтовим 

Укуси хребетних риб 

скатів і раковин 

Помістіть рану в теплу воду на 30-60 хв. 

При необхідності, надайте першу медичну допомогу. 

 

12-4. Авіаційна медична евакуація (AEROMEDEVAC) 

Дев'ятирядкова форма запиту. 
 

Рядок 
 

Тема 

Розташування 

пункту евакуації. 
 
 
 
 
 
Радіочастота 
позивні. 

 
Первинне 
число 
потерпілих. 
 
 
 
 
 
 
 
Потрібне 
спеціальне 
устаткування. 
 

 
Число пацієнтів по 
 
 
 

 
Безпека 
пункту евакуації. 
 
 
 
 
 
Спосіб 
позначення пункту 
евакуації. 

 
Опис 

Зашифруйте координати пункту евакуації. При використанні 

числового шифру DRYAD, для зашифровування обох букв географічної 
зони і координат використовується один і той же рядок "SET". У 
уникнення неправильного розуміння, букви географічної зони 
мають бути включені в текст повідомлення (якщо стандартний порядок 
дій підрозділу не визначає їх використання увесь час) 

 
Зашифруйте частоту радіостанції в пункті евакуації, але не частоту 
передачі. Позивний (і суфікс, якщо використовується) людини для 
зв'язку в пункті евакуації може передаватися у відкриту. 

Доповісте тільки необхідну інформацію і зашифруйте потрібне 

кількість і короткий номер : 
№1 - негайна - евакуація з метою рятування життя 
кінцівок і/або зір протягом 2-го годинника. 
№2 - Термінова - евакуація протягом 4-го годинника. 
№3 - Звичайним порядком - евакуація протягом 24-го годинника. 
№4 - Тактична термінова - якнайшвидше. 

Якщо мають бути передані дві або більш за категорії в одному 
запиті, вставте слово "BREAK" між кожною категорією. 

Зашифруйте відповідний короткий номер (номери) : 

5 - Нічого не треба. 
6 - Підйомник. 
7 - Носилки. 
8 - Устаткування для розчищення чагарників в лісі/джунглях. 

Доповісте тільки необхідну інформацію і зашифруйте потрібне 

кількість і короткий номер. Якщо запрошується евакуація для обох 
видів, вставте слово "BREAK" між числом важких (лежачих) 
поранених і числом амбулаторних (сидячих) поранених. (№) - важкі 
((№) - амбулаторні (сидячі). 

1 - В районі немає ворожих військ. 

2 - Можлива наявність ворожих військ в районі (підліт з 
обережністю). 
3 - Наявність ворожих військ в районі (підліт з обережністю). 
4 - Наявність ворожих військ в районі (потрібна бойове 
прикриття) 
5 - Мирний час 

Зашифруйте необхідний короткий номер (номери) : 

5 - Панелі. 
6 - Піротехнічний сигнал. 
7 - Димовий сигнал. 
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8 - Людина-сигнальник. 
9 - Смуги тканини або парашути. 
0 0 - Гілки дерев, колоди або камені, складені докупи. 
1 - Сигнальна лампа або ліхтар. 
2 - Вогні наземного транспорту. 
3 - Відкритий вогонь. 

Національність 

потерпілого і 
його статус 

 
 
 

 
Зараження ОМП. 

Число постраждалих кожної категорії передавати не потрібно. 

Зашифруйте тільки необхідний кроткий номер: 
4 - Військовослужбовці США. 
5 - Громадяни США. 
6 - Військовослужбовці ВС інших держав. 
7 - Громадяни інших держав. 
8 - Військовополонені супротивника. 

Використовуйте цей рядок тільки при необхідності. Зашифруйте 

необхідний короткий номер (номери) : 
9 - Ядерне зараження. 
0 0 - Біологічне зараження. 
1 - Хімічне зараження. 
 - Мирний час. 

 

12-5. Поранення голови. 

(1) Симптоми: 

(a) Кровотеча. 
(b) Деформація. 
(c) Втрата свідомості. 
(d) Втрата пам'яті. 
(e) Чиста рідина або кров, поточна з носа і вух. 
(f) Похитування/запаморочення. 
(g) нестабільний пульс. 
(h) Проблеми з диханням. 
(i) Нудота або блювота. 
(j) Конвульсії. 
(k) невиразна мова. 
(l) Плутанина. 
(m) Сонливість. 
(n) Потемніння очей. 
(o) Проблеми із зором. 
(p) Параліч. 
(q) Головний біль. 

(2) Перша допомога: 
(a) Підтримуйте відкритими дихальні шляхи. 
(b) Помістите пов'язку на поранену область. 
(c) Не намагайтеся чистити рану. 
(d) Тримаєте пораненого в теплі. 
(e) Не намагайтеся видалити сторонній предмет з голови. 
(f) Не давайте пораненому що-небудь є або пити. 
(g) Не давайте морфій або подібні нарковмісні препарати. 
(h) Не намагайтеся повернути будь-яку мозкову тканину назад в голову. 
(i) Підтримуйте чистими дихальні шляхи. 
(j) Покладете пораненого на сторону, протилежну до місця поранення. 
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12-6. Поранення, викликані довкіллям. 

Поранення Ознаки/симптоми 

Поранення, пов'язані з холодом 

Перша допомога 

Переохолодження 

 
 
 

 
"Траншейна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обмороження. 

Див. примітку 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Снігова сліпота 

 
 
 

 
Обезводнення 

 
 
 

 
Гіпотермія 

Красна, опухлая, горяча, 

чутлива, зудящаяся шкіра. 
Подальший розвиток може привести до 
зараженим ушкодженням шкіри 
((виразкова кровотеча). 

Пошкоджені ділянки являються 

холодними, задерев'янілими і не 
чутливими до болю. При їх 
зігріванні, вони можуть стати гарячими, з 
пекучим і пострілюючим болем. 
Подальша стадія: бліда шкіра з 
блакитнуватим відтінком; зменшення 
пульсу, поява пухирів, опухання 
може послідувати підшкірне 
крововилив і гангрена. 

Поверхневе: почервоніння, пухирі 

через 24-36 годин і линяння шкіри. 
Глибоке: симптоми поверхневого 
обмороження; шкіра не чутлива до 
болі, блідо-жовта, воскова 
"дерев'яна" або тверда на дотик 
пухирі з'являються через 12-36 годин. 
 
 
 
 
 
 
У очах може відчуватися свербіж 
зволоження, червоність; також може 
виникнути головний біль і 
біль, що збільшується, в очах при 
попаданні світла. 

Симптоми аналогічні тепловому 

виснаженню 
 
 

 
Потерпілий холодний, спостерігається 
безконтрольне тремтіння, поки тремтіння 
зникає, температура тіла 
зменшується до 95°F; може змінюватися 
свідомість, можуть спостерігатися не 
координовані рухи, шок і 
кома настають у міру падіння 
температури тіла. 

1. Месце поранення відгукається на 

локальне зігрівання (тепло тіла). 
2. Не тріть і не масажуйте місце 
поранення. 
3. Надайте медичну допомогу. 

1. Поступове зігрівання шляхом 

виставляння під тепле повітря. 
2. Не зволожуйте і не масажуйте шкіру. 
3. Захистите частини тіла, що торкнулися, 
 від подальших травм. 
4. Витріть ступні досуха: уникайте 
ходити. 
5. Надайте медичну допомогу. 
 

 
Поверхневе: 
1. Тримаєте потерпілого в теплі; 
акуратно утеплюватимете відморожені  
частини тіла. 
2. Ослабте одяг, що сковує 
збільште рухливість і ізоляцію місця 
обмороження. 
Глибоке: 
1. Захистите місця обмороження від 
подальших ушкоджень. 
2. Надайте медичну допомогу як 
можна швидше. 

1. Закрийте очі темною тканиною. 

2. Забезпечте надання медичною 
допомозі. 
 

 
1. Утримуйте пораненого в теплі 
ослабте його одяг. 
2. Відшкодуєте втрачену рідину 
надайте відпочинок і додатковий 
медичний відхід. 

Слабка гіпотермія: 

1. Невідкладно зігрійте усе тіло 
(має бути джерело тепла). 
2. Тримаєте потерпілого в сухому місці 
далеко від сторонніх предметів. 
3. Тепла рідина може бути дана 
тільки постраждалим, таким, що  
знаходиться в свідомості. 

4. Будьте готові застосувати сердечно- 
легеневу реанімацію (CPR). 
5. Забезпечте негайну 
медичну допомогу. 
Сильна гіпотермія: 
1. Швидко стабілізуйте температуру 
тіла. 
2. Спробуйте запобігти 
подальшу втрату тепла. 
3. Поводьтеся з потерпілим 
акуратно. 
4. Якнайшвидше евакуюйте його в 
найближча медична установа. 
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Поранення, пов'язані з високою температурою (див. примітки 2 і 3) 

Теплові судоми 

 
 
 
 
 
 

 
Теплове 
виснаження 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тепловий удар 
(сонячний удар). 

Див. примітка 4 

Пострадавший випробовує судоми 

м'язів рук, ніг і/або живота, у нього 
також може бути волога шкіра і 
сильна спрага. 
 
 
 

 
Пострадавший випробовує втрату 
апетиту, головний біль, надмірне 
потовиділення, слабкість 
запаморочення, нудоту, мышечные 
судоми. Шкіра стає вологою 
блідою і липкою. 
 
 
 
 
 
 
 
Пострадавший перестає потіти (шкіра 
стає гарячішим і сухий), може 
спостерігатися головний біль 
запаморочення, нудота, блювота 
прискорений пульс і дихання, судоми 
уявна плутанина. Пострадавший 
може раптово знепритомніти. Це 
екстрений медичний випадок! 

1. Перенесіть пострадавшего в 

затінене місце, ослабте одяг. 
2. Дайте йому поволі випити одну 
кварту води протягом години. 
3. Спостерігайте за пострадавшим і при 
необхідності давайте йому воду. 
4. Якщо судоми продовжуються, надайте 
додаткову медичну допомогу. 

1. Перенесіть пострадавшего в 

прохолодне, затінене місце, ослабте 
одяг. 
2. Облийте пострадавшего водою і 
обдувайте його, щоб збільшити 
ефект, що охолоджує, при випаровуванні. 
3. Дайте як мінімум одну кварту води 
щоб відшкодувати втрачену рідину. 
4. Підніміть ноги. 
5. Якщо симптоми продовжуються 
забезпечте додаткову 
медичну допомогу. 

1. Перенесіть пострадавшего в 

прохолодне, затінене місце, ослабте 
одяг, якщо ситуація дозволяє 
зніміть йому верхній одяг. 
2. Помістите в холодну воду. Якщо 
прохолодна ванна не доступна 
помасажуйте йому руки і ноги холодної 
водою. Обдувайте пострадавшего, щоб 
 
збільшити ефект, що охолоджує 
випаровуванні. 
3. Якщо пострадавший в свідомості, дайте 
йому поволі випити одну кварту води. 
4. Надайте негайну медичну допомогу і  
евакуюйтейого щонайшвидше. Прийміть  
будь-які заходи по врятуванню життя. 

 
ПРИМІТКА 1: НЕ НАМАГАЙТЕСЯ відігріти глибоке обмороження. Якщо 

пострадавший може ходити, для нього існує менша небезпека поки місце 
обмороження замерзле, чим після його відігрівання. 

ПРИМІТКА 2: Процедури першої допомоги при пораненнях, пов'язаних з високою 
температурою, викликаних носінням індивідуального захисного спорядження, полягають 
у винесенні пострадавшего в незаражену область і наданні йому рясного пиття. 

ПРИМІТКА 3: В умовах хімічного зараження, НЕ ОСЛАБЛЯЙТЕ І/або НЕ 
ЗНІМАЙТЕ захисний одяг пострадавшего. 

ПРИМІТКА 4: Може бути смертельним, якщо допомога не надана швидко. 
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РОЗДІЛ 13 
 

ПІДРИВНІ РОБОТИ 
 

8-1. Характеристики вибухових речовин. 

Існує два види вибухових речовин, метальні і бризантні. 

(1) Метальні ВВ (низькій потужності) характеризуються швидкістю детонації до 

395 м/с, забезпечуючи метальний ефект. 

(2) Бризантні ВВ (нормальній потужності) характеризуються швидкістю детонації 

1000-8500 м/с, забезпечуючи бризантний (що дробить) ефект. 

8-2. Запали. 

Для підриву зарядів використовується в основному модернізований запал MDI. Він 

включає капсулі-детонатори, сполучені з вогнепровідним шнуром різної 

довжини або запальною трубкою. Ці капсулі-детонатори разом із запальником і  

детонуючим шнуром можуть використовуватися для створення різних підривних систем. 

8-3. Склад MDI. 

 

(1) Запальна трубка. 

(а) Є тонкою пластиковою трубкою з шаром того, що ініціює 

ВВ усередині. 

(b) Вибухова речовина передає детонацію до обжатого і запечатаного 

фабричним способом капсулю-детонатору. 

(з) Детонація зазвичай відбувається усередині пластикової трубки. Проте 

якщо запальну трубку тримати в руці, це може привести до опіку. 

(d) Переваги запальної трубки: 

1. Забезпечує миттєвий підрив заряду електричним способом 

без риски випадкового підриву під впливом радіохвиль 

статичної електрики і т.п; 

2. Надзвичайно надійна; 

3. Можуть використовуватися шматки, що залишилися від попередніх 

 підривних робіт. 

Капсулі-детонатори. Для заміни капсуля-детонатора M6 (для електричного 

способу підривання) і стандартного капсуля-детонатора M7 у складі MDI 

використовуються п'ять нових капсулів-детонаторів. Три з них є 

підвищеній потужності, а два — нормальній потужності. 

(а) Капсулі-детонатори підвищеної потужності. Можуть бути використані 

для підриву всіх типів стандартних ВВ військового призначення (включаючи 

детонуючий шнур), а також ініціації запальної трубки або інших 

капсулів-детонаторів, що входять до складу MDI. 

1. Капсуль-детонатор M11. 

Обжатий фабричним способом із запальною трубкою завдовжки 30 

футів (9,1 м); 

Для швидкого і легкого приєднання до детонуючого 

шнуру має знімний затиск у вигляді букви «J»; 

На запальній трубці на відстані 1 метра від капсюля- 

детонатора приєднаний червоний прапорець, а на відстані 2 

метра — жовтий прапорець. 

2. Капсуль-детонатор M14. 
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Обжатий фабричним способом з вогнепровідним шнуром завдовжки 
7 Ѕ фута (2,3 м); 

Може бути підпалений або запальником, або сірниками; 

Час горіння вогнепровідного шнура складає приблизно 5 

хвилин; 

На вогнепровідному шнурі через інтервали, що калібруються 

горіння в 1 хвилину нанесені жовті мітки. 
 

ПРИМІТКА: Із збільшенням висоти і пониженням температури час горіння  
вогнепровідного шнура збільшується. 

 
 

3. Капсуль-детонатор M15. 

Два капсулі-детонатори фабричним способом обжато з 

запальною трубкою завдовжки 70 футів (21 м); 

Обидва капсулі-детонатори мають елемент затримки для 

здійснення послідовного підриву. 

(b) Капсулі-детонатори нормальної потужності. Використовуються в якості 

проміжного детонатора для передачі імпульсу детонації через 

запальну трубку від запальника до капсуля-детонатора підвищеної 

потужності. 
 

ПРИМІТКА: Капсулі-детонатори нормальної потужності не можуть надійно підривати 
заряди ВВ. Вони можуть бути використані тільки для піджига додаткових запальних 
трубок. 

1. Капсуль-детонатор M12. Обжатий фабричним способом із запальною 

трубкою завдовжки 500 футів (152,4 м), намотаною на картонну 

котушку. 

2. Капсуль-детонатор M13. Обжатий фабричним способом із запальною 

трубкою завдовжки 1000 футів (304,8 м). 

Запальник M81. Служить для піджига вогнепровідного шнура або 

запальних трубок капсулів-детонаторів MDI. 

 
ПРИМІТКА: Для піджига вогнепровідного шнура може також використовуватися  
запальник M60. Проте він не може забезпечити надійний піджиг запальних трубок. 

 

8-4. Підривні системи. 

Використовується два види підривних систем: запав MDI як самостійний засіб 

підривання і його комбінація (запав MDI і детонуючий шнур). 

(1) Запав MDI як засіб підривання. При використанні запала MDI засобу 

підривання і лінії передачі вибухового імпульсу виготовляються з 

використанням його компонентів, які приєднуються до заряду ВВ з 

допомогою капсуля-детонатора. Виготовте підривну систему наступним 

образом: 

(а) Встановите і закріпите заряд ВВ (C4, тротилову шашку, кумулятивний 

заряд і так далі) на об'єкті. 

(b) Встановите мішечок з піском або інший маркер на використовуваний 

капсуль-детонатор M11, M14 або M15. 

(з) Зберіть, при необхідності, лінію передачі вибухового імпульсу на 

основі капсуля-детонатора M12 або M13. 
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(d) Приєднаєте капсуль-детонатор із запальною трубкою до детонатора M14 з 
допомогою вогнепровідного шнура. Обрізайте шнур, щоб встановити 

необхідний час горіння. 

(e) Вставте капсуль-детонатор в заряд ВВ. 

(f) Візуально перевірте підривну систему на наявність перешкод горінню. 

(g) Поверніться в укриття і вставте запальник в кінець, що обрізає 

вогнепровідного шнура. 

(h) Витягуйте запобіжну чеку із запальника. 

(i) Підірвіть заряд, тримаючи запальник в одній руці і різко смикнувши 

витяжний шнур другою рукою. 

Запав MDI і детонуючий шнур. Зробіть підривну систему, як описано 

вище, використовуючи тільки запав MDI. За допомогою J-образного затиску на 

капсюледетонаторе M11 приєднаєте до нього детонуючий шнур. 

8-5. Заходи безпеки. 

Запав MDI не рекомендується використовувати для підземних вибухових робіт, за 

виключенням робіт в кар'єрах з використанням гелевидних або пластичних 

ВВ. Для підриву зарядів, що знаходяться під землею, використовуйте детонуючий 

шнур. 

Не чіпайте основні і додаткові заряди, що не спрацювали, не почекавши 30 

хвилин і без вживання додаткових заходів обережності. 

Ніколи не смикайте і не тягніть запальну трубку. Це може привести до 

спрацьовуванню капсуля-детонатора. 

Не спалюйте використані запальні трубки, оскільки пластик може виділяти 

отруйний дим. 

Не використовуйте динаміт M1 з капсулем-детонатором M15. Капсуль-детонатор 

M15 з тимчасовою затримкою можна використовувати тільки з гелевидними або 

пластичними ВВ. 

8-6. Імітатор підривних робіт (DES) 

Імітатор підривних робіт — простій і дешевий ефективний спосіб навчання 

вибуховим роботам. Він може бути виготовлений з матеріалів, що є в наявності, минувши 

звичайні канали постачання. 

(1) Матеріали: 

(а) Картонна коробка (але не з-під харчового раціону MRE). 

(b) 1 котушка матерчатої стрічки. 
(з) Суміш мела і піску в пропорції 50:50 вагою 2Ѕ фунта (1,1 кг). 

(d) Детонуючий шнур завдовжки 4 фути (1,2 м). 

(e) Капсуль-детонатор M14. 

(f) Запальник M81. 

(2) Виготовлення: 

(а) Обрізайте картонну коробку за шаблоном (мал. 13-1). 

(b) Зберіть коробку, використовуючи місця для згинів. Оберніть її стрічкою, щоб 

вона не розійшлася. 

(з) Заповните коробку сумішшю піску і крейди наполовину. Переконаєтеся в тому, що в 

коробці не потрапили камені або інші тверді предцілі. 

(d) Покладете в коробку узел-«улитку». 

(e) Заповните коробку сумішшю піску і крейди повністю. 

(f) У верхній частині коробки пробийте невеликий отвір. Вставте 

вільний кінець детонуючого шнура в отвір на глибину не менше 18 

дюймів (45 см). 
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(g) Закрийте верхню кришку і повністю обмотайте коробку стрічкою. 
(h) Остаточно  спорядите  заряд,  використовуючи  вогнепровідний 

необхідної довжини і запальник M81. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 13-1. Шаблон для виготовлення імітатора підривних робіт. 
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РОЗДІЛ 14 
 

ДІЇ РЕЙНДЖЕРІВ В МІСЬКИХ УМОВАХ 
 

14-1. Загальні положення. 

Міські операції визначаються як будь-які бойові дії, які плануються і 

проводяться на місцевості, де наявність штучних споруд і споруд надає 

вплив на тактичні можливості. В майбутньому, міська місцевість буде найбільш вірогідним районом 

бойових дій для американських сил у всьому світі. Розширення міської забудови надає вплив на 

ведення військових операцій, оскільки місцевість 

 при цьому змінюється. Зсув акценту на проведення операцій по підтримці 

миру і стабільності, боротьбу з тероризмом і цивільними безладами робить бойові 

дії в місті неминучими. Міста є центрами сили, центрами тяжіння, і 

тому є полем бою майбутнього. Джерелами для подальшого вивчення даної 

проблеми є: статути FM 90-10-1, FM 90-10, FM 90-1, FM 7-8, розширений стандартний порядок 

бойових дій в місті 75-го піхотного полку рейнджерів, Повчання по бойовій підготовці рейнджерів 

350-1-2. 

