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ОСНОВНІ ТАКТИЧНІ поняття.

АВАНГАРД - частина військ, що рухається на певній віддалі
впереді головних сил колони, завданням яких е забезпечення від
ворога головних сил війська на марші. Сила авангарду:-від 1/3 до
1/6 всього складу піхоти. /В залежности від віддалі до ворога може бути і менша сила авнгарду/.
А Р’ЄРГАРД - частина колони, що має своїм завданням забезпечен
ня відступаючих головних сил колони. В більшості випадків ар’єр
гарду придається тяжкі вогневі засоби на більш рухомій механічній
тязі, а також інженерні війська.
БІВАК - називається розміщення військ під відкритим небом.
/в шатрах/, які повинні перебувати в частинній або повній бойовій
готовості. Бівак повинен бути окритий від наземного й повітряного
спостереження ворога.
БІЙ - в ширшому маштабі цього слова - з у д а р. Збройний зудар між ворожими військами.
БОЙОВА ВИСАДНА ПЛОЩА - тимчасова площа, що служить для скоро
чення шляху - зв’язку, передачі наказаів і донесень між командною
інстанцією та летунськими з ’єднаннями.
БОЙОДЕ ЗАВДАННЯ - визначає мету певного бою, яку вони повинні б
осягнути. Одержуючий завдання у всіх своїх діях ні в якому разі
не мусить забувати мети бою.
БОЙОВИЙ РОЗПИС /або розклад/ - реґулює порядок* підл'еглости
адміністративного керівництва військами,.які знаходяться на полі.
БОЙОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - В поняття бойового забезпечення входить;
- безпосередня охорона кожної частини в кожний час' її перебування
на терені. Вмарші; - авангард, головний загін авангарду, піхотна
головна застава, чолова охорона застави, пошуки., а також бічне при
криття /фланкгарди/. В наступі: -дальші і близькі бойові стежі,
пошуки, обсерватори з обсерваційних командних пунктів, та дозірні»
В обороні:- охоронна застава, чати й звичайні та секретні стійки
/пости/. В час відпочинку: - сторожева охорона; Завдання кожного
забезпечення /охорони/ зводиться до: забезпечення ч а с у
й
м і с ц я
для керівництва військами, змоги розгорнення війська в
належний бойовий порядок до бою.
БОЙОВІ ДОНЕСЕННЯ - це є звіт, що надсилається вищим військовим
інстанціям в час бою. В бойових донесеннях подаються відомости про
ворога, розташування своїх частин, місцевість або терен, наявність
боєприпасів та ворожі і власні втрати.
ВКЛИНЕННЯ - називається успішне завершення власними силами ,
фронтової атаки переднього краю /лінії/ бойових становищ ворога.
Вклинення мусить продовжуватися з ’єднаним посиленням всіх родів
військ^аж до осягнення проламання ворожої лінії.'
ВІЙСЬКОВІ ВЛАСТІ з правом командування - військові інстанції
від дивізії в гору /до корпусу і т.д/.
ВІДДІЛ - військова одиниця в силі до одного батальйону або
полку.
ВІДТИНОК - частина терену, що обмежений по обох боках розділь
ними лініями /маркантними пунктами/ і призначений військовим одини
цям для наступу та розвідки: - в.наступі для руху,вперед, в оборо
ні: - не допустити підходу ворога.
ВЛОМ - тимчасове осягнення боєьд вгнуття ворожого фронту, при
якому ворожого фронту не розірвано.
ВІСЬ НАСТУПУ - головна умрвна лінія, яка проходить вздовж нас
тупу в глибоке запілля ворога.
ВІДСІЧ - форма бою, в якому підпускається ворога під сильний
кинджально-перехресний вогонь піхотних вогневих засобів, зц
яким негайно слідує контратака, чи контрнаступ власних військ.
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ВОГНЕВИЙ ПЛЯН - устійнює завдання командирів всіх родів зброї
/військ/, які повинні узгіднити ч а о, мі с ц е й боєприпаси, а.
також спосіб використання вогню своїх' вогневих засобів по ворогові,
наносячи йому максимально-потужний удар’.
ВІДСТУП /відворот/ - плянове відтягнення власних сил на вигід
ніші позиції /становища/. Відступ переводиться тільки за наказом
загальновійськового начальника, щоб такою п л ан о в і с тю унеможливити
безладну втечу і .