14-2. Види бойових дій в місті. 

Міський бій високої інтенсивності. Піхотні підрозділи повинні бути 
навчені вести міський бій в умовах високої інтенсивності. Висока  
інтенсивність міських боїв вимагає використання бойової потужності об'єднаних 
загальновійськових бойових груп. Завданнями піхотних підрозділів зазвичай є розвідка, 
ізоляція, проникнення, систематична зачистка, оборона  
міських районів, сковування і знищення супротивника всією бойовою потужністю. 
Не дивлячись на те, що зміна обстановки в світі може зробити міський бій 
високій інтенсивності менш вірогідними для американських військ, він є 
вершиною всього спектру бойових дій, і підрозділи повинні бути навчені 
 його веденню. Міські операції високої інтенсивності можуть привести до 
великим втратам з обох боків. Використовуючи інтегровану вогняну потужність 
об'єднаних загальновійськових бойових груп, командири повинні робити 
всі заходи для того, щоб обмежити непотрібне руйнування важливої інфраструктури  
і жертви серед цивільного населення. 
Виборчий міський бій. Піхотні підрозділи навчаються наносити  
поразка супротивникові, який змішаний з цивільним населенням. Командири 
планують обмежити втрати серед цивільного населення і нанесення супутнього збитку 
шляхом встановлення строгих правил ведення бойових дій 
(ROE) і використання високоточної зброї і боєприпасів. Правила визначають межі і 
обмеження використання бойової потужності. В даному випадку ROE 
можуть бути значно строгішими, ніж в умовах міських боїв високої 
інтенсивності. 
Міський бій «хірургічного» типу. Операції, що проводяться в таких умовах 
включають спеціальні рейди, нанесення обмежених високоточних 
ударів, або операції по захопленню або порятунку невеликого числа людей в міських 
умовах (наприклад, порятунок заручників). Такі операції зазвичай  
проводяться об'єднаними силами спеціальних операцій. Вони можуть бути схожими 
на поліцейські операції, що виконуються командами спеціальної зброї і  
тактики (SWAT). Вони можуть навіть зажадати взаємодії між силами США 
і поліцією країни перебування. Хоча підрозділи регулярної армії зазвичай 
не притягуються для виконання «хірургічних» операцій, вони можуть викори- 
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стовуються як підрозділи підтримки, виконуючи ізоляцію району  
забезпечуючи охорону або контроль за масовими скупченнями людей, або виділяючи 
команди пошуку і порятунку. 
Командири повинні завжди бути готові швидко перейти від одного виду міського  
бою до іншого і назад. Досвід міських боїв показує, що бойові дії 
 у місті можуть швидко погіршуватися непомітно для воюючих сторін. Цілком 
можливо для сил, що беруть участь в операціях по підтримці миру і стабільності  
раптово опинитися безпосередньо в бойовій обстановці високої інтенсивності. 

14-3. Принципи ведення бойових дій в місті. 

Раптовість. Завдайте удару супротивникові у той час, в тому місці, або таким чином  

при яких він не готовий до бою. Ключ до успіху: нападаючий володіє 

перевагою. 
Охорона. Ніколи не дозволяйте супротивникові отримати несподіване 
 перевага. 
(а) Створюється на всіх етапах операції; 
(b) Враховуйте чотири вимірювання поле бою (висота, глибина, ширина, підземні 

комунікації); 

(з) Завжди створюйте охорону на 360 градусів (включаючи висотні і підземні комунікації). 

(d) Завдання ніколи не виконане до кінця до тих пір, поки ви знаходитеся в  

міському оточенні. Статус осіб, що діють в місті, не дає того відчуття 

 безпеці, характерного для «відкритої» місцевості. Ключ до  

виживанню полягає в постійному спостереженні за обстановкою і готовності до 

її зміні. 
Простота. Готуйте ясні, прості плани. Віддавайте підпорядкованим короткі накази, що 
гарантують їх повне розуміння. 

(а) Завжди готуйте прості плани; 
(b) Переконаєтеся в тому, що кожен військовослужбовець розуміє завдання і задум 

командира; 

(з) Плануйте і готуйтеся до найгіршому. 
Швидкість. Це темп військових дій. 
(а) Безпека — основа всіх дій, що робляться; 
(b) Пересувайтеся швидко, але обережно; 

(з) Спритність — це швидкість і швидкість — це спритність; 

(d) Ніколи не рухайтеся швидшим, ніж ви зможете гарантовано уразити 

цілі; 

(e) Виробляйте тактичне терпіння. 
Інтенсивність дій. Знищте супротивника раптовим, «вибуховим» 
 ударом. 
(а) Об'єднання дій сумісне з швидкістю забезпечують раптовість; 

(b) Попереджуйте реакцію супротивника; 

(з) Подавите його як фізично, так і морально. 

14-4. Чинники METT-TC. 

Для того, щоб ефективно планувати бойові дії в місті, командири винні 

використовувати встановлений порядок управління підрозділами і провести ретельну 

оцінку обстановки, використовуючи чинники METT-TC. Нижче приведений перелік специфічних 

аспектів управління, які повинні враховуватися при плануванні міського бою. Для 

обліку інших особливостей при плануванні бойових дій, дивитеся Розділ 2 сьогодення 

 підручника. 
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Завдання. Знайте необхідну організацію сил і засобів для виконання завдання (настання, 
оборона, або операції по підтримці миру і стабільності). 

 

(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 

Супротивник. 

(а) Розташування. Проаналізуйте розташування сил супротивника усередині і 

біля цілі (об'єкту) вашої атаки, відоме і передбачуване. Наприклад: 

відомі або передбачувані розташування мінних полів, загород 

і опорних пунктів. 

(b) Склад і сили. Проаналізуйте організацію сил і засобів супротивника 

наявні у нього війська, передбачувані сильні сторони 

ступінь підтримка з боку місцевого цивільного населення, заснована  

на розвідданих. Чи є супротивник регулярні або іррегулярні сили? 

(з) Моральний стан. Грунтуючись на розвідданих з дружніх  

джерел, проаналізуйте поточний стан і боєготовність супротивника. 

Наприклад: чи добре налагоджено постачання супротивника, наскільки успішними  

були його недавні дії проти наших військ, чи поніс супротивник 

втрати, як на нього впливає поточні погодні умови? 

(d) Можливості. Визначите, що супротивник може використовувати проти ваших  

сил. Наприклад: озброєння супротивника, артилерійська підтримка 

інженерні засоби, система ППО, ОМП, наявність тепловізорів і приладів нічного 

бачення, авіапідтримка, наявність бронетехніки, і так далі 

(e) Можливі варіанти дій. Грунтуючись на розвідданих з 

 дружніх джерел, визначите, як супротивник вестиме бій в межах 

свого району дій (усередині і навколо вашого району дій). 

Місцевість. 

(а) Командири проводять ретельну оцінку місцевості кожного міського 

елементу, визначаючи характер забудови і склад її структур. 

(b) При оцінці місцевості усередині і навколо вашого району дій, використовуються 

чинники OCOKA. 

1. Сектори спостереження і ведення вогню. Завжди будьте готові до ведення 

міського бою в умовах обмеженої видимості. Вони можуть 

включати ефекти зменшення видимості, як природного 

так і штучного походження. Командири повинні бути упевнені  

у тому, що військовослужбовці мають необхідне спорядження 

що дозволяє їм успішно діяти в місті в подібних умовах. 

2. Захисні і маскувальні властивості. Командири повинні провести 

ретельний аналіз як міської периферії, так і внутрішньоміських 

районів. Командири повинні визначити маршрути висунення 

об'єктам, які забезпечують атакуючим підрозділам якнайкращий захист і 

маскування. Також, командири повинні використовувати в своїх інтересах 

умови обмеженої видимості, які 

дозволять підрозділу висуватися невиявленим на початковий 

рубіж штурму/атаки. Знаходячись на початковому рубежі підрозділу 

повинні рухатися з максимальною тактично можливою швидкістю 

щоб досягти споруд, що забезпечують додатковий захист і маскування. 

Командири повинні навчитися правильно використовувати  

димові засоби і виробляти «тактичне терпіння» 

їх повного використання в своїх інтересах. Нарешті, все  

військовослужбовці підрозділів, що беруть участь в міських боях, винні 

дотримувати звуко- і світломаскування. Солдати повинні уникати не- 
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потрібних переговорів голосом, уміти належним чином користуватися 
 джерелами світла, і обмежувати контакт з поверхнями 

які можуть попередити супротивника про їх присутність. 

3. Перешкоди. Як на периферії, так і в межах міста існує 

безліч штучних і природних перешкод. Командири 

повинні вести ретельну розвідку маршрутів пересування і цілей  

(об'єктів), включаючи підземні комунікації, враховуючи регулювання 

 рухи і потреби в спеціальному устаткуванні. 

4. Ключові ділянки місцевості. Проаналізуйте, які будівлі, перехрестя  

мости, посадочні майданчики, аеропорти, висотні споруди 

 можуть давати тактичну перевагу вам або супротивникові. 

Крім того, командир повинен визначити важливі об'єкти в межах  

свого району бойових дій, які можуть давати супротивникові тактичну 

 перевагу на полі бою. Вони можуть включати (але не обмежуватися)  

вузли зв'язку, медичні установи, урядові установи, об'єкти, що мають  

психологічне 

значення. 

5. Шляхи підходу. Вивчите дороги, перехрестя, внутрішні водні шляхи 

 і підземні споруди (метрополітен, колектори і підвали). 

Командири повинні класифікувати райони як прохідні 

труднопрохідні і непрохідні. 
 

ПРИМІТКА: Військові топографічні карти можуть бути недостатньо детальними для 
аналізу міської місцевості і не відображати підземні каналізаційні системи, лінії 
метрополітену, системи водопостачання, або маршрути суспільного транспорту. 

 
Свої війська. Оціните свої сили, проаналізувавши їх розташування, склад, вогняну 
 потужність, моральний стан, можливості і так далі Командири винні також 
визначити тип і розмір цілі (об'єкту) атаки, для того, щоб спланувати 

 ефективне використання наявних військ. 

Час. Дії в місті мають повільніший темп. Командири винні 

врахувати час, необхідний для блокування, зачистки і захоплення міського 

об'єкту, а також стрес і втома солдатів, з якими вони при цьому зіткнуться. 

Для аналізу району дій може знадобитися додатковий час. Такий 

аналіз може включати, але не обмежуватися наступним: 
Вивчення карт і планів міста; 

Аналіз гідрологічних даних; 

Визначення взаємної видимості крапок; 

Проведення рекогносцировки і глибинної розвідки. 

Також як і при веденні інших видів бойових дій, командири повинні виділяти 

 час на підготовку особового складу. Міський бій вимагає виконання 

різноманітних індивідуальних, і завдань, які не 

виникають на менш складній місцевості. Ці завдання вимагають додаткового 

часу для відробітку дій із зачистки, проробляє проходів, подоланню перешкод, евакуації 

 убитих і поранених, а також наявності підрозділів  

забезпечення. Крім того, час на підготовку знадобиться для відробітку 

взаємодії з підрозділами інших пологів військ. Вони можуть включати, але 

не обмежуватися наступним: 

Артилерія; 

Бронетанкові підрозділи; 

Авіація; 

Інженерні підрозділи. 
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Цивільні особи. Уповноважені органи, такі, як Національне Командування, встановлюють 
правила ведення бою (ROE). Командири всіх ступенів 

повинні забезпечувати надалі дотримання цих правил у відношенні  

цивільних осіб, що знаходяться в районі операції. Командири винні щодня 

доводити правила підлеглих, і негайно повідомляти їх про всі зміни 

 у них. Рейнджери повинні уміти чітко відрізняти супротивника від цивільних 

облич і бути упевненими в тому, що цивільні особи розуміють і виконують все 

команди, що віддаються ним. 
 

ПРИМІТКА: Цивільні особи можуть не розуміти англійської мови, можуть ховатися 
(особливо діти), або бути приголомшені штурмом. Цивільні особи не повинні мати 
засобів для чинення опору. Заздалегідь відпрацюйте, як групи, провідні зачистки  
або пошук, реагуватимуть на ці обставини. Ніколи не ставте під загрозу безпеку 
 ваших рейнджерів. 

 
 

14-5. Ближній бій в приміщенні (CQC). 

Виходячи з самої природи ближнього бою, зіткнення в нім відбуватимуться 

на дуже близьких дистанціях (в межах 10 метрів) і будуть дуже швидкоплинними 

(цілі з'являються на лічені секунди). Більшість зіткнень в ближньому 

бою виграє той, хто першим відкрив вогонь і подавив супротивника. Набагато 

важливіше якнайскоріше збити супротивника з ніг, чим убити його. Щоб виграти 

у ближньому бою, рейнджери винні швидко і точно стріляти навскидку. Це  

досягається відробітком на тренуваннях навиків рефлексій стрілянини. Запам'ятаєте, 

незалежно від того, наскільки ви досвідчені, стріляйте до тих пір, поки супротивник  

не впаде. Всі тренування по стрілянині рефлексії проводяться з обома 

розплющеними очима. 
 

ПРИМІТКА: Дослідження показують, що в середньому, тільки три люди з десяти 
при проведенні зачистки приміщення відкривають вогонь при зіткненні з супротивником. Успіх  
у ближньому бою для рейнджерів починається з психологічної готовності до такого вигляду 
бою. Основа цієї готовності починається з майстерності рейнджера в навиках влучної стрілянини.  
Виживання в міському бою не залежить від спеціальних навиків і технологій. Рейнджери  
повинні бути майстрами в основах ведення бою. 

 
Бойова стійка. Ноги розставлені на ширину плечей, шкарпетки розгорнені у напрямі  
руху. Нога з боку зброї відставлена трохи назад. Коліна небагато 
зігнуті, тіло подане трохи вперед. Плечі не вигинаються і не сутуляться. 

Зброя упирається прикладом в плече. Лікоть з боку зброї опущений до корпусу. Стійка 

може мінятися, для упевненості в тому, що рейнджер зручно стоїть 

у «боксерській» позиції. 

(а) Стійка низької готовності. Приклад зброї упирається в плече. Стовбур направлений  

вниз таким чином, що прицільні пристосування і денна оптика знаходяться поза увагою. 

Голова повернена у напрямі можливої появи цілей. Це положення є найбезпечнішим і 

рекомендується 

 для використання групами, провідними зачистку усередині  

приміщень. 

(b) Стійка високої готовності. Приклад утримується пахвою. Стовбур  

підведений, прицільні пристосування фіксуються периферійним зором. 

Поштовхом в пістолетну рукоятку подайте зброю вперед, а потім потягніть 

назад, щоб уперти приклад в плече і зайняти правильну стрілецьку 

 позицію. Це положення краще всього підходить при огляді приміщення із-за 
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двері. Будьте уважні, використовуючи цей спосіб, завжди контролюйте 
обстановку, особливо в багатоповерхових будівлях. 

ПРИМІТКА: Контроль за положенням стовбура зброї є найважливішою умовою в 

ближньому бою. Рейнджери ніколи не повинні цілитися або направляти зброю в своїх  
товаришів. Крім того, рейнджери не повинні виставляти стовбур зброї із-за рогу; це  
називається «семафорити». 

 
Затримки при стрілянині. Якщо у рейнджера відбулася затримка при стрілянині в 

час ближнього бою, він повинен встати на коліно, щоб негайно її усунути. 

 Коли затримка усунена, немає необхідності негайно вставати, щоб 

атакувати мету. Рейнджер може заощадити дорогоцінні секунди, продовжуючи 

вести вогонь з коліна. Всякий раз, коли інші члени групи бачать, що рейнджер 

 опустився вниз, вони повинні автоматично перемкнутися на прикриття його 

сектори вогню. Перед тим, як встати, рейнджер повинен попередити членів 

групи про свій намір і вставати тільки після того, як вони його зрозуміли. Якщо 

 затримка відбулася при припиненні дверного отвору, рейнджер повинен просунутися  

у кімнату достатньо для того, щоб дозволити наступним за ним 

членам групи увійти до кімнати і відійти від дверей. цих навиків 

повинна проводитися до тих пір, поки не закріпиться на рівні рефлексів. 

Підхід до будівель і проходів. Одній з характерних рис операцій рейнджерів 

є дії в умовах обмеженої видимості. При першій-ліпшій можливості 

дії з того, що проробляє проходів і входу на об'єкти, зайняті супротивником 

повинні проводитися в годинник і в умовах обмеженої видимості. Рейнджери 

повинні завжди використовувати переваги, що надаються наявними укриттями  

і маскувальними властивостями місцевості при наближенні до проходів 

і входам. Якщо природні або штучні укриття відсутні, рейнджери  

для маскування підходу повинні використовувати димові засоби. Бувають 

випадки, коли рейнджерам доведеться використовувати димові засоби, щоб підсилити 

маскувальні властивості місцевості. Членам штурмових груп повинні бути 

привласнені номери для їх пізнання, зв'язку і управління. 

(a) Перший номер повинен бути найдосвідченішим і стійкішим членом групи після 

(b)  її командира. Перший номер відповідає за фронтальний напрям, а 

також за охорону місця входу/проходу. 

(b) Другий номер пересувається безпосередньою за першим номером, зазвичай 
відповідає за вхід або зачистку кімнати. 

(з) Третій номер зазвичай є командиром групи, і здійснює керівництво  

групою голосом і жестами. Командир групи постійно оцінює 

 обстановку щодо завдань, підрозділів своїх військ, і дій 

супротивника. Один із способів передбачає використання третього номера 

 групи для того, що проробляє проходів. В цьому випадку військовослужбовець 

відповідальний за те, що проробляє проходів, може використовувати один  

наступних способів: 

1. Балістичний (пістолет, гвинтівка і так далі); 

2. Механічний (фомка, лом, кувалда і так далі); 

3. Вибуховий (заряд на дверну ручку, заряд з послідовних 

ланок, E-образный заряд і так далі). 

(d) Номер чотири зазвичай є кулеметником, найчастіше озброєним 

кулеметом M249 SAW. Він відповідає за прикриття групи з тилу, при зачистці  

зазвичай заходить в приміщення останнім, може також використовуватися 

командиром групи для вогняного придушення. При іншому способі для про- 
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(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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роблення проходів передбачається використання четвертого номера 
групи. 

Дії зовні місця входу. Важливі розташування групи у місця входу і 

 положення зброї кожного члена групи. Члени штурмової групи повинні стояти 

 якомога ближче до місця входу, в готовності увійти всередину. Зброя розташована  

так, щоб група могла постійно забезпечити свою охорону  

на 360 градусів. Члени групи повинні повідомити один одного про свою готовність 

 до входу. Краще всього це досягається підняття стислого кулака вгору. Якщо 

для повідомлень використовуються поплескування, довільне поплескування може 

бути неправильно зрозуміло як сигнал. 

Дії перед входом в приміщення. Перед входом в будь-які типи приміщень 

можуть використовуватися гранати несмертельної дії. Якщо відомо, що в 

приміщенні знаходиться супротивник, використовуються осколкові гранати, якщо  

конструкція стенів і фундаменту допускає їх застосування. Осколкові гранати  

викликають великий надмірний тиск і розліт осколків, тому можуть сильно 

пошкодити легкі будівельні конструкції. Члени групи повинні контролювати відкриття 

вогню і розрізняти серед цілей, що з'являються, супротивника і  

цивільних осіб. У зачистці приміщення повинні брати участь не менше двох чоловік. 

Якщо воно є дуже маленьким для всієї групи, перший і другий номери 

можуть подати команду «Коротка кімната». 

Зачистка місця входу. Члени групи повинні зачистити місце входу, щоб  

ліквідовувати загрозу з боку супротивника і дозволити членам групи, що залишилися  

увійти до приміщення. Місце входу діє як смертоносна воронка, оскільки 

знаходиться у фокусі дії зброї супротивника. 

Зачистка приміщення. Члени групи розходяться від місця входу і займають такі 

позиції в межах приміщення, звідки найлегше ліквідовуватиме загрозу. 

Будь-яка загроза повинна усуватися або нейтралізуватися в той момент, коли члени  

групи пересуваються на місця, звідки вони можуть контролювати обстановку 

(у точки домінування), а не тоді, коли вони їх досягнуть. Ніколи не рухайтеся швидшим, 

ніж зможете точно уражати цілі. 

Дії групи з чотирьох чоловік. Приклади приведені на мал. 14-5-1 — 14-59. 

 Для ефективної взаємодії членам команди привласнюються номери від 

1 до 4. Перший номер повинен діяти швидше за всіх і миттєво приймати 

рішення. Перший номер входить в приміщення, усуває безпосередню загрозу 

 по вибору повертає праворуч або наліво і рухається в один з двох кутів 

приміщення. Його можливість пересуватися в кут визначається наявністю  

перешкод, розміром приміщення і протидією супротивника. Пройшовши вхід, він 

візуально перевіряє один з кутів і визначає наявність безпосередньої загрози.  