ВИЧІКУВАЛЬНА ПОЗИЦІЯ - розташований артилерії та тяжких піхотних
вогневих-засобів на вогневих становищах з тим, щоб з початком на
ступу підтримати наступаючу піхоту, а при обороні- негайно вдарити
вогнем по ворогові.
ВИХІД З БОЮ - закінчення або тимчасове припинення бойових дій,
з метою поновдення бою на більш вигідній ділянці фронту,
ГОЛОВНЕ ПОЛЕ БОЮ - найважливіша частина оборонних позицій, об
межена впереді "головною бойовою лінією" з боків - лініями розмеження, або маркантними.пунктами; позаді -'"останні гармати". Передпіл
ля головного поля бою’повинно бути опановане без жодних мертвих про
галин відповідно розробленим пляном вогню всіх родів зброї.
ГОЛОВНА БОЙОВА ЛІНІЯ - передній край головного поля бою, по.
якій рлзтащовані передові піхотні частини,
ГАРЯЧИЙ ПУНКТ - витворюється в час оборонного бою в тому місці,
де ворог концентрує всі свої сили й вогневий' удар всіх вогневих
засобів.
ГОЛОВНІ СИЛИ АВАНГАРДУ - більша частина авангарду, до складу
якого належить основна маса піхоти. До великих з ’єднань - входящь
тяжкі вогневі засоби танку, інженерні війська й частини зв’язку,
ГОЛОВНИЙ ЗАГІН АВАНГАРДУ - .менша частина авангарду, що іде
1500-2000 м. впереді головних сил авангарду.
ГОЛОВНІ СИЛИ - військові частини.всіх родів зброї, посуваються
за авнгардом, або впереді а р ’єргарду.
ГОЛОВНА ПІХОТНА ЗАСТАВА - стрілецька сотня, яку виділюється
від сильного головного загону авангарду. Вона посувається впереді
загону на 100-1500 м. віддалі. При денному марші головну піхотну
заставу посилюється роєм тяжких мінометів, а деколи і протипанцерною гарматою.
ГОЛОВНИЙ ПОСТ ЗВ’ЯЗКУ - призначується командихіом /дивізії/ в
напрямку найбільш Інтенсивного надсилання, донесень наказів, з ме
тою заощадження часу і сил та забезпечення органам керівництва.всіх
можливостей відносно зібраних відомостей про дальші бойові дії.
ГРУПА СПРОТИВУ - твориться з мішаного військового з ’єднання,
що діють при маневрній обороні.на відтинку - рубежі спротиву.
ДЕФЕНЗИВА - бойові дії військ, при яких вони, ограничуються до
оборони.
^
ДЕМОНСТРАТИВНИЙ БІІІі -. це є бій, метою якого, є ввести ворога
в заблудження. У військових наказах цей термін'не вживається.
ДЕРЖАТИ "ДЕФІЛб" ВІДКРИТИМ - означає, -розташувати свої .частини
перед"дефілє" настільки впереді в сторону ворога, щоб власні час
тини, які рухаються позаді мали вільний прохід.через дефіле, або
вийти з нього..^
ОПЕРАТИВНИЙ ЗВІТ - має уложену фоірму в .хронологічному порядку,
який складається негайно по.закінченні бою. Пишеться на підставі
приміток взятих в час бойових дій, яким повідомляється вищих коман
дирів.
ЗБРОЙНА ВІЙНА - числиться’з .того моменту, коли цивільні полі
тичні чинники справу розв’язання важливого державного питання пере
дають найвищим військовим штабам. Коли таке питання перебирають
військові,чинники, важливість його вони розв’язують способом зброй
ної війни.
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ЗАГАЛЬНИЙ НАКАЗ - вичерпуючий наказ, що віддається в ус.вім чи
письмовій формі всім підлеглим відділам й підрозділам.
ЗАКРИТИ "ДЕШЛб" - означає, розташувати свої частини-перед "де
філе" в самому дефіле або за-ним, прийнявши оборону, щоб не-допус
тити проходу наступаючому або відступаючому ворогові через "дефіле".
ЗОСЕРЕДЖЕННЯ ВОГНЮ - метод .досягнення місиевої та тимчасової
вогневої переваги над ворогом,• тобто метод нападу власного вогнево
го удару на важливі цілі ворога.'ЗАГОРОДЖУЮЧИЙ ВОГОНЬ - підготовляється в-.обороні, звичайно пе
ред головним полем бою; обчислення в просторі та в часі окремо від
вогню тяжких піхотних засобів в тих випадках і на тих відтинках
фронту, що їх.піхрта не спроможна боронити/нічний час, непрогляд
ний Терен І Т.П і/.
ЗАПІЛЬНА ПРОМІЖНА ПОЗИЦІЯ - організується тільки при маневреній
обороні, щоб витягнути загрожені частини із бою. Запільна проміжна
позиція вказується військам командиром, який відповідає за відтинок,
або ділянку того ж фронту.
ЗБІРНИЙ ПУНКТ ДЛЯ' ЛЕГКОРАНЕНИХ — 'організується санітарною сот
нею близько перев’язочних пунктів. Завданням його.є: - на початках
примістити а^.потім відправити ранених до шпиталів.
ЗАПІЛЬНИЙ ЗАГІН - менша частина ар’єргарду, якого підсилюється
інженерними та більш рухомими військовими частинами. Запільний за- .
гін посувається за головними силами ар’єргарду на віддалі 1500 до
2000 м. від. нього.
ЗАПІЛЬНА ОХОРОННА ЗАСТАВА - організується в силі одної сотні,
що її виділює командир запільного загону. Вона посувається за сила-'
ми-запільного загону на віддалі 100 до 1500.-м,
КІННОТНА ПОХІДНА ЗАСТАВА - складається з одного роя одного підстаршини і семи кіннотчиків. Вони рухаються приблизно 1000 м. від
далі перед піхотною заставою /головного загону авангарду/: - скоКаМИ, від одного обсерваційного пункту до другого.
КІННОТНА ЗАПІЛЬНА ПОХІДНА ЗАСТАВА - посувається за піхотною за
пільною заставою при відступаючому марші /в тім самім,-складі й по
рядку, як_кінна похідна застава авангарду/.- ,
КОМАНДУВАННЯ - ділиться на вище та нижче. Вище командування,
числиться від дивізії в' гору.•
. КОМАНДУВАЧ /загальновійськовий начальник/ - який командує біль
шими військовими з ’єднаннями /від дивізії вгору, або спеціяльною
бойовою групою оперативного значення/.
КОМАНДИР - функційне становище, що ним уповноважено одну люди
ну керувати і провадити з ’єднанням військ, відділом, чи підрозділом
/менших або більших військових одиниць/.
КОМАНДНИЙ ПУНКТ - місце командира в бою. Командний пункт пови-.
нен бути замаскований і окритий від очей ворога /рух післанців і т.п/
КОНТРНАСТУП - пляново підготований вогневий удар та рух вперед
власних-військ всіх родів зброї глибше розташованими резервами, з
метою зайти в глибину позицій ворога.
КОНТРАТАКА - збройний удар, негайно здійснений по ворогові і
йото резервах, які розташовані безпосередньо перед власним краєм
оборони. Мета - відкинути ворога з власної головної лінії оборони.
КОМАНДИ СПЕЦІЯЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - служать для охорони на.міс
цевості границь бойових відтинків в обороні /сподіваних місць во
рожого підходу, переважно в ночі/.
КВАТИРНЕ РОЗТАШУВАННЯ - розміщення військ по кватирам в населе
ному пункті.
КВАТИРНА ГРУПА - організується тоді, коли за посередництвом її
можна приспішити розміщення військ по кватирам, в^такому порядку,,
щоб забезпечити спритне і своєчасне виладнання військ до відмаршу.
І
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МОБІЛІЗАЦІЯ - переведення військових сил зі стану мирного у во
єнний та зміна господарки держави з огляду на потреби війни. Прове
дення мобілізації значить: - доповнення й створення нових військових
сил, транспортових середників, зброї,амуніції, виряду, військового
майна і тлі., що потребується на час ведення війни.
МАРШОВА ГРУПА - з ’єднання більшої кількости військових частин
або відділів* що йдуть визначеним їм маршрутом, для захоплення до
гідних бойовйх рубежів /прим, при зустрічному бою/.
■МАРШОВИЙ ПОРЯДОК - визначає, в якій послідовності повинні руха
тися війська на марші в похідній колоні.