Якщо загроза існує, він повертається в її сторону, усуваючи її в час 

пересування в кут. Якщо безпосередньої загрози в першому кутку немає, він повинен 

рухатися «крюком» в наступний кут, щоб уникнути пострілу в спину. 

Другий номер рухається уздовж стіни в напрямі, протилежному руху 

 першого номера. І перший і другий номери зачищають вхід і що виникають 

погрози під час руху в свої точки домінування. Третій номер рухається 

убік, протилежну руху другого номера, і зупиняється не 

ближче за 1 метр від дверей. Четвертий номер рухається в напрямі, протилежному руху 

третього номера. Всі члени групи зупиняються після 

того, як зачищені двері і кожен досяг своїх точок домінування. УВАГА:  

Всі члени групи повинні бути готові виконувати обов'язки будь-якого 

номери (з 1 по 4) після того, як перше приміщення зачищене. Всі члени групи 

повинні бути навчені діям на будь-якій позиції. 
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ПРИМІТКА: Порядок зачистки приміщення є способом або стандартним порядком  
дій (SOP), а не догмою. Заохочується ініціатива рейнджерів по встановленню в 
підрозділі власного стандартного порядку дій. Проте він повинен бути добре 
 продуманий, і, можливо, не відповідатиме всім умовам, з якими підрозділ  
може зіткнутися. Наприклад, тип боєприпасів і способи дій, використовувані 
при проведенні зачисток в міських умовах, визначатимуться правилами ведення бою 
(ROE). 

 
(10) Сектори ведення вогню. Перший номер входить в кімнату і проходить наліво або 

направо залежно від розташування безпосередньої загрози. Другий номер 

проходить в протилежному напрямі і атакує всі цілі, що знаходяться в його 

секторі. Ці дії зазвичай приводять до «розділення» приміщення навпіл і 

повному огляду кімнати за винятком верхніх рівнів. Третій номер вхо- 

дить, зачищає «смертоносну воронку» зліва або справа, і проводить первин- 

ний огляд верхнього рівня приміщення. Четвертий номер входить в кімнату 

проходить в напрямі, протилежному руху 3-го номера і продовжує 

забезпечувати охорону групи з тилу в міру необхідності. 

(11) Блокування кімнати. 

(а) Контролюйте обстановку усередині приміщення; 

(b) Використовуйте чіткі, короткі сигнали жестами. Подача голосових команд 

повинна бути зведена до мінімуму, щоб зменшити плутанину і не дати 

супротивникові (який може знаходитися в наступному приміщенні) зрозуміти 

що відбувається. Це збільшує раптовість дій і дає штурмовий 

групі можливість виявити наближення супротивника. 

(з) Перевершуєте супротивника фізично і психологічно; 

(d) Забезпечте охорону / доповісте обстановку; 

(e) Нашвидку оглянете кімнату, включаючи огляд стелі (тривимірна війна!); 

(f) Встановите загиблих, використовуючи перевірку рефлексів (спосіб стиснення глаз- 

ного яблука); 

(g) Оглянете кімнату на наявність джерел пріоритетної розвідувальної 

інформації, цінного вантажу відповідно до виконуваного завдання і наявність часу; 

(h) Евакуюйте особовий склад; 

(i) Помітьте зачищене приміщення (хімічним джерелом світла, бідівельною стрічкою, 

крейдою, фарбою, панелями VS-17 і так далі). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14-8



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

SH 21-76 
 
 
 
 

ЗАЧИСТКА ПРИМІЩЕННЯ З ЦЕНТРАЛЬНИМ ВХОДОМ ОДНІЄЮ ГРУПОЮ 

(Мал. 14-5-1 a-d) 

 
Мал. 14-5-1a, Перший номер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЕТАП 1: Візуально перевіряє наявність 

безпосередньої загрози, при її відсутності – 

входить «крюком». 

ЕТАП 2: Візуально перевіряє дальній кут 

перед висуненням. 

Примітка: Перший номер приймає 

 вирішення про напрям руху, виходячи з 

дій супротивника, наявності перешкод 

а також грунтуючись на власній интуі- 

ції. 

 
Мал. 14-5-1c, Третій номер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЕТАП 1: Третій номер усуває безпосередню 

загрозу, просувається в противопо- 

помилкову від 2-го номера сторону, зачищає 

дверний отвір і зупиняється в своїй 

 
Малюнок 14-5-1b, Другий номер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЕТАП 1: Другий номер рухається в  
протилежну від 1-го номера сторону. 
ЕТАП 2: Візуально перевіряє найближчий 

кут, продовжує зачистку з лівого боку. 

Зачищає дальній кут до того, як прийти в 

ближній кут (точка домінування). 

ЕТАП 3: Просувається в крапку  

домінування, зачищаючи ліву сторону. Сектор 

спостереження і ведення вогню обмежується в  

одному метрі від першого номера. 

 
Мал. 14-5-1d, Четвертий номер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЕТАП 1: Четвертий номер усуває  

безпосередню загрозу, висувається в протилежну 

 від 3-го номера сторону, зупиняється 

 в своїй точці домінування. 

точці домінування. 
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ЗАЧИСТКА ПРИМІЩЕННЯ З КУТОВИМ ВХОДОМ ОДНІЄЮ ГРУПОЮ 

(Мал. 14-5-2 a-d) 

 
Мал. 14-5-2a, Перший номер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЕТАП 1: Візуально перевіряє наявність 
безпосередньої загрози і правий кут  
при 

відсутності погроз — вхід «крюком». 

ЕТАП 2: Візуально перевіряє лівий кут. 

Візуально перевіряє дальній кут до того 

як прийти в ближній кут. 

Примітка: Перший номер приймає рішення 

про напрям руху, виходячи з 

дій супротивника, наявності перешкод 

а також грунтуючись на власній інтуїції. 

Мал. 14-5-2c, Третій номер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕТАП 1: Третій номер усуває безпосередню 
загрозу, просувається в протилежну  
від 2-го номера сторону, зачищає 

дверний отвір і зупиняється в своїй 

точці домінування. 
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Мал. 14-5-2b, Другий номер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЕТАП 1: Другий номер висувається убік, протилежну 
руху 1-го  
номери. 

ЕТАП 2: Візуально перевіряє найближчий 

кут, продовжує зачистку з лівого боку. 

Зачищає дальній кут до того, як прийти в 

ближній кут (точка домінування). 

ЕТАП 3: Просувається в точку домінування 

 зачищаючи ліву сторону. Сектор спостереження  

і ведення вогню обмежується в одному 

 метрі від першого номера. 

Мал. 14-5-2d, Четвертий номер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЕТАП 1: Четвертий номер усуває 
 безпосередню загрозу, висувається в протилежну  
від 3-го номера сторону, зупиняється в  
своїй точці домінування.
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ДЕКІЛЬКА ГРУП / ДЕКІЛЬКА ПРИМІЩЕНЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 14-5-3. 

ЕТАП 1: Перша група входить і проводить зачистку першої кімнати. 

ЕТАП 2: Командир відділення визначає напрям входу другої групи в першу 

кімнату, виходячи з розташування входу в другу кімнату. 

ЕТАП 3: Перша група залишається на місці, дозволяючи другій групі зайти в кімнату. 

ЕТАП 4: Друга група шикується «уступом вліво» і готується увійти до другої 

кімнату. 
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ВІДКРИТА СХОДОВА КЛІТКА 

Відкрита сходова клітка — це клітка, де проміжок між сходовими маршами 

 дозволяє візуально їх контролювати сверху/снизу. Відкрита сходова клітка показана 

 на мал. 14-5-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 14-5-4. 

ЕТАП 1: Перший номер тримає під спостереженням найвищу точку, яку він 

може бачити і по якій він може вести вогонь. 

ЕТАП 2: Другий номер рухається вгору по сходах з внутрішньої сторони разом з 

третім номером до того місця, звідки він може бачити або вести вогонь по сходовій 

майданчику, потім повертається і продовжує рух до сходового майданчика наступного 

 поверху. 

ЕТАП 3: Третій номер разом з другим номером рухається вгору по сходах із зовнішньою 

 сторони, і ліквідовує погрози на найближчому сходовому майданчику. 

ЕТАП 4: Четвертий номер рухається вгору по сходах впритул за першим номером 

другий номер повертається, щоб атакувати наступну сходову клітку. 

ЕТАП 5: Просування продовжується тим, що другий номер приймає сектор 1-го. 

Третій номер займає місце 2-го. Четвертий номер приймає сектор 3-го. Перший номер 

займає місце 4-го. 

Примітка: Зачистка більшості сходових кліток вимагає залучення другої 

групи. 
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ЗАКРИТА СХОДОВА КЛІТКА 

Закрита сходова клітка — будь-яка сходова клітка, на якій сходові 

марші розділені стінами. Закрита сходова клітка показана на мал. 14-5-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 14-5-5. 

ЕТАП 1: Перший номер перевіряє верхню частину майданчика, щоб переконатися, що на 

їй або між сходами немає отворів/проходів. 
ЕТАП 2: Другий номер тримає під спостереженням дальню частину повороту або наступного 

сходового майданчика. 

ЕТАП 3: Перший або третій номер піднімаються одночасно з другим номером по 

ступеням. Наблизившись до кута, другий номер сигналізує першому бавовною по плечу про 

своєму підході. 

ЕТАП 4: З початком руху першого номера, вони обидва одночасно кидком поверта- 

ють за кут. 

ЕТАП 5: Якщо вогонь супротивника відсутній, другий номер продовжує рух уподовж 

протилежної стіни до виходу на свій рубіж. 

ЕТАП 6: Третій і четвертий номери продовжують рух в 3-4 кроках позаду. 

Примітка: Не затримуйтеся на безпечних позиціях (наприклад, на сходовій 

клітці). Не розтягуйтеся і не відділяйтеся один від одного більше, ніж на один сходовий 

проліт. 
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ПЕРЕСУВАННЯ ПО КОРИДОРУ 

Рух по коридору: група (групи) зачистки рухається уздовж коридору, обеспечи- 

вая безпека з фронтального напряму (спосіб взаємного прикриття). Див. мал. 14-5- 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рух по коридору однієї групи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рух по коридору звідної групи 

Мал. 14-5-6. 
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T-ОБРАЗНЕ ПЕРЕХРЕСТЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕТАП 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕТАП 2 

Мал. 14-5-7. 

ЕТАП 1: Обидва перші номери прикривають свої сектори в позиції «з коліна». 

ЕТАП 2: По заздалегідь певному сигналу кожна «двійка» кидком долають 

кут, контролюючи свої сектори вогню. 

Примітка: Цей спосіб може включати динамічну зачистку кута. 
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ДИНАМІЧНА ЗАЧИСТКА КУТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 14-5-8. 

ЕТАП 1: Наближаючись до кута, який потрібно зачистити, перший і другий номери не 

сповільнюються. 

ЕТАП 2: Наблизившись до кута на відстань 2-3 метри, другий номер поплескуванням 

по плечу подає сигнал першому про те, що він поряд. 

ЕТАП 3: З качаном руху першого номера, сморід обидва одночасно кидком долає кут. 

ЕТАП 4: Перший номер займає позицію «з коліна», другий номер залишається в позиції 

«стоячи». 

ЕТАП 5: Якщо вогонь супротивника відсутній, другий номер кидком висувається до 

дальній стіні. 

ЕТАП 5: Перший і другий номери контролюють свої сектори ведення вогню. 

ЕТАП 6: Третій і четвертий номери забезпечують прикриття дальніх підступів 

уздовж напряму руху. 
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ПЕРЕТИН КОРИДОРІВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14-5-9. 

ЕТАП 1: Номери з 1-го 4-ою використовують один із способів зачистки того кута, біля якого  

вони знаходяться. 

ЕТАП 2: 5-й і 6-й номери просуваються через перетин і входять в приміщення в якості 

 1-го і 2-го номерів або забезпечують взаємне прикриття, у випадку, якщо вони 

 рухаються далі по коридору. 

ЕТАП 3: 3-й і 4-й номери слідують впритул за ними як частина групи з 4 чоловік 

або забезпечують позаду них прикриття з флангів, якщо вони рухаються далі по коридору. 

ЕТАП 4: 1-й і 2-й номери прикривають в міру необхідності, якщо вони не потрібні при 

зачистці кімнати. 

У разі подальшого просування по коридору, 1-й номер забезпечує прикриття 

дальніх підступів по центру, а 2-й номер — охорона з тилу, або забезпечує підтримку  

в міру необхідності. 
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ПРОРОБЛЕННЯ ПРОХОДІВ В МІСЬКОМУ БОЮ 

14-6. Загальні відомості. 

Розуміння командиром підрозділу того, як проробляти проходи і включення його 
у процес планування є важливою частиною бойових дій в місті. Вимога 
щоб військовослужбовці вашого патруля були навчені тому, що проробляє проходів, є 
обов'язковим. Незалежно від того, чи планується проникнення на об'єкт або вихід з 
його, командир повинен враховувати наявність такої можливості. Єдиним недоліком 
використання вибухових речовин є необхідність військовослужбовцям підставлятися  
під можливий вогонь супротивника. Групи, що займаються таким, що проробляє проходів 
повинні підтримуватися вогнем або димовими засобами, а всі операції по тому, що проробляє 
 проходів винні, по можливості, проводитися в умовах обмеженої видимості. 

14-7. Класифікація способів того, що проробляє проходів. 

(1) Механічний. Механічному способу повинна приділятися велика увага в 

час бойової підготовки, оскільки він зазвичай є найбільш доступним. 
 Механічний спосіб краще всього визначити, як діставання доступу на об'єкт з 
допомогою інструментів. Хоча більшість використовуваних інструментів знайомі  
і зрозумілі кожному рейнджерові, кожен з них повинен практикуватися в їх 
застосуванні, щоб збільшити швидкість і ефективність їх використання. Це 
зменшує втому і прискорює початок атаки. 
(а) Механічні інструменти для того, що проробляє проходів. 

1. Фомка (двері і вікна всіх видів); 

2. Кувалда (міцні двері, замки і віконні рами); 

3. Лом (двері всіх типів, легкі стіни); 

4. Кусачки (сітчасті огорожі, замки, і дротяні загороди); 

5. Сокира (легкі двері і замки); 

6. Пила (огорожі, легкі двері, замки). 
(2) Балістичний. Балістичний спосіб того, що проробляє проходів можна визначити 
 як силовий вхід або вихід з використанням зброї. При використанні 

пістолетів, гвинтівок M16A2/M4, кулеметів M249 необхідно враховувати  
специфічні умови їх застосування. 
(а) Умови, які необхідно враховувати. 

1. Тип боєприпасу і можливість рикошету; 
2. Склад матеріалу на місці проходу; 

3. Матеріал підлоги за дверима; 

4. Наявність людей за дверима (свої військовослужбовці/противник); 

5. Завжди стріляйте під кутом 45 градусів. 
(3) Вибуховий. Вибуховий спосіб того, що проробляє проходів найбільш прийнятний, оскільки 

є найефективнішим. При використанні вибухових речовин в час 
проробляють проходів, командири повинні враховувати чотири основних  
чинника. 
(e) Надмірний тиск. Тиск (у кПа), що утворюється при вибуху. 
(f) Небезпека осколкових поранень. Осколки або продукти вибуху, що розлітаються  

з величезною швидкістю від епіцентра вибуху. Утворюються як від самого  

заряду, так і від руйнованого об'єкту. 

(g) Мінімальна безпечна відстань (MSD). При використанні вибухових 

 речовин в місті необхідно враховувати присутність цивільних осіб 

і своїх військ. Крім того, на місті знаходиться багато небезпечних матеріалів 

— як хімічних, так і конструкційних. При використанні вибухового 
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способу того, що проробляє проходи завжди існує небезпека вторинної 
детонації і виникнення пожеж. 

(h) Підривні заряди. Для того, що проробляє проходів можуть використовуватися різні 

типи вибухових зарядів. Щоб чітко зрозуміти їх можливості, командири повинні 

провести інтенсивне навчання використанню зарядів. 

Нижче приведені приклади зарядів, використовуваних для того, що проробляє 

 проходів вибуховим способом. 

1. «Водяна гармата» (сталеві і дерев'яні двері); 

2. Гнучкий протяжний заряд (дерев'яні двері); 

3. Заряд для руйнування стенів (кам'яні і цегляні стіни); 

4. Заряд з послідовних ланок (сітчасті огорожі); 

5. E-подібний заряд (дерев'яні двері); 

6. Перебиваючий заряд (дротяна спіраль). 

 
 

Тип заряду 
 
Перешкода 

 
Необхідні 

 
Переваги 

 
Недоліки 
 

засоби 
 

Гнучкий 

протяжний 
заряд 

Дерев'яні 

двері 
вибиває 
двері по всій 
довжині. 

Детонуючий 

шнур 

Невеликі 

розміри і вага; 

Швидка 

установка на 
об'єкті; 
 

Декілька 

зарядів можуть 
переноситися 
однією людиною; 

Руйнує 

більшість 
видів дверей 
незалежно від 
типу замку. 
 

Заряд з 

послідовник 
ных ланок 

Швидко 

проробляє 
достатньо 
великі 
проходи в 

Вибухівка С-4; 

проміжний 
детонатор; 
детонуючий 
шнур. 

Швидкий; 

Ефективний. 

 

сітчастих 
огорожах. 
 

Заряд для 

руйнування 
стенів 

Проробляє 

проходи в 
дерев'яних 
кам'яних і 
цегляних 
стінах. 

Вибухівка С-4; 

проміжний 
детонатор; 
детонуючий 
шнур. 

Легко і швидко 

виготовляється; 

Швидко 

встановлюється 
на об'єкт. 

Викликає розліт 

осколків; 

Не руйнує 

арматуру; 

Викликає високе 

надмірне 
 
тиск. 

Що перебиває 

заряд 

Проробляє 

проходи в 
стандартному 
загороді з 
спіралі з 
потрійний 

Вибухівка С-4; 

проміжний 
детонатор; 
детонуючий 
шнур. 

Легко 

виготовляється; 

Легко 

встановлюється 
на об'єкт. 

Тільки 50% 

вірогідність повного 
перебиття 
посиленою потрійною 
дроту. 
 

дроту, і в 
сітчастих 
загородах 
достатні 
для проїзду 
транспортных 
средств. 
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«Водяна 
гармата» 

 
 
Розкриває 
легені 
металеві 
і дерев'яні 
двері. 

 
 
Проміжний 
детонатор; 
детонуючий 
шнур. 

 
 
Легко 
виготовляється; 

Невеликий розліт 

осколків, якщо не 
використовується 

 
 
Небезпека 
осколкових поранень 
якщо використовується 
опора; 

Необхідно 

 
опора. уважно врахувати 

спосіб установки; 

Використовувані 

рідини можуть 
протечь или 
пролиться во время 
транспортировки. 
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ДОДАТОК A 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ І БОЙОВИЙ СКЛАД 

ПІДРОЗДІЛІВ РЕЙНДЖЕРІВ 
 

В даний час рейнджери Армії США зведені в 75-й піхотний полк рейнджерів. 

Полк організаційно входить до складу Командування Сил спеціальних операцій США 

(КССО) і призначається головним чином для проведення разведывательнодиверсионных 

 і рейдових операцій в тилу супротивника у військовий час або в ході локального військового 

конфлікту в мирний час. 

Організаційно полк складається з штабу, штабної роти і трьох піхотних батальйонів 

рейнджерів. В даний час полк дислокується таким чином: 1-й піхотний 

батальйон — АВБ Хантер (штат Джорджія), 2-й батальйон — Форт-Люіс (штат Вашингтон)  

3-й батальйон і управління полку — Форт-беннінг (штат Джорджія). Чисельність полку 

складає близько 2000 чоловік особового складу. 

До складу штабу і штабної роти полку входять різні підрозділи бойового і тилового  

забезпечення, адміністративні служби, а також група планування, що складається з 

досвідчених офіцерів і фахівців в області планування бойових дій, ведення 

 розвідки, організації зв'язку, вогняної підтримки і постачання. У завдання цієї групи входить 

організація взаємодії між КССО, Командуванням СВ США на театрі військових 

дій і підрозділами рейнджерів під час кризових ситуацій. 

Піхотний батальйон рейнджерів є основною бойовою одиницею полку, який 

може передаватися в підпорядкування командувачеві групою армій або командирові армійського 

корпусу, а також діяти у складі оперативного об'єднання спеціальних військ на 

ТВД для вирішення завдань на користь всього угрупування американських військ на театрі.  

Кожен батальйон в найкоротший час повинен бути готовий до розгортання в будь-якій крапці 

земної кулі. 

Батальйон (660 чоловік) включає штаб, штабну роту (близько 50 чоловік) і три піхотні  

роти рейнджерів. На базі батальйону може бути сформовано до 60 диверсійно - 

розвідувальних груп, здатних здійснювати рейди в тил супротивника на глибину до 450 

км. з наступними завданнями: збір розвідувальних відомостей, вивід з ладу важливих 

об'єктів, порушення комунікацій, дезорганізація управління, зв'язки і роботи тилу 

 організація засідок і тому подібне крупніші підрозділи рейнджерів або батальйон в повному 

складі можуть діяти в тилу супротивника з метою заборони або затримки висунення 

 його других ешелонів і резервів, завдавати ударів за пунктами управління і важливим 

об'єктам тилу. 