НАПРЯМ ГОЛОВНОГО УДАРУ - намічається при наступі.своїх військ
в тому місці, де легше досягти рішаючого висліду бою. Напрям голов
ного удару характеризується: - вузькими бойовими відтинками й зосе
редженням вогню всіх родів зброї, а також в тому числі і вогню з су
сідніх фронтових відтинків. Завжди підтягається власні резерви. Ви
бір головного напряму удару залежить від розташовання сил ворога і
терену.
ОПЕРАТИВНИЙ ПЛЯН - охоплює оперативні заміри, мету і бойові дії,
які виконують більші військові з ’єднання. В оперативний плян врахо
вується - волю й наказ загальновійськового начальника для всіх родів
військ, які беруть участь в одному і тому ж завданні, що плянує за
хопити у ворога1 певний простір за- час одного воєнного походу.
ОПЕРАЦІЯ,- рухи й дії більших військових частин, перед, в час
та після бою. Суть оперативної, чи тактичної дії полягає в тому,
щоб здійснити задуману організацію певного бою, в якім візьмуть
участь всі або частинно війська різного роду зброї.
ОФЕНЗИВА - зачіпне або поновлене недення війни, /більшого маттабу боїв/ розрахованих на означений протяг часу.
ОБ’ЄКТ НАСТУПУ - називається простір зайнятий ворогом, який по
винен бути захоплений у висліді наступаючого бою. В маштабі батальону об’єктом наступу вказується той простір, що його можна досяг
нути догнем тяжкої піхотної зброї, як також можна визначити на місце
вості.
ОПЕРАТИВНИЙ ПУНКТ- /вузол спротиву/ - з ’єднання декількох гнізд
з різних родів,зброї під одним командуванням на рівні головного за
гону авангарду.
ОПЕРАТИВНА РОЗВІДКА-- доставляє розвідний матеріял про ворога
для власних оперативних інстанцій. Діяльність оперативної розвідки:
- далекі ворожі об’єкти /залізні дороги, будови полевих й постійних
укріплень/, яка має за завдання обов’язково вияснити і зосередження
військ ворога. Оперативна розвідка виконується летунством, моторизо
ваними розвідними відділами та армійською кіннотою/якщо така є/.
ПЕРЕДОВА ЛІНІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - це лінія, на якій виставляються
чати і секретні стійки, що діють в характері охорони під час оборо
ни власних військ.
ПЕРЕДОВА ПОЗИЦІЯ - в обороні має значення - перешкодити захо
пити ворогом пунктів перед лінією забезпечення, уможливити зорення
для власних обсерваційних пунктів всіх тяжких вогневих засобів Еорога, завести ворога в заблудження де знаходиться власна голодна лінія
оборони і змусити ворога до невдалого розгорнення своїх сил.
ПЕРЕДОВА ЛІНІЯ ОБОРОНИ або передній край оборони - суцільна лі
нія, якою командир військових частин забезпечує взаємний зв’язок
'всіх позицій оборони, з докладним визначенням ділянки місцевості!,
що обов’язково мусить бути втриманий військами в обороні,
ПОЛОСА - смуга бою включає в себе простір, на якому розташовані
власні війська і об’єкт наступу аж в глибину розташування ворога.
Ширина смуги при наступі батальйона приблизно 4-00 до 1000 м,
РОЗВІДКА ПОЛЯ БОЮ - заключається в постійнім спостеріганню за
ворогом, перед, в час і після'бою. Завдання розвідки поля бою зво
дяться до: - охоплення всіх тактичних міроприємстз ворога відносно
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своїх військ, вести нагляд за ворогом, виявити його слабі місця,
позиції ворожих тяжких вогневих засобів, рух його резервів і т,п,
РУБІЖ СПРОТИВУ/Межа спротиву/ - Лінія, на якій війська стриму
ють ворога не дозволяючи йому розгорнути власний рішучий наступаю
чий бій. Рубіж спротиву організується на вигідному місці, щоб мати
поле нагляду за ворогом, вигідне поле обстрілу та змогу вдарити вог
нем по шляхах підходу ворога.
РІШЕННЯ - являється результатом оцінки обставин та одержаного
бойового завдання* Рішення повинно мати ясну, чітку й докладно ви
значену ціль бою, ясно й логічно висказану зверхнім командуванням.
Рішення є найскладнішою точкою бойового наказу і являється нічим
іншим для виконавців, ніж основою ідеї бою.
СТРАТЕГІЯ - по думці Клявзевіца це наука, яка подає спосіб здій
снення боїв для осягнення головної мети збройної війни. Стратегічні
вимоги зводяться до шукання і здійснення форм боїв на вирішальних
напрямах, які забезпечили б успіх для перемоги війни. Правильне об
числення сили, часу й простору, це передумови стратегії. Закони її
є докищо такі: прориви, оточення, несподіваність удару, мобільність
військ і запеклість в боях з ворогом. В зв’язку з атомовою війною
тепер опрацьовується нова стратегія.
, СТОРОЖЕВИМ ВІДТИНОК - займається скріпленим батальйоном. Осно
вою сторожевого охоронення являються стрілецькі сотні. В залежності
від бойового завдання, вони розташовуються на оборонних становищах
або'рубежі спротиву. Характер дій сотень на сторожевому відтинку: стійка або рухома оборона, що буде залежати від підтримки їх охо
ронних частин.
СТОРОЖЕВА ЗАСТАВА -/пол.еві караули/ мож'Є бути в силі від одного
роя до підсиленої чоти, залежно від обставин. Вони становлять опо
ру для виставлених від них сторожевих стійок.
СТОРОЖЕВІ СТІЙКИ/полеві пости/ - складаються завжди з трьох во
яків - один з них призначається командиром стійки. Такі секретні
стійки виставляється не більше, як 500 м. віддалі від стороженої
застави.
ТАКТИКА - наука, що подає способи практичного вживання військо
вих сил в боях, та .спосіб керівництва ними на полі бою. До тактики
враховується всі розпорядження й чинності відносно виконання бою,
маршу, квартирування та всіх міроприємств по забезпеченню військ
в кожний час їх перебування на боєвих просторах.
ТАКТИЧНА РОЗВІДКА - має завдання розвідати докладніше зосере
дження ворожих сил, довжину і ширину фронту ворога'. Головними ви
конавцями тадтичної розвідки: - піхотні, кінні й моторизовані роз
відці загони.'
ЧАСТИНИ ПРИКРИТТЯ ЗАПІЛЛЯ - називаються військові частини за
лишені при виході головних сил з бою, завданням яких є держати стик
з ворогом, недопускаючи прориву головних сил ворога, забезпечивши
відрив своїм головним силам від ворога.
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ БОЮ ТА ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
"Справжньою діяльністю, що своїм фізичним і моральним впливом
охоплює мету в с і є ї
в і й н и
є б і й . " /К.Клявзевіц/
Б і й, за визначенням Клявзевіца - є боротьба,,що ставить сво
єю метою певне знищення ворога або придушення його.
Б о є м
д о с я г а є т ь с я :
- знищення живої сили і матеріяльних засобів ворога}
- здушення його моральної сили і здатности до спротиву в такій
мірі, щоб ворог був свідомий непоборности протиставної йому потуги
і визнав за даремне й неможливе дальше ведення війни.

б
С п о с і б , за допомогою якого війська здобувають максимально
го знищення ворога - називається видом бою.
Польовий статут передбачує такі види бою:
- наступальний /наступ/;
- зустрічний /зустріч/;
оборонний.
Н а с т у п а л ь н и й
б і й - застосовується з метою пораз
ки, дезорганізації і знищення ворога на полі бою. Власні війська,
опершись на потужність вогню всіх своїх технічно-бойових засобів ,
рухаються нестримно вперед, зламлюють ворожий спротив, забирають
ворога в полон, зміцнюють досягнуті успіхи* на місцевості /терені/,
одноразово переслідуючи ворога аж до повного його знищення.
. З у с т р і ч н и й
б і й .— це різноманітність наступального
бою. Зустрічний бій має низку власних особливостей, в .наслідок чого
і став самостійним видом бою. Основна його особливість полягає в то
му, що ворог не обороняється, а. також наступає на .зустріч військам
сього противника, Вислід, в податках зав’язки б‘рю обидва вороги во
лодіють ініціативою, слідом чого першим завданням кожних наступаю
чих військ - боротьба за володіння ініціативою над ворогом; •
Друга особливість зустрічного бою- заключає'ться.в його швидко
му перебігові, несподіване.змінення бойових обставин та їх невідо
мості. Основні завдання війська в зустрічному бою такі, як в насту
пальному, що зводиться до'розгрому ворога по частинам,оточенню і
повному знищенню на полі бою.