На озброєнні батальйону рейнджерів знаходяться наступні засоби: 

— гвинтівки M16А2 – 451 шт; 

— кулецілі М249 SAW – 54 шт; 

— кулецілі М240g – 27 шт; 

— кулеметів «Браунінг» Мк50 – 12 шт; 

— підствольні гранатоцілі М203 – 67 шт; 

— снайперські гвинтівки М24 – 24 шт; 

— міноцілі – 6 шт; 

— типу RAWS (або AT-4) – 18 шт; 

— автоматичні гранатоцілі Мк19 – 12 шт; 

— ПТУР «Дракон» – 9 шт; 

— ПЗРК «Стінгер» – 3 шт; 

— нічного бачення (всіх типів) – 322 шт; 

— прилади спостереження і розвідки (включаючи приціли) – 105 шт; 
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— прилади розвідки і целеуказания – 25 шт; 

— зв'язки всіх видів – 285 шт (з них 164 радіостанції і 15 станцій 

супутниковому зв'язку). 

Для підвищення мобільності при проведенні рейдових дій на озброєнні кожного  

батальйону є 12 спеціальних автомобіля RSOV і 10 мотоциклів. Автомобіль 

RSOV (Ranger Special Operations Vehicle) є модернізованим варіантом 

автомобіля «Land Rover», екіпаж складає 6-7 чоловік, на машині встановлюється один 

7,62-мм кулемет М240g і автоматичний гранатомет Мк19 (або 12,7-мм кулемет «Браунінг»)  

у комплект озброєння також входить РПГ або ПТРК. 

Один з батальйонів рейнджерів постійно знаходиться в стані повної бойової готовності 

 як підрозділ негайного реагування RRF-I (Ready Reaction Force One) 

здібне до перекидання протягом 18 годин після отримання наказу. Одна з рот RRF-I знаходиться  

у готовності до перекидання протягом 9 годин після отримання наказу. Зміна батальйонів  

на такому чергуванні здійснюється зазвичай через 12-14 тижнів. 

Піхотна рота рейнджерів у всіх батальйонах має однакову структуру і полягає 

з відділення управління, трьох піхотних взводів і взводу зброї. Чисельність роти складає  

152 людини, з них 6 офіцерів. 

Піхотний взвод рейнджерів складається з секції управління (три люди), кулеметного  

відділення і трьох піхотних відділень. 

Піхотне відділення чисельністю 9 чоловік організаційно складається з командира відділення 

 і двох груп — «А» і «В», кожна чисельністю 4 людини: командир групи 

(озброєний 5,56-мм гвинтівкою М16а2), стрілець-гранатометник (озброєний 5,56-мм гвинтівкою 

 М16а2 з 40-мм підстовбурним гранатометом М203), стрілець-кулеметник (озброєний 

5,56-мм ручним кулеметом М249 SAW) і стрілець (гвинтівка М16а2). Командир відділення 

також озброєний гвинтівкою М16а2. Таким чином, всього у відділенні знаходиться 7 гвинтівок 

М16а2, дві з яких оснащені підстовбурними гранатометами М203, і два кулецілі 

М249 SAW. 

Кулеметне відділення має в своєму складі командира відділення і 3 кулеметних розрахунку  

7,62-мм кулеметів М240g, що складаються з трьох чоловік: кулеметника, помічника кулеметника 

 і піднощика боєприпасів. Всього на озброєнні кулеметного відділення знаходиться  

3 кулецілі М240g і 7 гвинтівок М16а2. 

Взвод зброї складається з відділення управління (3 людини), мінометною і протитанкових  

секцій, а також снайперської секції. Чисельність особового складу взводу складає  

27 чоловік. 

Мінометна секція налічує 8 чоловік особового складу і включає два  

мінометних розрахунку 60-мм мінометів по три люди в кожному. 

Протитанкова секція (10 чоловік) включає три розрахунки ПТРК «Дракон» по 

три люди в кожному. 

Снайперська секція складається з трьох снайперських пар, дві з яких озброєні 7,62- 

мм снайперськими гвинтівками М24, а одна — 12,7-мм снайперською гвинтівкою «Barrett». 
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ДОДАТОК B 
 

ПРАВИЛА РЕЙНДЖЕРІВ РОДЖЕРСА 

(ПРАВИЛА БОЙОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ РЕЙНДЖЕРІВ) 

 
Майор Роберт Роджерс 

 
 
 

Це оригінальна версія з «Журналів» майора Роберта Роджерса, опублікованих в 1765 р. 
 
 

Всі рейнджери повинні підкорятися правилам і законам війни; з'являтися на 

перекличці при щовечірній побудові, при цьому мати кременеву рушницю, шістдесят 

зарядів пороху і куль, тесак або сокира; під час такої побудови офіцер від кожної 

роти повинен перевірити озброєння і спорядження, щоб переконатися в тому, що воно 

знаходиться в порядку і готово до бою при будь-якому непередбаченому марші в течію 

хвилини; перед тим, як розпустити лад, призначається необхідна охорона і 

розвідники наступного дня. 

Всякий раз, коли ви відправляєтеся до фортів супротивника або його меж для 

ведення розвідки, якщо ваш загін невеликий, маршируйте в одній колоні на такому 

відстані один від одного, щоб один постріл не зміг убити два; вишліть одного 

людини, або більш, вперед і на фланги на відстані двадцять кроків від основних 

сил, якщо місцевість, по якій ви йдете, це допускає, щоб дати сигнал офіцерові про 

наближенні супротивника, повідомити його кількість і ін. 

Якщо ви йдете по болоту або м'якому грунту, зміните ваш порядок руху, і 

маршируйте один за одним слід в слід, щоб збити з пантелику супротивника при спробі 

висліджування (що він може зробити, якщо ви рухаєтеся в шерензі) до того моменту 

коли ви пройдете це місце, а потім відновите ваш звичайний порядок, і рухайтеся 

так до настання темряви, перш ніж розбити табір; зробіть це, якщо можливо 

на ділянці місцевості, яка дозволить вашим вартовим побачити або почути 

супротивника на певній відстані, розділите ваш загін на дві частини і 

поперемінно міняючи їх, тримаєте одну половину вашої групи в готовності всю ніч. 

Іноді, перед тим, як підійти до якого-небудь місця, де ви повинні провести 

розвідку, зупиніться і вишліть одного або двох чоловік з тих, кому ви можете 

довіряти, для вибору кращого місця для ведення спостереження. 

Якщо вам повезло узяти полонених, тримаєте їх окремо поки не допитаєте; назад 

повертайтеся іншим маршрутом, так ви зможете краще виявити будь-яких 

переслідувачів у вашому тилу, і мати можливість, якщо їх сили перевершують ваші 

змінити напрям руху, або розсіятися, якщо того зажадає обстановка. 

Якщо ви рухаєтеся великим загоном, що складається з трьохсот або чотирьохсот чоловік, з 

метою атакувати супротивника, розділите ваш загін на три колони, кожна з яких 

повинна мати на чолі підготовленого офіцера, і рухайтеся паралельними 

маршрутами, права і ліва колони повинні бути від центру на видаленні не менше 20 

ярдів, якщо дозволяє місцевість; вишліть головний, тильний і флангові дозори на 

необхідне видалення від основних сил загону, як описано вищим (п. 2), із завданням 

зупинятися на всіх висотах, щоб оглянути навколишню місцевість 

запобігти нападу із засідки і попередити про підхід або відступ 

супротивника, щоб вчасно прийняти бойовий порядок для атаки, оборони і т.д; якщо 

супротивник наближається з фронту на рівнині, розверніться по фронту з трьох колон 
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або з головних сил з виділенням передової охорони, флангових дозорів під 
управлінням надійних офіцерів, щоб не допустити атаки супротивника на ваших 

фланги, або оточення (що є улюбленим прийомом індійців, якщо вони 

чисельно перевершують вас) і будьте готові підтримати і підсилити ваше тильне 

охорона. 

Якщо ви потрапили під вогонь супротивника, падайте або припадайте до землі, поки він не 

закінчиться, після чого припідніміться і дайте залп по супротивникові; якщо його головні 

сили рівні вашим, по можливості, розгорніть свої сили; але якщо вони перевершують 

вас, будьте готові підтримати і підсилити ваші флангові групи, щоб порівнятися 

під силу з супротивником; це дозволить вам відкинути ворога до його головних сил; у цьому 

випадку атакуйте його з максимальною рішучістю, рівними під силу групами на 

флангах і в центрі, зберігаючи дистанцію між ними, просуваючись від дерева до дерева 

_ 

супротивник атакує вас, дайте можливість вашому центру залягти і відкрити вогонь, а 

потім висуньте ваш тил вперед, щоб ті, хто відкрив вогонь першим, зміг зарядити 

зброя, і продовжуйте повторювати такий маневр, наскільки дозволяє ситуація; цим 

способом ви триматимете супротивника під постійним вогнем, не дозволяючи йому легко 

зламати ваш бойовий порядок або захопити вашу позицію. 

Якщо ви примушуєте супротивника відступити, будьте обережні під час його 

переслідування, висилайте флангову охорону, не допускайте супротивника до 

пануючим висотам, де він може зібратися з силами і відобразити вашу атаку. 

Якщо ви вимушені відступити, дайте можливість фронту вашого загону зробити залп 

з рушниць і відійти назад, щоб тил зробив те ж саме, відходячи на найбільш зручну 

позицію; у такий спосіб ви змусите супротивника почати переслідування, якщо вони 

взагалі це зроблять, під постійним вогнем. 

Якщо супротивник перевершує вас в силах, що піддає вас небезпеці оточення 

дайте можливість всьому загону розсіятися; при цьому кожен солдат повинен вибрати 

окремий маршрут для виходу до вечора того ж дня на певне місце зустрічі 

яке повинне кожен ранок мінятися і на вечір визначатися наново для того, щоб 

зосередити всі сили, або зібрати якомога більше людей разом після будь-якого 

розсіювання, яке може трапитися вдень; але якщо ви опинилися, все-таки 

оточені, зберіться в квадрат, або, якщо ви в лісі, в круг, що є кращим 

способом, і, якщо можливо, тримаєте оборону до настання ночі, яка буде 

сприяти вашому скритному відходу. 

Якщо ваш тил атакований, основні сили і фланги повинні розвернутися довкруги управо 

або вліво, як цього вимагає обстановка, і сформувати бойовий порядок для зустрічі з 

супротивником, як описано вищим (п. 7); використовуйте цей же спосіб, якщо ви атаковані 

у будь-який з ваших флангів, перетворюючи, тим самим, інший фланг на тильну охорону. 

Якщо ви вирішили зібратися разом після відступу, для того, щоб бути готовими 

діяти проти супротивника, будь-яким способом спробуйте це зробити на 

піднесеній ділянці місцевості, до якої ви зможете добиратися, що дасть вам 

дуже велика перевага відносно контролю за обстановкою, і дасть вам 

можливість відобразити атаку переважаючих сил супротивника. 

У загальному випадку, коли на вас насідає супротивник, не відкривайте вогонь до того 

моменту, поки він не наблизиться на близьку відстань; це дозволить застати його 

зненацька і привести в замішання, дасть вам можливість кинутися на них з 

вашими тесаками і абордажними шаблями найкращим чином. 

Коли ви отаборилися на ніч, розставте пости так, щоб не 

міняти їх до ранку; в цьому випадку дуже важливі скритність і безшумність. Кожен 
 
 

B-2



15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

 
 
 

SH 21-76 

 

пост повинен складатися з шести чоловік, два з яких повинні бути постійно 
напоготові, зміна вартових повинна здійснюватися безшумно; у випадку, якщо вартові 

побачили або почули що-небудь, що їх стривожило, вони не повинні розмовляти і 

обговорювати це, проте один з них повинен безшумно відійти і доповісти про це 

черговому офіцерові, щоб він міг встановити потрібний бойовий порядок; всі пости 

повинні виставлятися так само. 

Удосвіта приводите в бойову готовність весь загін; це той час, який 

вибирають індійці, щоб напасти на своїх супротивників, тому ви повинні бути 

готові відобразити їх атаку. 

Якщо ви виявили вранці супротивника, чисельність якого перевершує 

чисельність вашого загону, і сумніваєтеся в перемозі, нападайте на нього до 

вечори; в цьому випадку супротивник не дізнається кількість ваших людей, і, якщо ваша атака 

буде відбита, ваш відступ буде прихований нічною темнотою. 

Перед тим, як ви залишите ваш табір, вишліть невеликі партії для проведення 

розвідки навколо нього, щоб оглянути, чи є будь-які ознаки або сліди 

супротивника, який вночі міг бути поблизу від вас. 

Коли ви зупиняєтеся для відпочинку, якщо можете, вибирайте яку-небудь річку або 

струмок, і розташуєте ваш загін так, щоб його не застали зненацька, виставивши 

належну охорону і вартових на певній відстані, і залишивши невелику 

групу на шляху, по якому ви прийшли, для попередження про переслідування 

супротивником. 

Якщо під час повернення у форт вам доводиться перетинати річки, уникайте 

відомих бродів якомога довше, щоб супротивник не зміг виявити вас і 

підстерегти. 

Якщо вам доводиться проходити мимо озер, тримаєтеся від урізання води на деякому 

відстані, оскільки інакше, якщо ви потрапили в засідку або вас атакував 

супротивник, ваші шляхи відходу будуть відрізані. 

Якщо супротивник переслідує вас, зробіть круг і вийдіть на ваші власні сліди 

організовуйте засідку, атакуйте супротивника, відкривши вогонь першим. 

Коли ви повертаєтеся з розвідки і підходьте до своїх фортів, уникайте 

звичних доріг і стежок, оскільки супротивник міг вас обігнати і лягти в засідку, щоб 

атакувати вас в той момент, коли ви майже виснажені втомою. 

Коли ви переслідуєте будь-який загін супротивника, який знаходиться близько до наших 

фортам або таборам, переслідуйте його не прямо по слідах, щоб вас не виявило його 

тильна охорона, яка у такому разі повинна бути найбільш пильною; але 

спробуйте, рухаючись по іншому маршруту, обійти ворога і зустріти його в вузькому проході, 

або організувати засідку тоді і там, де супротивник цього менший 

всього чекає. 

Якщо ви повинні використовувати каное, човни або інші засоби для руху 

водними шляхами, сідаєте на них увечері, тоді ви матимете цілу ніч попереду 

щоб непомітно проплисти мимо будь-яких груп супротивника, розташованих на горбах 

або інших місцях, з яких можна проглядати озера або річки, по яких ви 

рухаєтеся. 

При веслуванні тримаєте порядок, човен, наступний за першою, йде відразу за її кормою 

третя слідує за другою, четверта за третьою, і так далі; це запобіжить 

розділення, і ви матимете можливість допомогти один одному в будь-яких 

непередбачених випадках. 
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Призначте одну людину на кожному катері для спостереження за вогнями костриць на 
сусідніх берегах, по кількості і розміру яких ви зможете визначити 

чисельність людей, які запалили їх, і вирішити, можете ви їх атакувати чи ні. 

27. Якщо ви виявите табір супротивника біля берега річки або озера, і ви думаєте, що 

супротивник під час атаки відійде на протилежний берег для власної 

безпеці, відправте частину вашого загону на протилежний берег, щоб 

блокувати ворога, а самі з частиною, що залишилася, раптово атакуйте його, тримаючи між 

собою і озером або річкою. 

28. Якщо ви не можете визначити чисельність супротивника і його сили по вогнях їх 

костриць, заховайте ваші човни на деякій відстані, і, виславши розвідувальну 

партію, з'ясуєте його чисельність в мить, коли він вантажиться в човни, або починає 

вранці марш, позначивши напрям руху і т.д; тоді ви можете переслідувати 

організувати засідку і атакувати його, або дозволити йому піти, як того вимагає ваше 

розсудливість; взагалі кажучи, щоб вас супротивник не зміг виявити на озері і річці 

з великої відстані, найбезпечнішим способом є залягти і сховатися 

разом з вашими човнами і ховатися весь день, не демаскуючи себе, і продовжити 

ваш шлях вночі; незалежно від того, як ви пересуваєтеся, по землі або воді; 

встановите пароль і відгук для того, щоб пізнати один одного вночі, також призначте 

місце ремонту човнів для кожної людини на випадок будь-якої події, яка 

може розділити ваш загін. 

Це загальні правила, які дотримуються на службі рейнджерів; проте, існують 

тисячі випадків і обставин, які можуть зажадати відмовитися від них і застосувати 

на практиці інші навики і хитрощі; у будь-якому випадку кожна людина винна 

керуватися своїми знаннями і досвідом стосовно кожної конкретної 

ситуації і природі речей; щоб отримати переваги, він повинен завжди пам'ятати про 

наступних принципах: ніколи не кидати командира, зберігати витримку і присутність 

духу в будь-якій ситуації. 
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ДОДАТОК C 
 

З ПОВЧАНЬ ПО ВИЖИВАННЮ ДЛЯ 

РЕЙНДЖЕРІВ АРМІЇ США 
 

Ви знаходитеся на краю скелястого обриву. Єдиний шлях зберегти життя і 
 виконати поставлене завдання — піднятися вгору по мокрим, покритим мохом скелям. 

В цьому випадку не рекомендується підніматися у взутті або босоніж. Краще зчеплення 

забезпечують шкарпетки. 

Знаходячись в лісі (поле) взимку, ви обморозили руку. Не намагайтеся розтирати її снігом 

або зігрівати біля костриці. На початковій стадії обмороження (побіління шкіри)  

обережно розітріть уражені місця м'якою шерстяною тканиною до почервоніння і  

потеплення шкіри. При сильному обмороженні (омертвляння тканини, утворення міхурів) 

розтирання протипоказані. 

Вам необхідно переправитися убрід через річку з швидкою течією. Переходите її 

під кутом 45 градусів проти течії. Стійкіше положення додадуть вам 

щільно упакований рюкзак і взуття. Якщо є можливість, візьміть з собою жердину. 

Він ставиться проти течії і служить опорою. 

Вас мучить відчуття голоду, а продуктів харчування немає. Якщо, спробувавши трохи ягід 

(грибів, рослин), через 6–8 ч ви відчуватимете себе добре, можете сміливо 

споживати їх. За рідкісним виключенням, рослини, які їдять птахи, мавпи, ведмеді і так далі, 

безпечні для людини. 

Протягом декількох днів ви рухаєтеся в засніженому лісі і по покритій снігом 

рівнині. Яскраве сонячне світло, що відбивається від нього, сильно дратує очі. Якщо  

у вас немає спеціальних окулярів, зробіть захист для очей з підручних матеріалів 

(паперу, картону, гуми, фотоплівки, кори дерев і т. п.), але не прорізайте отворів  

за розміром очей. Потрібно зробити в заготовленій масці прорізи у вигляді двох  

хрестоподібних щілин за формою знаку «плюс». В цьому випадку гарантується повний захист 

 око. Ніколи не робіть захисні пристосування з металу, оскільки це може  

привести до сильного обмороження шкіри. 

Пересуваючись по тонкому льоду озера, ви раптово потрапили в холодну воду. Досягнувши 

береги, пригадаєте, що сніг вбирає воду так само добре, як і губка. Перш ніж 

ви знайдіть можливість висушити мокрий одяг, необхідно лягти на сніг і деяке  

час «підкотитися». Не знімайте одяг при низькій температурі. 

Вам належить зробити тривалий перехід. Далеко від кінцевого пункту ви 

 виявили потертості на ногах. Переодягання шкарпеток з однієї ноги на іншу декілька 

полегшить ваш стан. Шкарпетки гладші із зовнішнього боку, тому  

рекомендується вивернути їх навиворіт для зменшення вірогідності появи мозолів. 

Якщо ви виявили потерті місця, негайно наклейте лейкопластир. При появі пухиря проколіть 

його у підстави стерильною голкою, видавіть рідину, накладіть пов'язку. 

Приземлившись з парашутом в тилу супротивника, ви ударилися об пень і отримали 

серйозну травму. На сигнали, що подаються вами, ніхто з товаришів не прийшов. Незабаром  

повинен наступити світанок. Не намагайтеся розпалити вогнище або відкрити стрілянину.  

Подавайте тільки обумовлені сигнали. Замаскуйте парашут, замаскуйтеся самі 
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недалеко від майданчика приземлення. Якщо вас не знайшли до світанку, то увечері вас 
знову обов'язково шукатимуть. 

Ви сховалися в обладнаній вами сніжній печері. Наявний пальник освітлює і 

зігріває притулок. Жовтий колір полум'я пальника указує на те, що в печері 

 скупчився вуглекислий газ. В цьому випадку слід відкрити вхідний отвір для вентиляції.  

При появі полум'я червоного кольору необхідно покинути печеру, провітрити  

її до появи полум'я синього кольору. 

У жаркий спекотний день, здійснюючи рух в пустелі, ви відчуваєте, що мова починає 

 розпухати через нестачу води. Врахуйте, що наглухо застебнутий одяг до деякої  

ступені зменшує випаровування поту. Це сприяє збереженню в тілі води. 

 Знайдіть будь-яку тінь і сховайтеся там до вечора. Здійснюйте переходи в нічне 

час. 

Раптово вибухнула сильна гроза, наближаються інтенсивні спалахи блискавки. 

Ховатися під великими деревами, що відособлено стоять, небезпечно. Не ховайтеся 

також під навісами скель, оскільки блискавка може ударити в край навісу, викликати обвал і 

обпалити. Знайдіть укриття, що не виділяється на місцевості, накроюйте наметом і перечекайте  

грозу. Зброю (гвинтівку) заховайте під одяг. 

Від диму лісової пожежі ви починаєте задихатися, він сліпить вас. Рекомендується повзти 

 у безпечне місце, щільно притиснувшись до землі. Повітря біля трави відносно 

чистий від диму. 

Здійснюючи перехід, ви потрапили в район, де багато отруйних змій. Щоб відлякати їх 

чините якомога більше шуму. 

Знаходячись в районі, в якому є отруйні змії, ви раптово відчули опік на 

кісточці і виявили сліди укусу. Якщо вони мають вид двох точкових смужок від 

зубів, у верхній частині яких справа і зліва від них на відстані приблизно 2 мм 

видні по дві більших крапки, то це сліди укусу отруйної змії. Тому слідує 

 прийняти негайні профілактичні заходи. 

Ви знаходитеся в лісі і, не побоюючись супротивника, звете на допомогу товаришів. Гучний 

 на низьких тонах крик буде чутний значно далі, ніж свист або  

пронизливий крик. 

Рухаючись в горах, ви потрапили в сніжний обвал. Не маючи можливості уникнути його  

негайно відкиньте у бік лижі, льодоруб і інші довгі предцілі (окрім зброї). 

 Якщо вас потягнуло вниз разом з лавиною снігу, прагніть «плисти» на її  

поверхні, здійснюючи сильні рухи руками. Рот щільно закрийте. Знаходячись під 

снігом, перш за все постарайтеся очистити від нього особу. Зробіть як можна більше 

 простір біля особи і постарайтеся після відпочинку вибратися на поверхню. 

Ви пересуваєтеся по посушливій місцевості і дуже хочете пити. У вас повна фляга 

води. Вам слід промочити рот і зробити один-два глотка. Чим більше ви п'єте, тим 

більше потітимете, отже, втрачати вологу і солі. Тому спрага тільки збільшуватиметься. 

Ви підійшли до річки, покритої тонким льодом. Перед спуском на лід переконаєтеся в його 

фортеці. У берегів він часто зависає, тоді можливе утворення порожнеч. Це частіше 

всього буває біля обривистих ділянок берега. Вам для переправи слід шукати 

найбільш пологий берег, де зависання льоду буде мінімальним. Не наближайтеся до 

гирловим ділянкам проток. Тут лід найбільш тонкий, можуть бути і промоїни. Лід 
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слабкий також в районах порожистих ділянок річок. Темні і бурі плями указують 
на наявність в цьому місці промоїни або ополонки. 

Що ви знаєте про догляд за взуттям. 

а) Відомо, що для збереження взуття і захисту ніг від вогкості в непогожу погоду 

 її необхідно 2–3 рази на тиждень змащувати шевською маззю. За відсутності 

спеціальній мазі взуття слід змащувати несолоним салом, жиром великих 

водяних птахів, риб'ячим жиром, сирим милом, рослинним маслом (особливо 

касторовим), дьогтем, який можна отримати з берести. Не можна користуватися 

бензином, гасом, соляркою, солоною водою. 

б) Намоклі чоботи (черевики) потрібно сушити в закритому просторі при температурі 

 не вище 40°. Добре насипати всередину нагрітий сухий пісок або набити 

сухим сіном, мохом. Над вогнищем взуття сушити не рекомендується. 

Мило і інші звичайні миючі засоби можна замінити миючою глиною, відваром 

квасоля (1 кг квасолі відварити в 5 л води), відваром пшеничних висівок і рослинами 

- мильнянкою ("собаче мило"), примулою, горицвітом, липучкою, воронячим оком 

гірчицею, коріння і стебла яких піняться при розчиненні у воді. 

Прохідними є мохові болота. Зазвичай вони покриті суцільним шаром старого (відмерлого)  

моху або торфу. На труднодоступних ділянках боліт зазвичай росте 

осока, тут також видно поросль осик і беріз, які свідчать про слабкість 

верхнього шару боліт. Непрохідні ділянки можна визначити по плаваючому на воді  

рослинному покриву (зибунам), а також по очерету (очерету). Долаючи 

незнайоме болото, розвідник повинен мати з собою жердину, хворост або палицю. 

Кора великих дерев з північного боку завжди товща і грубіша, ніж з південною. У 

 берези з південного боку кора світліша. Мурашники розташовуються, як правило, з  

південного боку дерев, пнів, чагарників, південний їх скат пологий, північний крутий. 

Людина проходить в годину стільки кілометрів, скільки робить кроків за 3 з (при ширині 

кроку 0,83 м). На висотах 2500-3500 м над рівнем морить швидкість руху зменшується 

 на 25-30 відсотків, вище 3500 м — на 50-60. У бездоріжжя швидкість руху 

зменшується на 50 відсотків, при русі по лугу з купиною і цілині з густим 

 покривом трави — до 25. У зливу і завірюху швидкість руху знижується на 10-15  

відсотків, а сильному зустрічному вітрі — на 50. 

У увігнутих ділянок берега глибина річки буває завжди найбільшою і течія швидша. 

 Тому вона підмиває берег і заглиблює русло. Біля опуклого берега течія, як 

правило, сповільнюється: осідають наноси, створюючі мілини. Швидкість течії води 

завжди менше у берегів, чим на фарватері, на розширених ділянках річки, а не на 

звужених, у опуклих берегів, а не у увігнутих. 

Ви знаходитеся в горах на скелястій вершині. Вам необхідно перейти цю вершину і 

спуститися вниз, проте із-за низької хмарності погана видимість. У цій обстановці 

доцільно знайти затишне місце і перечекати негоду, оскільки в туман і грозу 

ви можете заблукати в горах, потрапити під обвали. Ніколи не рухайтеся уподовж  

невідомих вам струмків, що стікають вниз. 

При якій товщині льоду можна переходити водоймища? Окремі пішоходи при товщині  

льоду 5-7 см, група людей — 7-12 див. Для вершника на коні безпечний лід 

завтовшки 10-12 см, для групи вершників — 15 див. Проїзд легкових машин можливий 
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по льоду завтовшки 25 см, вантажних — 45 див. Найбільш готується лід з синюватим або  
зеленуватим відтінком. 

У Арктиці і високогірних районах можна отримати сонячний опік навіть в похмурий  

день, тому захищати очі від сніжної сліпоти необхідно і при хмарній 

погоді. 

Не намагайтеся ловити і споживати малорухливих гризунів в пустинних 

районах, оскільки вони, як правило, хворі на туляремію. 

З якої частини зрубаного дерева ви витісуватимете лижу? Кращими породами 

для виготовлення лиж є ялина, осика, тополя. Прагніть вибрати дерево з кривизною 

 у комле, відповідному для шкарпетки лижі. Витісувати її слід ближче до краю 

стовбура. Для загину шкарпетки лижі потрібно на піщаному місці розвести вогнище. Коли земля 

розжариться, вугілля прибрати і в гарячу землю приблизно на 1 ч вставити носи лиж. Після 

цього їх слід вставити між деревами і загнути. У такому положенні лижа винна  

сохнути два-три дні. Цим же способом можна загинати полози для нарт. 

Під час руху групи людей в грозу поряд з ними ударила блискавка. Одна людина 

 впав. При огляді ви відмітили на його тілі обширні деревовидні червоні смуги 

 а також явна відсутність ознак життя. Не дивлячись на це, пострадавшему необхідно 

 негайно робити штучне дихання до тих пір, поки він не почне дихати. Категорично забороняється 

закопувати пострадавшего в землю. 
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ДОДАТОК D 
 

КУРСИ РЕЙНДЖЕРІВ В СУХОПУТНИХ ВІЙСЬКАХ 

США 
 

У озброєних силах США «отцем» командування спеціальних операцій, в яке 
входять бойові плавці ВМС, війська спеціального призначення СВ, підрозділу спеціальних операцій 

ВВС і підрозділу 75-го піхотного полку, вважається президент Джон Ф. 

Кенеді. Його мову, яку він вимовив в 1961 році, розцінюють зараз як пророчу. 

Згідно її положенням, озброєні сили, створивши спеціальні війська, врятували США в 
роки «холодної війни»: «Це абсолютно інший вид бойових дій, абсолютно новий 

по своїй інтенсивності, але в той же час такий же старий, як сама війна... Це - війна 

партизан, підривників, бунтівників, вбивць... війна із засідок замість звичайних бойових  

дій... війна шляхом скритного проникнення на територію супротивника замість відкритої 

агресії... Якщо ми хочемо врятувати нашу свободу, нам потрібна нова стратегія, абсолютно 

інші озброєні сили, і абсолютно інша програма підготовки військ». 

У армії США існує польовий статут FM 7-85 «Операцій малих (від відділення до 

роти) підрозділів рейнджерів». Він визначає ці бойові дії, як операції  

що проводяться спеціально тренованим особовим складом на будь-якій глибині в тилу супротивника  

з метою ведення розвідки, диверсій і порушення операцій, що проводяться супротивником. 

Вважається, що глибина і тривалість операцій рейнджерів обмежені засобами доставки 

 їх до місця виконання завдання, а також можливістю їх постачання. Крім того, ці 

невеликі підрозділи, за оцінкою командування армії США, найбільш ефективні при 

діях проти партизанських формувань. Рейнджери беруть участь у воздушнодесантных  

і аеромобільних операціях, зокрема по постачанню підрозділів  

здійснюють тривалі розвідувальні або диверсійні дії в тилу супротивника 

дії із засідок, проникнення в тил супротивника з використанням невеликих  

плавзасобів, проникнення в тил супротивника з боку моря з подоланням обривистого 

береги, контрпартизанські дії. Проводити такі операції можуть не тільки батальйони 

рейнджерів, але і загальновійськові підрозділи, спеціально підготовлені випускниками 

 курсів рейнджерів, які створені в армії США. Командування СВ прагне, щоб 

 у кожній роті сухопутних військ був принаймні один офіцер, а в кожному взводі 

— один сержант, що закінчили ці курси. 

Порядок проведення підготовки військовослужбовців на курсах, а також порядок підготовки 

загальновійськового підрозділу до виконання операцій рейнджерів регламентуються 

польовим статутом FM 21-50. На курси приймають офіцерів і сержантів всіх пологів  

сухопутних військ. Що закінчив їх легко просунутися в званні і посаді. Курси настільки 

престижні і корисні, що командування ВВС і ВМС добилися квоти для своїх  

військовослужбовців. Звичайні 60% курсантів складають представники армії США, 20% - 

 військовослужбовці ВВС і ВМС США і 20% - військовослужбовці дружніх армій з країн 

НАТО, Латинської Америки, Африки і Азії. 

Навчання рейнджера включає дві фази: попередню підготовку і власне 

навчання в учбовому центрі. Для попередньої підготовки, наприклад, в дивізії її  

командування збирає всіх кандидатів в одну команду. Заняття в таких командах  

продовжуються 3-4 тижні. Майбутній курсант повинен підвищити рівень своїй фізичною готовно- 
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сті і виконати нормативи, які дозволять йому витримати підвищені фізичні навантаження 
 на курсах. 

Згідно армійській програмі підготовки до цих курсів, військовослужбовець винен 

виконати: 80 віджимань від підлоги за 2 мін, 100 підйомів тулуба за 2 мін з положення 

лежачи на спині, руки за головою, ноги зігнуті в колінах під прямим кутом і 15 підтягань 

 на щаблині. Крім того, треба пробігти 3,2 км. за 12 мин. Між вправами 

вирішується 10-хвилинний відпочинок. Майбутні курсанти повинні бути здатні протягом чотирьох 

 днів підряд виконати два марш-кидки на 10 км. з вантажем 18 кг і два — з вантажем 20 

кг за 90 мін по пересіченій місцевості. З ними проводять інтенсивну бойову підготовку  

але на відміну від занять на курсах їх не позбавляють відпочинку і не примушують голодувати. 

Командування СВ США відмовилося від практики збору курсантів з різних з'єднань, розташованих  

по всій земній кулі, а потім перевірки: чи уміють вони орієнтуватися 

 на місцевості, наскільки знають підривну справу, чи пробіжать 10 км. з бойовим викладенням.  

Кожен охочий потрапити на курси винен за власною ініціативою подати рапорт 

 і пройти необхідну підготовку. Якщо офіцер або сержант не з общевойскового 

підрозділи, він повинен спочатку закінчити одну з піхотних шкіл і навчитися командувати 

 відділенням в бою. Для надходження на курси не потрібна повітряно-десантна  

підготовка. 

Спочатку добровольці висилають в приймальну комісію виписку з кваліфікаційної 

книжки із заліками по фізичній підготовці, орієнтуванню на місцевості, коректуванні 

 вогню артилерії і авіації, роботі на радіостанції, підривній справі, умінню надати 

першу допомогу на полі бою і так далі Офіцери і сержанти не із загальновійськових підрозділів  

здають заліки по умінню командувати піхотним відділенням в бою і в розвідці. Якщо 

вони приймаються на курси, то тимчасово позбавляються своїх військових звань, отримуючи звання 

«курсант». 

Для психологічної дії і в гігієнічних цілях, а також полегшення  

взаємодії в учбовій групі всіх стрижать наголо, вони носять форму камуфляжу без знаків 

 відмінності. Якщо раніше програма курсу була розрахована на 58 днів (передбачалося 

вивчення особливостей дій в лісі, гірській місцевості і джунглях), то тепер, після 

включення в неї відробітку дій в умовах пустелі, вона розрахована на 65 днів. 

Вся програма курсу розділена на чотири етапи (по 12-18 днів). Курсанти вчаться  

проводити розвідувальні і диверсійні операції (операції малих підрозділів 

рейнджерів), діючи в пішому порядку в лісистій місцевості і горах (штат Джорджія) 

пустелі на полігоні Дагувей Прувінг Граунд (Юта), в болотистій місцевості (Флоріда). 

Переміщення з одного штату в іншій здійснюється як повітряно-десантна або  

аеромобільна операція. Доставка продовольства і боєприпасів проводиться шляхом скидання  

вантажів на парашутах або вертольотами. Весь курс — це безперервний цикл: отримання 

бойового завдання, планування, підготовка, виконання, звіт про виконання завдання, розбір 

виконання з метою освоїти операції малих підрозділів рейнджерів. Зміст цих 

операцій розглядається нижчим. 

Повітряно-десантні і аеромобільні операції. Командування СВ США вважає 

що нечисленні аеромобільні або парашутні підрозділи можуть контролювати значні райони і 

знешкоджувати підрозділи супротивника, що просочилися в тил 

 або партизанські загони. Невеликі аеромобільні резерви завжди можуть прийти на 
допомога своїм військам, що опинилися в засідці, або окремим підрозділам, що піддався  

раптовій атаці переважаючих сил партизан. Крім того, курсанти повинні знати 

що бази вертольотів завжди є цілями для нальотів партизан. В процесі навчання про- 
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водяться нічні аеромобільні операції по висадці груп в тилу супротивника або в районі 
дії партизан, а також для ведення розвідки і здійснення раптових нальотів.  

Курсантам пояснюють особливості планування аеромобільних операцій в гірських умовах 

лісі, джунглях і пустелі і відпрацьовують з ними їх проведення. Так, переміщення в штат 

Флоріда є повітряно-десантною операцією, причому посадка в літак 

проводиться на шосе в штаті Юту, яке використовується як імпровізований  

аеродром. 

Атака із засідки є типовим методом ведення партизанських дій, але згідно 

 статуту армії США будь-який підрозділ може в бойовій обстановці отримати  

можливість атакувати із засідки. Курсантів навчають діям із засідки, контрзасідкам 

діям, а також тому, як влаштовувати загороди на комунікаціях супротивника. 

Проникнення в тил супротивника з боку моря з подоланням обривистого 

гірського берега. Під час Другої світової війни батальйонам рейнджерів для забезпечення 

раптовості часто доводилося висаджуватися в тил супротивника з боку моря, долаючи обривистий 

гірський берег, який супротивник вважав непрохідним. Традиція навчати 

 таким діям на курсах збереглася. Крім того, гірська підготовка може стати в нагоді 

 при виконанні самих різних операцій. Вона включає: власне гірську підготовку 

 і навчання висадки на берег з гумових човнів, забезпечення плацдарму в прибережній смузі, 

подолання скелястого берега і забезпечення підйому всього підрозділу  

вгору, захоплення плацдарму на самій верхній точці гірського берега, висунення до об'єкту  

і його атака, відхід, спуск з скелі, прибирання вірьовок, посадка в човни і повернення. Так 

якщо висадку на побережжі здійснює рота, то для штурму обриву потрібні одночасно 

 шість рейнджерів-скелелазів, які встановлюють три канати і займають позиції охорони. Потім йде 

друга хвиля скелелазів, що встановлюють ще три канати. 

Офіцер, командувач підйомом, стежить, щоб по кожному з них піднімався тільки 

одна людина і щоб канати не були порожні. Евакуація здійснюється в зворотному порядку 

останній солдат спускається по подвійному канату, який прибирає за собою. 

Тривалі розвідувальні і диверсійні дії в ближньому і дальньому тилу супротивника мають на 

увазі навчання розвідці об'єкту, району і маршруту, тривале 

спостереження за об'єктом, розвідку боєм, підтримка візуального контакту з  

підрозділом супротивника, що пересувається, або об'єктом. Курсантів навчають проводити  

турбуючі дії в тилу супротивника, захоплювати полонених і звільняти своїх з полону. 

Завдання по проникненню в тил відпрацьовується на вертольотах і літаках, при цьому  

необхідно долати оборону супротивника пішим порядком або на транспортних засобах, 

використовуючи водні шляхи (по річках, з боку моря), а також пропускаючи того, що наступає 

супротивника і залишаючись в його тилу. Особовий склад, підготовлений для дій в глибокому  

тилу, повинен уміти водити різні транспортні засоби, а також швидко (за 2 

мін) поміняти колесо автомашини. 

Проникнення в тил супротивника по річках і з боку моря. Для вирішення цього завдання 

курсанти навчаються діям на річках і морі з використанням малих плавзасобів 

(гумові човни, малі катери). В ході навчання відпрацьовуються: посадка на корабель 

розміщення на нім, підготовка до посадки в гумові човни і заняття місць в них після 

спуску з борту корабля або з берега, пересування на веслах і з мотором, висадка на берег 
і виконання завдання. Дії з човнів широко використовуються в болотистій місцевості штату Флоріда. 

Навчання діям з човнів завершується проведенням тієї, що морської десантує 

операції в Мексиканській затоці на о. Санта-роса. Курсанти висаджуються на берег і з 

боєм повинні оволодіти островом. 
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Дії проти партизан. В ході навчання курсантів освоюються чотири основних 
прийому боротьби з партизанами: захоплення баз, які зазвичай знаходяться поряд з районом їх 

дій і дозволяють відпочити, перегрупуватися і підготуватися до нових операцій; 

перекриття шляхів постачання партизан зброєю, боєприпасами, продовольством і спорядженням; 

придушення партизанської мережі збору інформації і розвідки, який здійснюється 

 через дружньо настроєних цивільних осіб, підслуховуванням, перехопленням 

радио- і телефонних переговорів, спостереженням, допитом пленных; порушення каналів 

зв'язки партизан. 

Курсанти відпрацьовують завдання розвідки території, контрольованої партизанами, для 

виявлення цілей авіаційних нальотів і артилерійських ударів, а також для рейдів своїх 

військ; виконують нальоти на пункти управління партизанськими силами; захоплюють і 

утримують на короткий час ключові крапки на місцевості; беруть в полон або знищують 

 партизанських лідерів; допомагають підрозділам своїх військ надавати постійне 

тиск на партизан, проводячи нальоти і розвідувальні рейди. 

Спочатку всіх прийнятих курсантів направляють в табір Кэмп-дерби, розташований 

 на території Форт-беннінг. Тут перевіряють рівень фізичної і бойової підготовки  

майбутнього рейнджера. Цей період навчання називається «Початкова фаза підготовки 

рейнджера» (Ranger Assessment Phase — RAP). Курсанти виконують нормативи фізичної 

 готовності, які нижче, ніж на стадії попередньої підготовки. Потрібно виконати  

52 віджимання від підлоги за 2 мін, 62 підйоми тулуба за 2 мін з положення лежачи 

на спині, руки за головою, ноги зігнуті в колінах під прямим кутом і шість підтягань 

на щаблині, біг на 3,2 км. за 14 мін 55 сек. 

Курсанти здають тести на уміння триматися на воді. Вони повинні продемонструвати 

уміння проплисти 15 м в повному бойовому спорядженні із зброєю і у взутті, потім уміння 

зняти, не виходячи на берег, спорядження і проплисти ще 15 м. Найвідповідальнішим є 

випробування на психологічну стійкість: із зав'язаними очима курсант винен 

пройти по трампліну для стрибків у воду на висоті 3 м в повному бойовому спорядженні з 

зброєю в руках, впасти у воду, зняти пов'язку, допливти до берега, не втратити спорядження 

або зброя. 