О б о р о н н и й
б і й - застосовується 'в тих випадках, коли
наступ неможливий або недоцільний. Оборона полягає в стійкому,спротиві, метою морально й фізично знищити наступаючі сили ворога. Якщо
ворогові вдасться зробити вклинення, чи вломитись за головну лінію
нашої оборони, то його сили знищується рішучою крнтратакою. Оборона
повинна бути незламною й непереможною для ворога, /В зв’язку з атомовою війною тепер існують і інші види бою, напр. бій безпосередньо
з руху'на ворохсу оборону, бій в оточенню, атомовий бій на віддалі
і інші/..
ХАРАКТЕРИСТИКА БОЮ
Не дивлячись на різницю мети наступального.і оборонного боїв,
вони мають низку загально-характеристичних рис. Одна з основних
рис полягає в тому, щоб війська як в наступі так в обороні, мали
достатню глибину свого розташування та їх бойових порядків.
Наприклад: глибина сучасної тактичної оборони з її всіма еле
ментами досягає зо клм. /атомова війна пе вже змінила/. Глибина бо
йового порядку дивізії при наступі .досягає 3-4 клм., а при прориві
сильно зміцнених смуг ворога, глибина бойового порядку наступаючих
військ дорівнює 6-7 клм./для піхоти, а для танків боєві порядки
зовсім інші/.
•
Глибоким виладнанням військ при наступі намагаються створити
такі умови, які забезпечили б^зростання сили наступу за рахунок
планового введення в бій нових збройних середників з глибини роз
ташувань власних військ. Крім цього,, глибоке ешолонування військ
в другу світову війну при наступі забезпечувало їх від контратак,
чи контрнаступів з боку ворога і
Мета глибокого ешелонування військ бойових порядків в обороні
полягає в тому, щоб на низці послідовних .оборонних рубежів подави
ти силу наступаючого, а.потім завдати сильний контрудар і змусити
ворога припинити наступ. В основі ешелонування військ в бойові по
рядки, як в фронтальному напрямі, так і в глибину , лежить якість
сучасної воєнної штуки.
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Порожнеча поля бою, також складає характерну особливість боїв.
В минулому, розташування ворожих військ було яскравовидне на полі
бою. Сучасне розташування зовсім інше, - воно не має вже прямих
яскравовидних і суцільних ліній оборони шанців, ні густоти, стислих
в ’язкостей при наступі. Бойовий порядок військ не тільки зосереджу
ється, але також і.менші військові групи бувають зосереджені на
просторах поля бою. Такі бойові групи, маючи метою здійснювати обо
ронні завдання, старанно маскуються в терені і,боронять власні вій
ська, які розміщені в головному терені оборони. Ясно, що вони мають
безпосередній.зв’язок і вогневу підтримку війська з головних ста
новищ оборони, а також посередній зв’язок з артилерією, що дрпомагають її здійснювати вогневі артилерійські удари по ворогові. В на
ступі - вони діють зовсім інакше, даючи кращі орієнтації, рух і вог
невий удар основним.наступаючим силам.
В наслідок розчленування військ на малі бойові групи по всьому
полі бою і їх поява на короткий час, швидко виснажуються сили воро
га, а живучість і стійкість військам в сучасних бойових порядках
набагато збільшується.
Керівництво .боєм, військами з Глибоким розташуванням значмо тру
дніше, ніж керівництво боєм - військ з лінійним розташуванням. Всі
бойові дії військ,ешелонованих й зосереджених бойових порядків, за
безпечують успіх війни лише, коли війська будуть належно технічно
та військово вишколені з достатньою політичною підготовкою.
Центр тягару керівництва в сучасному бою в значній мірі переміс
тився від старшого начальника до молодшого. По суті, боротьба на
полі бою передалась на відділи та бойові групи, що ними керують мо
лодші командири, в наслідок чого їх роля , а особливо в' атомовій
війні,дуже зросла.
Складність сучасного бою полягає в тому, щоб звести й удоскона
лити всі бойові діяння військ та технічно-бойові машини в одне ціле,
"для несподіваного й максимального удару на ворога"!
ОСНОВИ УСПІХУ В БОЮ
Складаються:
1. скупчення /зосередження/ збройних сил;
2. раптовість /несподіваність/ бойових дій;
3. взаємодія між хоізними родами військ та частинами бойового
порядку;
4. знищення ворога частинами;
5. всебічне забезпечення бою.