Випробування на психологічну стійкість на цьому не закачуються: необхідно по 

тросовій горі зісковзнути з платформи на висоті 30 м, тримаючись за каретку, відпустити її 

і впасти у воду, обов'язково викрикуючи девіз рейнджерів: «Рейнджери завжди попереду». 

Далі подолати смугу з 25 висотних перешкод, яку військовослужбовці називають 

«Королева Дербі». Як вважають інструктори, ці вправи дозволяють відразу відсіяти тих 

хто не зможе витримати подальші випробування. 

Далі курсанти виконують тести по бойовій підготовці, які називають «Призи 

рейнджера». Потрібно зібрати з перемішаних деталей карабін М4 і кулемет М240в, пристрелять  

карабін і уразити мішень, зашифрувати і розшифрувати донесення, використовуючи 

польовий код КТС 600, передати і прийняти радіограму, надати першу допомогу на полі бою 

при пораненнях різної тяжкості, виконати вправи по нічному і денному орієнтуванню 

 на місцевості, спуститися по тросу із завислого вертольота і так далі 

Бойова і фізична підготовка проводиться протягом першого тижня під час перебування 

 у Форт-беннінг на базі 4-го учбового батальйону рейнджерів. У програму включені 

наступні предцілі: планування, підготовка бойового наказу і техніка виконання 

розвідувально-диверсійній операції; збір, обробка і повідомлення розвідувальної 

інформації командуванню; способи виживання, орієнтування на місцевості; техніка 

проведення засідки і дії контрзасідок; техніка постачання по повітрю і аеромо- 
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більні операції; форсування водних перешкод; гірська підготовка; підривна справа; втеча 
 з полону і вихід до своїх військ; фізична підготовка, яка включає три кроси 

на 2 (3,2 км.), 3 (4,8 км.) і 5 (8 км.) миль. Викладається курс рукопашного бою — 12 ч. Надалі  

в міру необхідності, з курсантами проводять заняття (їх теми відповідають 

майбутнім завданням, наприклад по гірській підготовці, підривній справі). Перед 

 парашутним стрибком в болотистій місцевості читають лекцію з виживання, оскільки  

перебування в таких умовах, є найбільш небезпечною для життя фазою навчання. 

Потім курсанти потрапляють в табір Кемп-роджерс, також розташований на території 

Форт-беннінг, де починаються заняття в лісистій місцевості. Решту всього часу для  

курсантів нагадує суцільний бій з типовою для бойових дій нерегулярністю і 

 недоліком сну і їжі. Інтенсивність учень така, що в добу вони сплять 4 ч., 5-6 ч на сон 

вдається викроїти під час проходження гірської підготовки (друга фаза), що передбачено 

 у розкладі занять, щоб дати курсантам можливість відновлюватися після 

навантажень. Згідно вимогам повчання по парашутно-десантній підготовці, в ході 

учень курсанти можуть спати 8 ч тільки три рази перед парашутними стрибками, останній  

раз — перед парашутним стрибком в болотисту місцевість. 

Потім для гірської підготовки і придбання навиків ведення бойових дій в горах 

курсантів перекидають на північ штату Джорджія в табір Кемп-френк-меррілл  

розташований поблизу р. Далонега. В процесі цього етапу підготовки курсантів навчають 

скелелазінню, підйому по мотузку з використанням вузлів, що самозавязывающихся, спуску з гір (у 

тому числі разом з пораненим), в'яже вузлів і так далі Контрольними тестами по гірській підготовці є: 

два денні спуски в повному бойовому спорядженні з 10 і 20 м і один нічний 

спуск з гірського обриву заввишки 60 м. 

Харчуються курсанти в основному сухим пайком MRE (Meals Ready to Eat — їжа, готова 

до вживання, 3000 ккал) один, рідше двічі в день. Під час гірської підготовки вони 

забезпечуються триразовим живленням, причому двічі в день отримують гарячу їжу. 

Підвищення калорійності раціону пов'язане з великими енергетичними витратами і 

перебуванням в умовах високогір'я. 

Підготовка в учбовому центрі полягає в тому, що з курсантами розігрують план 

бойових дій, і кожне наступне завдання — це продовження попереднього. Основним 

 учбовим засобом є розвідувально-диверсійні операції рейнджерів 

які планують, готують, репетирують і виконують самі курсанти. 

Чисельний склад груп змінюється залежно від завдання: так, розвідку об'єкту проводить група з 

п'яти — шести чоловік, а наліт на партизанський табір — з 30-50 чоловік. 

На одній і тій же місцевості курсанти двічі не займаються. Місцевість, на якій вони 

виконують бойові завдання, постійно міняють з тим, щоб розвинути у них уміння орієнтуватися.  

Всі розвідувальні і диверсійні операції курсанти виконують під  

постійним спостереженням кваліфікованих інструкторів — офіцерів і сержантів.  

Командування групою передається від одного курсанта іншому. 

Кожного разу всі члени групи отримують бойове завдання одночасно. Спочатку вони готують 

попередній наказ, проводять командирську розвідку і складають бойовий наказ.  

Потім один з курсантів керує підготовкою до операції, організовує репетиції 

найбільш відповідальних етапів в денний і нічний час і, нарешті, веде групу до початкового пункту. 

Перехід через лінію оборони супротивника група здійснює під 
 командуванням іншого курсанта. Черговий командир веде групу до об'єкту по території 

зайнятий супротивником. Розвідкою на об'єкті і атакою об'єкту керує наступний курсант. 

 Відхід з об'єкту і рух по новому маршруту до своєї території — завдання ще 
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одного курсанта, який передає командування наступному, щоб перейти лінію 
фронту. Ніхто не знає, яка посада буде у нього в черговий раз: командира, його  

заступника, дозорного, члена штурмової групи або групи вогняного прикриття і так далі Це 

не дозволяє курсантам «відсидітися» і просто бездумно виконувати накази. 

Перед початком навчання курсанти отримують по 1000 балів, і цю суму вони винні 

збільшити. Дії кожного з них постійно враховуються інструкторами, які все 

час слідують з групою, і курсантам необхідно постійно заробляти у інструкторів 

залікові бали, грамотно діючи у всіх виникаючих епізодах і по ввідних ситуаціях.  

Вони повинні правильно виконувати будь-які обов'язки в групі, що досить складно 

при постійному недосипанні і недоїданні. Кожному курсантові в ході всіх операцій необхідно 

 набрати в сумі не менше 50% балів з 100 можливих. Окремі теми є 

заліковими, тобто кожен навчаний повинен запрацювати в ході їх проходження визначене 

 (залікове) кількість очок. Деякі курсанти припиняють підготовку, коли 

розуміють, що в час, що залишився, не зможуть набрати потрібну суму балів і закінчити 

курс, навіть якщо фізично витримають всі випробування до кінця. При цьому вони позбавляються права  

поступати на курси другий раз протягом їх терміну служби. Ті, хто були вимушені перервати 

 навчання із-за травми, отримують право закінчити курс, пройшовши його повторно. 

По своєму характеру підготовка рейнджера реалістична, сувора і в деякій мірі 

небезпечна. Основна її мета — розвинути в індивідуумові упевненість, відчуття лідера, навчити і 

закріпити навики основних дисциплін. Під час підготовки курсанта навчають долати психологічні і фізичні 

навантаження, створюючи близькі до реальних учбові ситуації. 

 Так, всі операції проводяться в основному в нічний час. У курсантові виховують 

упевненість досвідченого воїна, примушуючи його діяти в умовах, коли потрібно виживати 

на полі бою, воювати, пересуваючись на великі відстані в тилу супротивника. Бойова упевненість 

виховується шляхом подолання страху, втоми, відчуття голоду при діях 

 у критичних ситуаціях. Курсантів настроюють на отримання максимуму інформації 

і навиків навіть в найсприятливіших умовах, розвивають бажання досягти результату  

і прогресу в навчанні. Їм щеплять дбайливе відношення до обмундирування, спорядження 

 і боєприпасам протягом всього курсу, і інструктори враховують ці чинники при 

підведенні підсумків занять. 

Під час навчання за кожною групою курсантів закріплено двох інструкторів, забезпечених 

радіостанціями, картою і компасом. Вони повинні давати ввідні завдання, оцінювати 

дії кожного курсанта, стежити за виконанням групою правил безпеки при  

подоланні різних перешкод, зупинити групу у разі їх порушення, викликати швидку  

допомога, якщо курсант отримав травму, допомогти відновити орієнтування, якщо група  

заблукала. Кожне учбове місце для подолання перешкод вибирається з обліком 

можливості евакуації пораненого, іншими словами, можливості посадки вертольота або 

прибуття автомашини швидкої допомоги. Інструктори втручаються процес ухвалення 

тактичних рішень і дій групи лише на перших двох-три заняттях, а потім тільки  

фіксують неправильні дії. Після проведення заняття вони заповнюють спеціальні  

картки на кожного курсанта і в балах оцінюють його дисциплінованість 

 упевненість, витривалість, рівень знання зброї і спорядження, тактичну письменність 

уміння командувати. Всі неправильні дії групи курсантам роз'яснюють при розборі 

 виконання завдання. При цьому їм оголошують, скільки заохочувальних або негативних 
 окулярів запрацював кожен. 

Не дивлячись на заходи безпеки, що приймаються, під час навчання рейнджерів нерідкі 

випадки отримання серйозних травм і навіть із смертельним результатом. Курсанти травму- 
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ются і гинуть при виконанні стрибків з парашутом і в ході гірської підготовки, при 
форсуванні річок і боліт, від укусів отруйних змій. Крім того, існує загроза загибелі 

у екстремальних природних і складних погодних умовах в тих районах, де проводяться 

учення. Так, в 1995 році в кінці шестиденних учень чотири люди загинули в результаті 

переохолодження під час спроби протягом декількох годинників форсувати болото 

груди у воді, а ще четверо вдалося врятувати, помістивши їх в госпіталь. Але командування СВ 

США сприймає ризик загибелі як необхідний елемент підготовки, про який сповіщають 

 майбутніх курсантів і який допомагає виявити військовослужбовців, придатних для служби в 

особливих умовах. 

Створення на курсах рейнджерів в процесі навчання обстановки, максимально наближеної 

 до бойової, є найважливішим чинником, що дозволяє перетворити необстріляного 

 курсанта в професіонала, порівнянного по своїх навиках з ветераном бойових дій. 

Кожна тема відпрацьовується кілька разів на новій місцевості в різних кліматичних 

зонах. Для імітації підрозділів супротивника задіяно чотири учбові батальйони 

рейнджерів. Так, у Форт Беннінг розташований 4-й учбовий батальйон, дії в гірських  

умовах забезпечує 5-й, заняття в джунглях і болотах на території авіабази Еглін 

(штат Флоріда) проводить 6-й. Чисельність солдатів умовного супротивника в кожному учбовому 

батальйоні порівнянна з числом курсантів, що проходять підготовку (близько 400 чоловік). 

 Супротивник використовує бойову техніку російського виробництва, включаючи вертольоти, які 

дісталися армії США після операції «Буривши в пустелі». Кожна учбова тема і місцевість  

на якій вона відпрацьовується, закріплена за окремим офіцером. У його підпорядкуванні знаходиться 

підрозділ зі всією технікою і устаткуванням, яке і розігрує 

сценарій учення. Такі підрозділи постійно виконують один і той же задум бойових  

дій, відмінно знають свій район, що примушує кожного курсанта діяти з 

повною віддачею сил. Якщо супротивник виявляє групу, то прагне оточити її і 

узяти в полон. «Полонених» розміщають в спеціальний табір, де піддають випробуванням на 

психологічну стійкість. Після закінчення навчань «полонених» звільняють, і якщо 

вони зберігають бажання не припиняти навчання, продовжують заняття з відповідною 

втратою залікових очок. Супротивник, як відгукуються ветерани бойових дій, створює 

разом з обмеженням сну і їжі, гранично реальну обстановку, відповідну 

бойовим діям. 

Підрозділи супротивника організовані відповідно до структури Російської  

(Радянською) армії і діють по її статутах. Весь особовий склад, що грає роль супротивника  

одягнений у відповідну військову форму. Місцевість, на якій виконується кожна 

бойове завдання, вибирається дуже ретельно, щоб курсанти могли повністю показати 

своє уміння долати перешкоди, і обладнався відповідно до відпрацьовуваної 

тут темою. Інженерні споруди створені в строгій відповідності з Російськими 

 (радянськими) бойовими статутами. Побудовані командні пункти, штаби і вузли зв'язку, склади 

пального і боєприпасів, обладнані позиції пускових установок ракет і артилерії. 

Є декілька мостів, які постійно підривають і відновлюють. Всі курсанти  

і супротивник оснащені системою імітації стрілецького вогню. 

Нижче наводяться приклади тим, які відпрацьовуються в різних кліматичних 

зонах. 
Демонстраційні розвідувальні операції (денна і нічна). Під час вивчення 

 першої теми курсанти поступово освоюють способи проведення командирської розвідки 

 а також підготовки, планування і виконання розвідувальної операції в 

ближньому тилу супротивника. На полігоні імітуються оборонні позиції своїх 
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військ, нейтральна смуга, інженерні перешкоди супротивника і його оборонні позиції. Інструктори 
показують і пояснюють правильну техніку виконання дій 

дозорних, штурманів, командира, його заступника і інших членів розвідувальної групи.  

Вони також пояснюють, які дії є неправильними, і за що курсанти будуть 

 отримувати штрафні бали надалі. На таких демонстраційних заняттях закладаються  

базові навики, необхідні для подальшого навчання на курсах. Під час відробітку 

 цієї теми групу супроводжують три інструктори, основне завдання яких — показати 

 роз'яснити і навчити. 

Нічний наліт на об'єкт в тилу супротивника. Курсант повинен навчитися непомітно 

проникати в тил супротивника, просочуючись через його бойові позиції, пересуватися в 

ближньому тилу супротивника, нападати і знищувати об'єкти протистоячої сторони (командний  

пункт, вузол зв'язку, склад, міст і так далі), застосовувати знання підривної справи  

порушувати комунікації супротивника і повертатися до своїх позицій через його лінію  

оборони. 

Проведення засідки в тилу супротивника. Під час відробітку цієї теми удосконалюється 

 техніка пересування вночі, застосовуються прилади і приціли нічного бачення, створюються 

 збірні пункти (на маршруті і об'єктові), бази в тилу супротивника, відпрацьовуються  

дії вдень і вночі із засідок. 

Наліт на об'єкт в дальньому тилу супротивника з метою захоплення і утримання об'єкту.  

Для виконання цього завдання відпрацьовуються: висадка в тилу супротивника на парашуті 

з вертольота і плавального засобу; техніка пересування до об'єкту; способи організації 

 бази, розвідки об'єкту; зустріч свого агента і отримання від нього інформації; захоплення 

об'єкту; віддзеркалення атак супротивника; отримання спорядження по повітрю; операція по з'єднанню 

 зі своїми військами або по евакуації. 

Нічний наліт на позиції супротивника з метою захоплення «мови». Для виконання 

цього завдання необхідно: навчити курсанта визначати слабке місце в обороні супротивника; 

навчити його організовувати відсічною артилерійський наліт, долати інженерні 

перешкоди (мінні поля, колючий дріт, електронна сигналізація), атакувати супротивника 

 у траншеї, захоплювати пленного, організовувати відхід на свої позиції; застосовувати  

прилади і приціли нічного бачення. 

Нічний наліт на партизанський табір. Курсанти повинні навчитися тактиці проведення  

такого нальоту. Для цього необхідно відпрацювати прийоми форсування річки або гірських  

перешкод, висадки з вертольота або з літака на парашуті, а також навчитися застосовувати  

прилади і приціли нічного бачення. 

Що успішно закінчили цей курс отримують право носити на лівому плечі нашивання (у армії  

США її називають «підкова») з написом «Рейнджер». Військовослужбовці повертаються  

у свої частини, але тепер у разі потреби їм будуть доручені бойова підготовка 

і командування підрозділами в контрпартизанській боротьбі і разведывательнодиверсионных  

операціях. 

Офіцери і сержанти, які хочуть посісти вакантні посади в батальйонах рейнджерів 

 можуть зробити це тільки після успішного закінчення курсів. Три (1-й, 2-й, 3-й) бойових  

і чотири учбові батальйони входять до складу 75-го піхотного полку. 1-й батальйон  

дислокується на базі армійської авіації Хантер (штат Джорджія), 2-ої, — у Форт Люіс (Вашингтон) 

 3-й — у Форт Беннінг (Джорджія). Ці бойові батальйони рейнджерів входять в 
склад сил швидкого реагування і постійно перебувають в тримісячному циклі бойової 

готовності. 
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Черговий батальйон рейнджерів знаходиться в постійній готовності до відправки в будь-яку  
точку земної кулі протягом 18 ч. Інший батальйон відпочиває, упорядковує 

своє озброєння і екіпіровку, особовий склад використовує можливість піти у відпустки і 

звільнення. Третій батальйон проводить інтенсивну бойову підготовку і учення. По 

крайньому заходу, один раз в рік для кожного з них проводиться раптова бойова тривога з  

вантаженням всього особового складу в літаки з підготовкою до десантування. Всі батальйони 

беруть участь в ученнях, що проводяться в джунглях, горах і пустелі. Двічі в рік організовуються 

 учення в міських умовах. Протягом кожних трьох років двічі проводяться учення в 

північних широтах і двічі — морські десантні операції. 

Особовий склад батальйонів рейнджерів, як бойових, так і учбових, часто приймає 

участь в різних експериментальних дослідженнях. Їх проводить командування СВ 

США з метою аналізу зібраного по всьому світу в локальних війнах бойового досвіду  

використання нового озброєння і тактичних прийомів. В даний час частина особистого 

складу 75-го піхотного полку бере участь в перевірці і відробітку положень нового статуту 

армії США по фізичній підготовці, який повинен сприяти розвитку  

відповідних навиків у військовослужбовців. 

  

Джерело: 

Журнал «Зарубіжний військовий огляд» №2 за 2001 р. 
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ДОДАТОК E 
 

УЧБОВА БРИГАДА РЕЙНДЖЕРІВ 
 

ІСТОРІЯ І ІДЕОЛОГІЯ КУРСУ 

Для підготовки офіцерів і сержантів сухопутних військ США за програмою рейнджерів  

у 1951 році був створений спеціальний відділ. У тому ж році цей відділ організував  

підготовку за спеціальною програмою в піхотній школі Форту Беннінг (штат Джорджія). 

Випускники цієї школи отримували право носити на лівому рукаві напівкругле нашивання 

чорного кольору з жовтим написом RANGER. 

Мета програми «Рейнджерс» полягає в підготовці загартованих і компетентних 

командирів ланки взвод-рота, упевнених в тому, що, поведя в бій своїх солдатів, вони здатні 

подолати будь-які перешкоди і виконати бойове завдання. Вони повинні уміти змусити 

 своїх солдатів діяти тактично грамотно в будь-якій обстановці. 

З 1952 року основний упор в підготовці змістився з рівня роти — групового на 

індивідуальний. Подальше впровадження рейнджерства через сержантів і офіцерів  

що пройшли курс підготовки, в їх підрозділи і в армію в цілому полягає в передачі 

ними отриманих навиків в ході подальшої бойової підготовки. 

Спочатку планувалося готувати по 3000 рейнджерів в рік, з тим щоб мати 

сержанта-рейнджера в кожному взводі і офіцера в кожній роті сухопутних військ. Але  

реально випускалося щорічно не більше 2000 рейнджерів. Значна їх частина відсівалася. 

При цьому добровольців для проходження курсу не ставало менше із-за персоною 

 престижності нашивання рейнджера і її ролі надалі службовому просуванні  

військовослужбовця. 

Той, кому вдалося пройти курс підготовки до кінця, знає, що, якщо буде потрібно, у нього 

достатньо знань і навиків, щоб зі своїми людьми виконати поставлене завдання і 

вивести їх з бою живими. 

Спочатку в програму навчання курсантів входило патрулювання, організація 

і проведення дій засідок, рейдів, участь в повітряно-десантних операціях. Крім спеціальних знань і 

навиків у командирів розвивалися лідерські якості і уміння 

діяти в нестандартній обстановці. Особлива увага приділялася фізичним тренуванням. Гірська 

підготовка відпрацьовувалася в ході піших переходів з Колорадо в Далонегу 

(штат Джорджія). Навиків дій в джунглях курсанти набували на авіабазі Іглін 

(штат Флоріда). Перший випуск школа зробила в березні 1952 року. 

У 1958 році відділ підготовки рейнджерів був реорганізований і почав включати 

три учбові роти. Перша рота спеціалізувалася на діях в джунглях Флоріди 

друга — займалася навчанням діям в горах, і третя рота базувалася у Форті 

Беннінг. 

Діям в пустелі почали навчати тільки в 1983 році у Форті Блісс, але в 1985 році 

цей курс був переведений в штат Юту на учбовий полігон Дагуей Ірвінг Граундз. 

У 1984 році сухопутні війська досліджували ідею обов'язкової підготовки офіцерів 

за програмою «Рейнджерс», але ідея ця була знехтувана через те, що «обязаловка»  

ослабляла мотивацію курсантів при проходженні курсу, а саме нашивання таким чином 

знецінювалася. 

13 вересня 1991 року курс пустинної підготовки знов повернувся у Форт Блісс. Це 

повернення було пов'язане з тим, що пустеля штату Юту взимку мала вельми суворий клімат, який 

був не схожий на природне середовище Близького Сходу, де американці  

планували діяти. 

5 серпня 1987 року відділ підготовки рейнджерів був відокремлений від піхотної школи і 

став учбовою бригадою рейнджерів, в яку входили чотири учбові батальйони рейнд- 
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жерів: 4-й батальйон — Форт Беннінг, 5-й батальйон — Далонега, 6-й батальйон — Іглін, 7-й 

батальйон — Форт Блісс. 
 

УЧБОВИЙ ПЛАН 

Учбовий план включав 58 днів до занять в пустелі і 65 днів після них. Заміна 

місць занять проходила в наступній послідовності: Форт Беннінг, Далонега, Іглін 

і Дагуей. 

Починаючи з 14 жовтня 1991 року, учбовий план був розширений до 68 днів, а ротація проходила 

 у наступній послідовності: Форт Беннінг, Форт Блісс, Далонега і Іглін з 

тривалістю занять на кожному полігоні по 16 днів. Решта часу витрачалася  

на переміщення. 

Створення обстановки, близької до реальної бойової, досягається труднощами, які 

доводиться долати курсантам. Голод і недосипання, постійний тиск на психіку 

 і виснажливі фізичні заняття протягом 9 годин підряд. Учбовий день починається 

 з 05.00 і триває до 14.00. Їда після занять. Добовий раціон у Форті Беннінг 

включає одну-две невеликі порції продуктів, готових до вживання. За курс навчання 

 кожен втрачає від 13 до 14 кілограмів ваги. 

Через те, що на курс потрапляють військовослужбовці з різним рівнем підготовки, в 1991 

року відмінили стрілянину бойовими патронами над головами в ході тактичних занять. 

Не дивлячись на те, що основний упор робиться на індивідуальну підготовку, в ході курсу 

відпрацьовуються навики роботи в команді. З самого початку курсантів ділять на пари. З 

цього моменту всі завдання вони вирішують разом, і якщо у твого напарника проблеми, то це 

значить, що проблеми у тебе. Курсант не може завершити самостійно поставлену 

завдання. Тільки разом з напарником. 

Взаємодія і співпраця в учбових взводах — одна з головних цілей курсу. 

Вона зазвичай досягається, але бувають і зриви. Проте характеризують курс високий рівень 

взаємодопомозі і злагодженості дій, що також оцінюється інструкторами. 
 

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ 

Кандидати можуть поступати як з озброєних сил США, так і з озброєних сил 

союзників. Для проходження курсів за програмою «Рейнджерс» прямують військовослужбовці  

чоловічої статі в званні від сержанта і вище. Військовослужбовці в званні нижче вка- 

заного повинні отримати письмовий дозвіл у свого прямого начальника в званні 

полковника. Всі кандидати повинні бути здорові і знаходитися в хорошій спортивній 

формі. Причиною відмови в зарахуванні на курс може бути навіть підвищена температура. 

Досвід здійснення парашутних стрибків бажаний, але не обов'язковий. 

На курси зазвичай набирають 60 відсотків курсантів з сухопутних військ США, 20 відсотків  

з інших пологів військ США і ще 20 відсотків є представниками зарубіжних  

держав. 
 

4-й УЧБОВИЙ БАТАЛЬЙОН РЕЙНДЖЕРІВ 
 

Учбова база Форту Беннінг 

Курсанти, що отримали напрям для проходження курсу, перебувають в табір «Роджерс» 

 який названий на честь майора Роберта Роджерса, одного з перших командирів 

рейнджерів в XVIII столітті. Тут розташовані штаби і штабні підрозділи учбової 

бригади і 4-го учбового батальйону рейнджерів. 

Другий тренувальний табір названий ім'ям одного з основоположників сучасних  

рейнджерів Уїльяма О'дарбі, що воював в роки Другої світової війни. Табір 
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«Дарбі» з декількома спорудами розташований глибоко в лісі серед горбів Форту Беннінг. 

Кожній роті належить декілька убогих халуп, де курсанти живуть і харчуються на 

свіжому повітрі. Крім цих споруд є ще п'ять учбових полів для відробітку  

тактичних прийомів. Найбільше з них — Sinder Block Hоuse (Згорілий хутір) -состоит 

з декількох дерев'яних будов і башти, повністю оточених сітчастою огорожею. 

Решту учбових об'єктів імітують стартові позиції ракет, вузли зв'язку і ін. Також 

є смуга перешкод, звана «Дарбі Куїн». 
 

Учбовий процес 

Навчання у Форте Беннінг проводиться в дві фази. В ході перших п'яти днів бійці  

втягуються в розпорядок і проходять тестування в тренувальному таборі «Роджерс».  

Останні десять днів вони проводять в таборі «Дарбі». 

Прибувши в штаб бригади, новачки представляють свої службові і медичні документи  

де не вказані їх військові звання і рід військ. Після короткого ознайомлення  

кожному належить скласти іспити, що складаються з набору гімнастичних, силових і  

легкоатлетичних вправ. 

З їх допомогою інструктори визначають рівень фізичної підготовки кандидатів в 

рейнджери. Більшість проходить ці тести успішно. Наступний тест складається з трьох 

частин і являє собою перевірку здібностей курсантів діяти у воді в умовах 

наближених до бойових. 

Перша вправа — це плавання в повному обмундируванні, спорядженні і із зброєю  

на відстань 15 метрів. Допливти треба, не втративши нічого із зброї і екіпіровки. 

Виконуючи другу вправу, боєць повинен зануритися у воду, зняти з себе зброю і 

спорядження і під водою підпливти до краю басейну. В ході третьої вправи боєць пливе 

 із зброєю і спорядженням на глибині трьох метрів під водою. Крім виконання 

 вказаних вправ рейнджери фіксують прояв паніки і страху під водою. Їх  

відсутність — чи не найголовніший показник проходження тесту, оскільки особливо  

цінним вважається уміння людини подолати свої емоції в екстремальній ситуації. 

Після цього випробування бійці комплектуються в три учбові роти. Залишок дня присвячений 

оформленню документів і отриманню екіпіровки і спорядження. 

На цьому етапі за кожним курсантом закріплюється напарник. З цієї миті рейнджери 

діють попарно, надаючи допомогу один одному. Так рейнджери з першого дня привчаються 

діяти тільки попарно. Вважається ідеальним, коли пари доходять в первинному 

складі до фіналу, підтверджуючи рейнджерское правило «Я і мій дружок». Проте в силу 

медичних показників, а також відсіву більшість пар розпадаються. Але часто  

напарники стають друзями на все життя, незалежно від звань і службового положення. 

Перші п'ять днів в таборі «Роджерс» називаються оцінною фазою. До 1992 року курсанти 

приступали негайно до щоденних двадцятигодинних занять, які включали 

 у себе виснажливі фізичні тренування. 

В даний час фізичні навантаження декілька понижені, наприклад, при здійсненні 

5-мильного кросу, який треба пробігти за 40 хвилин, або в ході денного і нічного 

орієнтування на місцевості, а також серії нових тестів, відомих як «рейнджерские 

штучки». 

У новій програмі були змінені і розширені випробувальні тести, направлені 

наприклад, на уміння курсанта поводитися із зброєю. Річ у тому, що не всі іноземні 

курсанти мають навики поводження з гвинтівкою М16. Вважається, що навчання в процесі 

навчання відволікає від основного курсу. Але в той же час можливість переекзаменовки  

позитивно впливає на швидкість усунення виявлених недоліків. 
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Що провалився на перевірочному тесті посилено натаскують інструктори, і, як правило, більшість 
проходить переекзаменовку успішно. 

Рейнджерськие випробування, направлені на уміння курсантів поводитися із засобами 

зв'язки і стрілецькою зброєю армії США, складаються з 11 екзаменаційних завдань, згрупованих 

 у п'ять розділів. 

Першого трьох завдання стосуються уміння поводитися з кулеметом М60. Це збірка-розбирання 

на якийсь час. Другий норматив — заряджання кулемета і підготовка його до стрілянини. Третій 

норматив — складання картки вогню з вказаної позиції з виставлянням правильного 

прицілу по цілях, вказаним інструктором. 

Четверте завдання — підготовка міни М18а1 «Клеймор» до підриву електричним 

 способом. Необхідно встановити учбову міну, протягнути 23 метри магістрального дроту 

і вставити електродетонатор. Після цього доповісти інструкторові. 

Нормативи № 5 і № 6 стосуються засобів зв'язку. Курсанти повинні передати повідомлення 

по радіо, а також зашифрувати і розшифрувати радіограму за допомогою шифрувальної 

таблиці КТС 600, прийнятої в армії США. Курсанти, що не володіють англійським, насилу 

справляються з цим завданням. 

Чергові три нормативи пов'язано з гвинтівкою М-16. №8 і №7 стосуються уміння содер- 

жати гвинтівку і усувати дрібні затримки в роботі частин і механізмів гвинтівки; №9 — 

уміння виконувати всі види перевірки гвинтівки, включаючи перевірку бою гвинтівки. 

Рейнджер завжди повинен містити свою гвинтівку в справному стані, і в ході всієї 

програми він не отримує права на відпочинок, не перевіривши і не почистивши свою зброю. 

Норматив №10 пов'язаний із знанням ручних гранат і умінням з ними звертатися; №11 — 

перевірка навиків поводження з підстовбурним гранатометом М203. 

Здача нормативів проходить в уранішній і денний годинник другого дня. Для отримання заліку  

курсанти повинні успішно виконати сім з 11 нормативів. Що не здали відразу починають натаскувати 

на переекзаменовку. Але повторний провал означає відрахування з курсу. 

Без переекзаменовки відраховують тих, хто не здав 4 нормативи і більш. Таких не більше 10 

відсотків. Правда, їм надається право перездати іспити з наступним набором. 

Вранці третього дня після кросу, який щодня бігають курсанти із швидкістю 1 

миля за 8 хвилин, починаються випробування на спритність і витривалість. Спочатку курсанти 

підіймаються на 4-метрову огорожу без допомоги вірьовок. Після цього влізають в канаву з мулом 

протяжністю 25 метрів. Над канавою, глибина якої не вища за коліно, натягнута колюча 

 дріт. Курсанти долають канаву повзучи на животі або спині, а інструктори 

 підливають в канаву з шланга свіжий мул. Наступну яму з гряззю курсанти долають  

чіпляючись за крокви крівлі, які знаходяться на висоті 5 метрів. Що зірвався 

починає вправу наново. Останнім дозволяється використовувати ноги, оскільки до цього  

моменту крокви стають дуже слизькими від грязі. 

Остання перешкода — мережа такелажу. Курсанти перелазять через неї і скачуються  

вниз на іншу сторону. Що перші подолали всі перешкоди не валяються на травичці 

 а займаються гімнастичними і легкоатлетичними вправами. 

Навіть у холодну погоду курсанти миються і упорядковують обмундирування в  

холодній воді, рахуючи це за благо. Після цього переодягаються в сухе обмундирування. 

Третій і четвертий день присвячені орієнтуванню на місцевості за допомогою карти і 

компаса. Для цього їх вивозять на деяку відстань від табору, де вони в течію  

декількох годинників визначають точку свого стояння і координати вказаних об'єктів. Курсант  

має право працювати тільки з виданим компасом армійського зразка. Курсант  

відраховується при виявленні у нього іншого компаса. Заняття по орієнтуванню проводяться  

і вночі. 

Оцінна фаза завершується випробуванням на воді. Курсанти піднімаються по грубо  

сколоченим сходам на дерев'яний майданчик, встановлений на висоті 9 метрів, і при 

 допомозі 10-метрового мотузка стрибають в озеро Вікторія. Відразу після цього вони підіймаються 
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на 18-метрову башту і звідти по натягнутому мотузку завдовжки 60 метрів з'їжджають у воду. 

Водний тест проводиться як влітку, так і зимою. 

Інструктори переконані в тому, що як курсант діє на цих перешкодах, так діятиме і в бою. Той, 

хто твердо і без коливань йде на перешкоду, і в бойовій 

обстановці залишиться твердий. Той, хто коливається або боїться - здрейфить і в бою. Практика 

підтверджує це. 

Допускається повторна переекзаменовка для тих, хто не здав. Курсанти, відраховані в 

будь-якій фазі навчання, але охочі повторити спробу, можуть бути залишені для того 

щоб спробувати пройти ті ж випробування з наступним курсом. Їх зараховують в  

підрозділ, званий «Гулаг», яке формується при штабі батальйону. «Гулаг» притягується  

для виконання завдань забезпечення учбового процесу, ремонту і вдосконалення 

учбово-матеріальної бази, а також для позначення супротивника в ході учень і тактичних занять. 

Найбільший «Гулаг» в таборі «Роджерс». Тут відраховується найбільше  

кількість курсантів за медичними і учбовими показниками. 

Вечорами протягом перших п'яти днів курсанти відпрацьовують прийоми самозахисту. 

Прийоми рейнджерів не такі ефектні, як прийоми східного єдиноборства, та зате  

надійні, дієві і ефективні. Курсантів учать використовувати будь-яку частину тіла в бою. 

Щодня на рукопашний бій витрачають від трьох до чотирьох годин. У перервах інструктори 

демонструють прийоми і пояснюють, якого рівня повинні досягти курсанти. 
 

Табір «Дарбі» 

Заняття в таборі починаються з парашутних стрибків з вертольота на майданчик недалеко  

від табору. Ті, хто не має досвіду стрибків з парашутом, виводяться на майданчик і 

"десантуються" з автомобілів. Це було введено в 1992 році для швидкого втягування 

навчаних в тактику повітряно-десантних операцій. 

За перші три дні курсанти отримують великий об'єм теоретичних знань по тактиці 

патрулювання, способам орієнтування, навикам командування підрозділом і  

виробленню лідерських якостей. На тлі теоретичних занять постійно проходять заняття по 

фізпідготовці. Кроси стають невід'ємною частиною життя курсантів. 

На четвертий день починається відробіток подолання двадцяти перешкод, встановлених  

на учбовому полі. Між перешкодами інструктори примушують їх віджиматися в 

упорі лежачи, не даючи ні хвилини відпочинку. 

Після обіду слідують тренування по виживанню. Курсанти вивчають способи лову 

представників тваринного світу, наприклад кроликів, і приготування з них їжі. 

До цього заняття курсанти доба голодує і тому без коливань з'їдає свою  

здобич. 

Решта часу в Кемп Дарбі присвячується відробітку тактичних прийомів проведення 

розвідувальних заходів із застосуванням тактико-стройового методу навчання, який 

 у американців називається «повзи-йди-біжи». Інструктори спочатку показують  

техніку виконання прийому, а потім керують тренуванням, відпрацьовує кожен елемент до 

досконалості. 

При відробітку тактичних прийомів в ході учень роль супротивника виконує взвод 

«Меррілз» з складу штабної роти батальйону. Взвод має на озброєнні не американську зброю,  

а що стояло раніше на озброєнні армій Варшавського договору. В ході учень 

бійці взводу охороняють учбові об'єкти, патрулюють місцевість і прагнуть виявити 

і полонити рейнджерів, що просочилися. «Полонених» направляють в табір для  

військовополонених, збудований вельми достовірно. У останні чотири дні курсанти 

 отримують наказ на ведення розвідки в денних і нічних умовах.  

Вони прагнуть виконати поставлену  завдання і не бути «убитим» або захопленим в полон. 
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На шістнадцятий день навчання курсанти перекидаються по повітрю у Форт Блісс 

де їм належить пройти пустинну підготовку. 
 

7-й УЧБОВИЙ БАТАЛЬЙОН РЕЙНДЖЕРІВ 
 

Форт Блісс (штат Техас) 

Переліт у Форт Блісс згідно програмі завершується стрибком з парашутом. Курсанти 

 здійснення стрибків, що не мають навиків, приєднуються до тим, хто десантувався 

вже на землі. Гарнізонна частина пустинного етапу підготовки триває п'ять днів і починається 

 вже наступного дня після приземлення у Форті Блісс. 

Табір рейнджерів, «Мак Грегор», що знаходиться на полігоні, називається «Кемп Шоклі» 

по імені головного сержанта командування з 7-го батальйону, який загинув при здійсненні 

 стрибка з парашутом. 

Курсанти у Форте Блісс сплять всього по п'ять годинників і мають триразове живлення.  

На заняттях вони вчаться виживати в пустелі, здобувати і зберігати воду. 

Крім цього інструктори займаються виробленням у курсантів командирських навиків. 

Їх учать складати бойові документи, що постійно діють, а також документи планування. 

Один день присвячується практичним заняттям по веденню розвідки і нападу з 

засідки. Практичні заняття проходять після теоретичних занять в класі. 

Наступного дня відпрацьовуються спеціальні рейнджерские навики поведінки при 

раптовому нападі супротивника. Заняття проходять у складі взводів і вимагають від курсантів 

 узгоджених дій, а від виконуючого роль командира — уміння управляти 

своїми людьми в екстремальних умовах дії супротивника з флангів або з тилу. 

Відпрацьовує прийоми охорони і оборони, курсанти діють по-бойовому. Інструктори 

фіксують, хто з рейнджерів або «супротивника» убитий або поранений. 

В ході першого тижня пустинного етапу рейнджери вчаться долати дротяні 

загороди і малопомітні перешкоди, застосовуючи штатні інженерні або саморобні пристосування. 

Вони вчаться прикривати один одного в бою при захопленні першої лінії окопів супротивника 

або його інженерних споруд. 

Всі тактичні прийоми вивчаються теоретично в класі і потім доводяться до автоматизму 

 в ході польових занять. Інструктори вважають, що тільки це може дати упевненість 

 у тому, що рейнджер зможе все це повторити в бойовій обстановці. 

Заняття проводяться з урахуванням поставленого завдання, інформації про супротивника, місцевості  

де належить діяти, інформації про свої війська в рамках реального часу. 

Для простоти запам'ятовування американці використовують скорочення — МЕТТ-Т від англійських 

слів Mission, Enemy, Terrain, Troops — Time, що позначають ці чинники, відбиті в 

пунктах бойового наказу. 

Польові заняття пустинного етапу починаються на шостий день після обіду. Курсанти 

ведуть розвідку, виконують рейдові дії і проводять засідки. 

Після цього відпрацьовують десантування і висадку по-штурмовому з вертольотів, після  

чого курсанти виконують поставлене завдання. 

Кульмінацією пустинного етапу навчання є загальна атака за участю все навчаних 

 на курсі. Ті, хто не має парашутної підготовки, на майданчик доставляються на 

 автомобілях. Харчуються курсанти сухим пайком. За винятком ночі перед стрибком, коли 

курсанти сплять все 5 годин, в решту часу їм вдається поспати не більше 1-2 годин. Заняття  

побудовані так, що ті з курсантів, хто належним чином стежить за зброєю, екіпіровкою і спорядженням і 

при цьому чітко виконує поставлені завдання, мають більше 

можливості для відпочинку. Командири рот, взводів і відділень, плануючі бойові дії 
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 сплять менше всіх. На шостий день польових занять курсанти діють інстинктивно і автоматично. 

На тридцять третій день курсу завершується пустинна фаза, і курсанти здійснюють переліт назад 

у Форт Беннінг, а звідти доставляються в «Кемп Міряв», містечко Делонега 

у штаті Джорджія. До програми гірської підготовки тут приступлять не більше 60 відсотків 

від тих, хто почав учбовий курс. Частина відсівається за медичними показниками, захворюваннями, 

інші йдуть унаслідок неуспішності. Всі невдахи, хто бажає продовжити 

навчання, можуть зробити це після одужання і перездачі заліків і іспитів. Це 

право зберігається за кожним рейнджером впродовж всього курсу. 
 

5-й УЧБОВИЙ БАТАЛЬЙОН РЕЙНДЖЕРІВ 
 

Делонега, штат Джорджія 

Курсанти прибувають в «Кемп Міряв», названий на честь командира знаменитих «Мародерів 

Міряла», і тут знову проводять три дні в гарнізоні. На цьому етапі курсанти два 

разу на добу отримують гарячу їжу і один раз продукти сухим пайком. На сон відводиться 

5-6 годин на добу. 

Вся програма курсу гірської підготовки ділиться на низькорівневу і високогірну 

техніку скелелазіння і гірську тактичну підготовку. 

Спочатку курсанти вчаться в'язати вузли, необхідні для скелелазіння, а також підйому 

необхідного спорядження на гору. Уміння в'язати вузли також необхідне і в минноподрывном  

справі для в'язки мереж. Працювати з вірьовками і мотузяними гальмівними пристроями курсанти 

вчаться на землі. Курсанти відпрацьовують різні способи підйому і 

спуску на шестиметровій стіні з колод. Зокрема, спуск обличчям вниз, який застосовують 

австралійські аборигени. Тут же вони вчаться використовувати карабіни, крюки і інше альпіністське 

спорядження. 