Зосер е дж.екня' сил. Як вказують досвіди минулих війн, бойові дії
відбувалися на фронтах великого засягу - сотки кілометрів. Виявило
ся, що не всі ділянки загального фронту мають однакову цінність в
стратегічному відношенні. Тому найбільш важливі бойові дії відбува
ються на вирішальних напрямах, а успіх одержаний на них безумовно
давав кращі висліди цілого фронту.
Перша трудність при концентрації сил на вирішальний напрям по
лягає при зосередженні бажаних військових з ’єднань при найменшім
виявленні заміру власного командування супроти пі’
дслуху й спостере
ження ворога. Осягнення негайного підтягнення,сил, буде першою за
порукою успіху в бою на вирішальному напрямку..
Раптовість/несподіваність/ - бойові дії власних військ, які при
голомшують ворога. Раптовість осягається: швидкістю, скритістю й
спритністю накопичення військ, вмілим використанням місцевости, а
також надійним прикриттям з повітря. Війська, які діють раптовим
наскоком на ворога, скоро перегруповуються в різних бойових обста-
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винах./володіючи мобільністю/, завдаючи сильний удар-вогонь в насту
пі та переслідуванню ворога - завади можуть розраховувати на успіх.
Раптовість бойових дій на ворога осягається також засідками, примінення нових форм і метод боротьби, про які ворог не знає /клини, ото
чення, удари з-запілля і т.д./.
Полевий статут придає велике значення .небезпеці раптового .удару
з боку ворога. Тому вимагається постійного погоуівля власних військ
для відплатного удару на несподівані ворожі удари. Метод, для здій
снення домагань польового статуту є багато. Напр. такі:
- постійне й систематичне вивчання досвіду попередніх війн та
військової науки, тактичної творчости всіх визначних військових на
чальників, які подають нові способи боротьби;
- потреба всім начальникам /вищих і генеральних штабів/ мати
добре зорганізовану, безвідмовну діючу військову та агентурну роз
відку.
Взаємодія різних родів військ та частин бойового порядку - яв
ляється важливою передумовою для осягнення перемоги над ворогом в
кожному бою.
Ворог, організуючи протидію буде завжди намагатися вживати по
трібну кількість війська, а також велику чисельність, різнородні
і найкращої якості боєво-технічні засоби. Здезорганізувати та роз
громити такий склад ворожих сил одному з родів війська /зброї/ тепер
неможливо, Тому, що він не посідає належної потужности вогню або
удару одночасно.
.Піхота,напр. здібна рухатись вперед, але потужного вогневого
удару не спроможна нанести, одначе вона спроможна забезпечити удар.
Артилерія,' напр, спроможна здійснити удар вогнем великої потужности,
але не встані забезпечити того удару. Виходячи з таких заложень, ви
никає необхідність застосування всіх родів війська /зброї/ в бою,
при чому їх дії цовинні відбуватися майже одноразово, як в часі,
так і'в просторі.'
Складність організації взаємодії різних родів військ /зброї/
фактично зводиться до пильного й докладно продуманого визначення бо
йового завдання в цілому, з таким розрахунком, щоб дія одного роду
зброї /війська/ доповнювалась дією других. Тільки таким шляхом мож
на зламати сщ.)отив ворога, осягаючи вирішального успіху в бою. В
практиці, прийнято послуговуватися двома видами взаємодій: опера
тивною та тактичною.
При оперативній взаємодії, висліди боїв одного з родів військ
/зброї/ безпосередньо не використовується другим родом війська, то
му, що війська можуть діяти на різні об’єкти, можливо, що й неодно
часно. Дії різних родів військ, в даному випадку, тільки будуть об’
єднані одним наміром /замислом/ загальновійськового начальника.
Перший приклад /-Йис.І./. Припустим, що військові частини "М" і
"Н" ведуть наступ на ворожі пункти "В" і "Г". Ворог обороняє наз
вані пункти такими силами, які є менші за сили "Г.1" і "Н". Виходячи
із співвідношення сил, враховується, що наступаючі частини зможуть
володіти пунктами "В" і "Г" на протязі 4 годин. Але до ворога спі
шать резерви, які підійдуть через 3 години. Якщо резерви ворога,
прийдуть на час, співвідношення сил зміниться на користь ворога,.