Наступне учбове місце — 18-метрова скеля, де курсанти відпрацьовують спуск з 

рюкзаком і без нього. Тут же учать спускати з скелі пораненого товариша. Після заняття 

курсанти винні три рази самостійно спуститися вниз. Один раз з рюкзаком, а без 

рюкзака вдень курсант повинен спуститися з цієї скелі в два стрибки. Третій спуск проводиться 

 вночі і з повним рюкзаком. Залікові спуски проводяться і взимку, коли скеля покривається 

 льодом. Єдиним послабленням є відмова від нічного спуску, замість 

якого проводиться спуск на мотузку з гальмівними фіксаторами. 

П'ятий і шостий дні курсанти проводять на високій вершині штату Джорджія - 

горе Йона. Тут отримуються практичні навики спуску і підйому на скелі, застосування гірського 

спорядження. Також тут відпрацьовується тактика дій в горах. 

Наступні два дні заняття знову проходять в таборі, де найсерйозніша увага 

 приділяється фізичній підготовці. Кожен ранок починається з кросу. Відстані для нього можуть 

бути різними, але швидкість — миля за 8 хвилин — є незмінною вимогою в  

сухопутних військах США. Швидше можна — повільніше немає. 

Крім незмінних віджимань в упорі лежачи, курсанти виконують різні інші 

вправи, зміцнюючі їх мускулатуру. 

На восьмий день в горах проводяться тактичні учення взводів і рот. Як і в ході  

інших етапів, курсанти розробляють і проводять розвідувальні операції, рейди 

засідки, повітряно-десантні і легко-штурмові операції. Тільки у горах це робити 

набагато важче. Необхідно вибрати обмежений майданчик, куди зможе сісти вертоліт.  

При русі по хребтах часто потрібні мотузяні сходи. Але найбільш складним 

 є учення з викиданням парашутистів. Майданчики приземлення тут дуже маленькі. 

 Одна з них називається Гаррет Фарм і має розміри всього 100х150 метрів з 

струмком у межах майданчика і Y-подібний лісосмугою прямо посередині. 
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Тому для зняття парашутистів, що приземлилися на дерево, у військовослужбовців 

що забезпечують стрибки на майданчику, завжди при собі інструменти, дозволяючі швидше зняти 

завислого парашутиста. 

Недивно, що на цьому етапі найвищий відсоток відсіву по медичних показниками. Вивихи, 

розтягування і переломи із зсувом — звичайна справа. Рейнджери знають правило:  

«Кожна частина тіла, яка повинна отримати каліцтво, його отримає». Тому 

вони відносяться до цього філософськи, знаючи, що, якщо вдалося уникнути серйозних травм, синці 

 і садна тебе не минуть. 

В ході курсу командири рот, взводів і відділень займаються плануванням учень в 

відповідності із загальним планом занять. На розробку учень їм видаються попередні бойові 

розпорядження, з яких починається планування. У плануванні обов’язково беруть участь командири 

відділень, офіцери прислухаються до них і дорожать 

їх радами. 

Часто погода не дозволяє проводити учення, але дуже часто в цих випадках курсанти самі просять 

почати учення, що показує їх високу мотивацію. 

В ході заняття кожен курсант може по черзі побути командиром на одному з етапів.  

Його діяльність обов'язково оцінюється рейнджерами-інструкторами. Курсант, що 

знаходиться на межі відрахування, частіше за інших призначається на командні посади, що 

дає йому можливість виправити положення і поліпшити думку командування про себе. 

Особовий склад, що зображає супротивника, знаходиться в полі 8 днів. Тягач, що зображає  

на ученнях вузол зв'язку, стає їм тимчасовою польовою казармою і забезпечує 

комфорт, який тільки можливий в польових умовах. У них є їжа і вода, освіт- 

лення від АКБ і невеликої газової плити, розкладні ліжка на вісім чоловік і декілька 

радіоприймачів. Коли вдається підключитися до лінії електропередачі, у них працює 

телевізор. Проте це не означає, що «супротивник» валяється на ліжках в тягачі. Саме його 

дії значно ускладнюють виконання поставлених завдань курсантами. Діючи 

грамотно і уміло, він не дає спокою курсантам від моменту висадки, коли вони піддаються 

раптовій атаці, до того моменту, коли утомлені курсанти розташовуються на відпочинок. Нічні напади 

невеликих груп супротивника по три-чотири люди на табір рейнджерів 

— звичайна справа. Ті командири, яким вдається без втрат відобразити напад, отримують 

заохочення інструкторів. 

На сорок дев'ятий день, закінчивши курс гірської підготовки, курсанти на автобусі переїжджають 

в штат Флоріда на авіабазу «Іглін». Їх менше половини від тих, хто починав курс 

але всі вони вже втягнулися в це життя. 
 

6-й УЧБОВИЙ БАТАЛЬЙОН РЕЙНДЖЕРІВ 
 

Іглін, штат Флоріда 

Учбово-тренувальний табір названий на честь командира 2-го батальйону рейнджерів 

Джеймса Е. Руддера, що очолив знамениту атаку в містечку Пойнте-ду-Хой. Тут 

курсанти вчаться уживатися в нове середовище, що складається з боліт і густих джунглів. 

Висока вологість повітря посилює і без того гнітючий стан курсантів. 

Для фізично і психологічно виснажених солдатів, що прибувають в ніч на п'ятдесятих 

доба занять в цей табір, він є суцільною вогкістю і жарою влітку і 

суцільну вогкість і холод - взимку. Вже в перший же день курсанти завантажені навчанням. У 

польових класах вони знайомляться з особливостями тактичних прийомів в умовах джунглів, 

 способами пересування і ведення розвідки, а також способами проведення спеціальних дій. Вони 

вивчають обов'язки сержанта взводу і командира взводу. До набору 

тактичні прийоми додається зустрічний бій. Інструктори показують, як треба  

рухатися у складі відділення і взводу в передбаченні зустрічі з супротивником, як виходити 

із зони вогняного ураження і відриватися від переслідування і як продовжувати рух 
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маршруту. Але практичні заняття по зустрічному бою проводяться тільки після практичних 
занять з інших способах ведення бойових дій. 

Перший день занять закінчується в польовому класі для вивчення рептилій: змій, ящірки, 

крокодилів. Рейнджерів учать розпізнавати і уникати їх, а також надавати першу 

допомога при укусах. Для показу в батальйоні містяться тераріум і озеро з крокодилами 

які знаходяться у веденні штабу батальйону. 

Другий і третій дні присвячені тактиці дій в умовах джунглів. Роти курсантів 

до цього моменту рідшають до розмірів взводів. Дві ночі вони проводять на базах 

патрулювання, і хоча це не вважається тактичним ученням, умови на базі не менш суворі. На 

сон в добу відводиться не більше 4 годин, а харчуються курсанти сухпайком. Єдина відміна - 

на базі немає ранкової фіззарядки. 

Четвертий день присвячується форсуванню водної перешкоди і діям на малорозмірних 

човнах. До курсу 1/92 навчання подоланню водних перешкод за допомогою мотузочної 

переправи проводилося в «Кемп Руддер», але з підвищенням вимог до польової виучці 

курсантів цьому учать у Форте Беннінг і в Далонеге. 

Річкова вода приносить полегшення солдатам жарким влітку, але взимку додає вог-  

кості. 

Спочатку курсанти тренуються на землі. Потім відділення за допомогою інструкторів пе- 

репливає на гумовому човні «Зодіак», використовуючи весла, на патрульну базу, розміще- 

ну посередині болота. Тут передбачається ночівля. В ході учень і занять вони будуть також 

долати Мексиканську затоку, рухаючись на веслах у відкритому морі. 

В ході тактичних занять три роти, поріділі до розміру взводу, відпрацьовують як 

сумісні дії, так і дії у складі своїх рот. Дев'ять днів курсанти проводять 

діючи постійно в болотах. Харчуються не більше разу на добу, а спати їм взагалі не по- 

трібно. 

Єдина ніч, коли їм вдається поспати не більше 5 годин, — перед здійсненням 

стрибка з парашутом. 

Тактичні учення завершуються передсвітанковим штурмом острова Санта-Роза. Підготовка до 

штурму починається з 16.00. В ході її перевіряються човни, віддаються розпорядження 

по взаємодії і організації атаки. 

Далі човни відчалюють від берега Флоріди, щоб непомітно наблизитися до острова 

близько 04.00. 

І тут курсантів чекає несподіваний шквал вогню, який обрушується на десант з 

береги. Курсанти пробиваються крізь вогонь, що імітує опір супротивника, висажуються 

 і проводять атаку об'єкту. Виконавши завдання, вони докладають своїм командирам.  

Далі вони повертаються в «Кемп Руддер», а звідти - в «Кемп Роджерс», де починались їх муки. 
 

ОСТАННІЙ КРОК ДО НАГОРОДИ 

Учбовий етап у Флориді самий важкий. Доведені до виснаження, знесилені і оглушені 

випробуваннями, що повалилися на них, курсанти повинні знайти в собі 

сили, щоб просто рухатися по болотах серед джунглів. Думати стає неможливо 

інтелект загальмовується, а логіка в поведінці відсутня. Курсантів відвідують галюцинації. Їм 

бачиться їжа, а дерева здаються людьми, може привидітися супротивник, і курсанти намагаються 

його атакувати. 

Особливо важко переносить це волелюбна натура, оскільки їм доводиться постійно  

пригнічувати внутрішній бунт. Дуже часто такі курсанти, діставшись до табору 

«Санта Роза», під кінець навчань добровільно йдуть. Їх не хвилює, що залишився всього лише 

крок - сама процедура випуску. Їм настільки все набридло, що навіть заповітна мета меркне 

в порівнянні з можливістю припинити цей кошмар негайно. 
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Підручник рейнджера 

 

Ті, хто залишається в строю, пройдуть процедуру випуску. Під музику оркестру, супроводжувані 

захопленими поглядами рідних і близьких, вони отримають чесно заслужену чорно-жовту нашивання 

«Рейнджер» і вступлять в нову однойменну сім'ю. 

Їх гордість обоснованна, адже проходять навчання не більше 30 відсотків з тих, хто починає програму. 

 
  

Джерело: 

Журнал «Братішка» №8-9 за 2006 р. 
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ACE 

ACL 

AMC 

AR 

ATL 

BTC 

BTL 

CSS 

CCIR 

CCP 

CP 

CPM 

CPR 

CQC 
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СКОРОЧЕННЯ І АБРЕВІАТУРИ 

ЩО ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ В ТЕКСТІ 
 

A 

AATF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACP 

ADA 

Air Assault Task Force 

 
Ammunition, Casualty, Equipment Report 
 
 
 
 
Allowable Cabin Load 

 
Air Control Point 

Air Defense Artillery 

Авіаційна штурмова тактична 

група 

Звіт про результати бойових дій (витрата і 

залишок боєприпасів 

кількість убитих і поранених, наявність 

необхідного спорядження) 

Бойове завантаження літальних 

апаратів 

Повітряний контрольний пункт 

Засоби ППО 

AEROMEDEVAC Aeromedical Evacuation 

Air Mission Commander 

Automatic Rifleman 

Медична евакуація по повітрю 

Командир авіагрупи 

Стрілець-кулеметник 

ATL Alfa Team Leader 

Alfa Team Member 

 
 
 
 

B 

Командир групи «Альфа» 

Військовослужбовець групи «Альфа» 

BMNT 

 
 
 
 

BTM 
 

 
CAS 

 
CASEVAC 

COA 

Beginning Morning Nautical Twilight 

Bridge Team Commander 

Bravo Team Leader 

Bravo Team Member 

C 

Close Air Support 

 
Casualty Evacuation 

Course of Action 

Combat Service Support 

Commander's Critical Information Re- 

quirements 

 
1) Casualty Collecting Point 

2) Communication Checkpoint 

 
Command Post 

Critical Performance Measures 

 
Cardiopulmonary Resuscitation 

Close Quarter Combat 

Передсвітанкові сутінки 

Командир переправної групи 

Командир групи «Браво» 

Військовослужбовець групи «Браво» 

 

 
Безпосередня авіаційна 

підтримка 

Евакуація поранених 

Можливий варіант дій 

Бойове забезпечення 

Необхідний мінімальний рівень розвідувальної 

інформації 

для командира 

1) Пункт збору поранених; 

2) Контрольний пункт виходу на 

зв'язок 

Командний пункт 

Найважливіші критерії виконання 

завдання 

Серцево-легенева реанімація 

Ближній бій в приміщенні 
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DAR 

DES 

DOL 

EEFI 

FDC 

FFIR 

FFU 

FLIR 

FLOT 

FM 

FO 

FPF 

FSO 

GSR 

 
 
 

Учебник рейнджера 
 
 

D 

Designated Area of Recovery 

Demolition Effects Simulator 

Dispersed Operating Location 

Виділений район евакуації 

Імітатор підривних робіт 

Район розосередження 

DTG 

DZ 

Date-Time Group 

Drop Zone 

 
 
 
 

 

E 

Дата і час 

Пункт/район викидання (вантажу, десанту). 

Essential Elements of Friendly Information Найважливіша інформація про своїх 

військах 

EENT 

EPW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRAGO 
 
 
 

 
GOTWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRN 

Ending Evening Nautical Twilight 

Enemy Prisoners of War 

F 

Fire Direction Center 

Friendly Force Information Requirements 

 
Forward Friendly Unit 

 
Forward Looking Infrared Radar 

Forward Line of Own Troops 

Frequency Modulation 

Forward Observer 

Final Protective Fire 

 
 
 
 

 
Fragmentation Order 

Fire Support Officer 

G 

Going, Others, Time, What, Actions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grenadier 

Ground Surveillance Radar 

Сутінки надвечір'я 

Військовополонені 

 

 
Центр управління вогнем (ЦУО) 

Пріоритетна інформація про своїх 

військах 

Передовий підрозділ своїх 

військ 

ГИК станція переднього огляду 

Передній край своїх військ 

Частотна модуляція 

Передовий спостерігач 

Ведення артилерійського вогню по 

супротивникові, що прорвався, знаходиться в 

безпосередній близькості, або в розташуванні своїх 

військ 

Приватний бойовий наказ 

Офіцер вогняної підтримки 

 

 
 

План дій на випадок непередбачених обставин: куди 

убув командир; з ким ще він убув; час його 

передбачуваної відсутності; 

що робити, якщо він вчасно не повернувся;  

дії підрозділу в випадку раптового зіткнення з 

супротивником, якщо командир відсутній. 

 

 

Стрілець-гранатометник 

 

Станція радіолокації наземної

розвідки 
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H 

ICM 

IR 

IRP 

JA/ATT 

LD 

LRP 

LZ 

MDI 

MSD 

MTC 

MTP 

NBC 

NOD 
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H 

H-Hour Час початку атаки (час «Ч») 

HE High Explosive 
 
 

I 

Фугасний 

Improved Conventional Munitions 

 
Intelligence Requirements 

Initial Rally Point 

J 

Joint Airborne/Air Transportability Training 

Касетні артилерійські 

боєприпаси 

Розвідувальна інформація 

Первинний пункт збору 

 

 
Програма парашутно-десантної 

підготовки і підготовки до перевезення 

транспортною авіацією 

K 

KIA 

 
 
 

 
LDA 

LOA 

Kill in Action 

 

 
Line of Departure 

Linear Danger Area 

Limit of Advance 

Link-up Rally Point 

 
Landing Zone 

 
 

L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 

Загиблий в бою 

 

 
Початковий пункт 

Лінійна небезпечна ділянка 

Кінцевий рубіж атаки 

Пункт збору перед виходом до своїх 

військам 

Пункт/район висадки (посадочна 

майданчик) 

Modernized Demolition Initiator Модернізований запал 

MEDEVAC 

METT-TC 

 
 
 

MRE 

Medical Evacuation 

Mission, Enemy, Terrain, Troops – Time, 

Civilians 

 
Meat-Ready-to Eat 

Minimum Safe Distance 

 
Movement to Contact 

 
Mission Training Plan

Медична евакуація 

Чинники оцінки обстановки: завдання 

супротивник, місцевість, свої війська 

час і цивільне населення 

Харчовий раціон 

Мінімальна безпечна відстань 

 

Підтримка контакту / зіткнення з супротивником 

 

План підготовки до виконання задачі 

  

N 

Nuclear, Biological, and Chemical 

Night Observation Devices 

Зброя масового ураження 

Прилади нічного бачення 

O 
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OCOKA 

ORP 

PIR 

PL 

POL 

PP 

PZ 

R 

RAP 

RFA 

RFL 

ROE 

RP 

RRP 

R&S 

S1 

S2 

S3 

S4 

 
 
 

Учебник рейнджера 
 
 

Observation and fields of fire, Cover and 

concealment, Obstacles, Key terrain, Ave- 

nues of approaches 

 
 
Чинники оцінки місцевості: сектори 

спостереження і ведення вогню, захистні 

 і маскувальні властивості 

наявність перешкод, важливі ділянки місцевості, 

маршрути підходу 

OOM 

OPORD 

OPSEC 

OPSKED 

 
 
 

 
PB 

Order of March 

Operation Order 

Operational Security 

Operational Schedule 

Objective Rally Point 

 

 
Patrol Base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

Порядок слідування на марші 

Бойовий наказ 

Оперативне маскування 

Графік (розклад) операції 

Пункт збору та спостереження 

 

 
Патрульна база 

Priority Intelligence Requirements 

 
Platoon/Patrol Leader 

Petroleum – Oil – Lubricants 

Passage Point 

Пріоритетна розвідувальна 

інформація 

Командир взводу/патруля 

Паливно-мастильні матеріали 

Пункт переходу позицій своїх 

військ 

PSG 

 
 
 
 
 
 
 
 

RATELO 

Platoon Sergeant 

Pick-up Zone 

 

 
Rifleman 

Rocket Assisted Projectile 

Radiotelephone Operator 

Restrictive Fire Area 

Restrictive Fire Line 

Rule Of Engagement 

Release Point 

 
Re-entry Rally Point 

 
Reconnaissance and Security 
 

 
Staff Officer for Personnel 

 
Staff Officer for Intelligence 

 
Staff Officer for Operations 

 
 
 
 

R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S 

Сержант взводу 

Пункт/район вантаження 

 

 
Стрілець 

Активно-реактивний снаряд 

Радіотелефоніст 

Район заборони ведення вогню 

Рубіж безпечного відкриття вогню 

Правила ведення бойових дій 

Пункт розосередження (розгортання) 

Пункт збору перед виходом до своїх 

військам 

Розвідка і охорона 

 

 
 

 

Начальник відділення особистого складу штабу 

підрозділу 

Начальник розвідувального відділення штабу 

 підрозділу 

Начальник оперативного відділення 

штабу підрозділу 
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SAW 

SEAD 

SL 

SLLS 

SP 

S&O 

SOI 

SOP 

TAC 

TL 

WSL 

XO 

5-S 

5-W 

SAW 

SEAD 

SL 

SLLS 

SP 

S&O 

SOI 

SOP 

TAC 

TL 

WSL 

XO 

5-S 

5-W 

 
 
 

SH 21-76 

 
штабу підрозділу 

S&A 

SALUTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SITREP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWAT 

Search & Attack 

Size, Activity, Location, Unit/Uniform, 

Time, Equipment 
 
 
 
 
Squad Automatic Weapon 

 
Suppress of Enemy Air Defense 

Situation Report 

 
Squad Leader 

Stop, Look, Listen, Smell 

 
 
 
 
1) Self Propelled 

2) Start Point 

Search & Observation 

Signal Operation Instructions 

Standard Operation Procedures 

Special Weapon and Tactic 

Розвідувально - ударні дії 

Форма доповіді розвідвідомостей: кількість сил 

супротивника, його діяльності,  

місцезнаходження, частина / 

уніформа, час виявлення, його 

озброєння 

Автоматична зброя відділення 

(5,56-мм кулемет М249 «Мінімі») 

Придушення ППО супротивника 

Доповідь про обстановку (оперативна 

зведення) 

Командир відділення 

 

Дії при виявленні присутності супротивника: 

зупинитися, по- 

дивитися, послухати, відчути 

запах 

1) Самохідний 

2) Початковий пункт 

Підгрупа спостереження 

Програма зв'язку 

Стандартний порядок дій 

Групи швидкого реагування поліції

  

T 

Tactical Headquarters 

Team Leader 

 
 
 
 

 

W 

Тактичний командний пункт 

Командир групи (штатного підрозділу у складі 

відділення) 

WARNORD 

 
 
 
 
 
 
 

 
ZULU 

Warning Order 

Weapons Squad Leader 

 

 
Executive Officer 
 

 
ZULU Time 

 
 
 
 

X 
 
 

Z 
 
 

1-9 

Попереднє розпорядження 

Командир відділення зброї 

 

 
Начальник штабу 
 

 
Час по Грінвічу 

Search, Silence, Segregate, Safeguard, 

Speed to Rear 

 
Who, What, Where, When, Why 

 
Правило звернення з військовополоненими: 

спостереження, тиша, розподіл, охорона,  

швидкий відхід в тил 

Правило постановки бойового завдання: 

хто повинен виконати, що, де, коли, і навіщо 

повинен зробити 
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