Отже створюються обставини - успіх наступу власних військ на
пункти "В" і "Г" незабезпечений. Щоб уникнути невдачі, власне летунство одержує завдання - зупинити підхід ворожого резерву на 1-2
години часу.
Припустимо, що власне летунство успішно виконало своє завдання
і частини "М" і "И" заволоділи пунктами "В" і "Г". В цьому випадку
летунство не птзиймало безпосередньої участи в бою за пунктами "В"
і "Г". Його завдання зводилося до забезпечення несподіваного удару
по резервам ворога, відносно сил розташованих в районі пунктів "В" ■
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і "Г". Але, успіх наступальних військ на пунктах "В" і "Г" цілкови
то залежав .від ефектовних ударів летунства на резерви ворога, В да
ному випадку летунство мало свій об’єкт дій, а наземні війська свій,
тільки бойові дії обох родів військ звелись до спільної взаємодії
під час виконання оперативного заміру, який.був визначений і вико
наний з волі загальновійськового начальника.
При тактичній взаємодії різних родів військ, бойові дії здій
снюються по одному і тому ж об’єкті одночасно або майже одноразово.
Приклад /Рис.2./. Кіннота з-лісу /дрібних кущів/,атаку є сили
ворога /колону/, які перемаршовують з-заходу на схід. Її атака ви
значена на 8.1р, а в 8.10 по тій самій колоні ескадриля летунських
штурмовиків наносить удар майже одночасно з кіннотою,
В результаті такої атаки летунства можна сподіватись, що воро
жі частини понесуть початкові втрати, а органи керівництва хоча на
короткий час будуть здезорієнтовані, В такій відповідній хвилині
використовується вже кіннота, яка проти здезорганізованих сил воро
га стає дуже придатною. В тому випадку буде пов’язання бойових дій.
кінноти з летунством, як в часі, так і по одному і тому ж об’єкті
ворога.
Поразка ворога по частинам - полягає:
- в стратегічному відношенні - знищенням сил ворога на всій йо
го території, знищення його гооподарки, доведення ворога до зубо
жіння матеріального і морального значення, в результаті такої по
разки створиться неміч і прискорення капітуляції ворожої війни. Таку
поразку для ворога можуть здійснювати сильні летунські з ’єднання
/атомові бомбардувальники/. Приклад: дія американського летунства
по Німеччині.в час другої світової війни;
- в оперативно-тактичному відношенні; нищенням ворога на всій
глибині й ширині його бойових смуг /фронтах/ й бойових порядках
розташувань ворожих частин. Таку поразку ворога здійснюють летунсь
кі ескадрилі винищувачів, штурмовиків й -близьких бомбардувальників,
розвідки й зв’<
'язку, танкові частини і артилерія на механічній тязі
/самохідна/, всі'ті військові частини, які спроможні скоро маневрувати на полі бою.
Сучасне військо /озброєне високою кількістю і якістю технічних
засобів боротьби та приладь для підслухування і спостереження, рівнож як і зручним керівництвом військами в- боях/ має великі можли
вості завдати поразку ворогові по всій його глибині розташування, ■
Всебічне забезпечення бою. Швидкий та максимальний успіх в бою
можна осягнути тільки тоді, коли бій буде всебічно забезпечений.
Таке забезпечення бою в основному ділиться на три види:
- оперативне, що організується штабами;
- світо-поглядове /політичне/;
.
- матеріяльно-технічне, що організується начальниками родів
військ та служб.
Оперативне забезпечення складається: з розвідок та- низки міроприємств оборонного характеру, незалежно від того , що війська ви-конують;наступають,обороняються ,маршують ,'чи відпочивають .Крім того ,до оперативного .забезпечення належить також організація ППО, ПТО
і ПХО /Протиповітряної, Протипанперної і Протихем-ічної оборони/,
Світоспоглядове забезпечення'осягається цілеспрямованістю виховавчої роботи війська в інтересах бойових дій, В ширшому маштабі
політичну роботу проводиться ще за мирного часу, на вишколах, як
конечну для стійкости моральних сил.
Матеріяльно-технічне забезпечення бою полягає в діловій органі
зації запілля і на полегливій праці старшинського складу та виконав
чого органу постачання. Організація запілля зводиться до таких ви
мог: військо мусить одержати своєчасно все необхідне для ведення бою,
життя та збереження здоров’я. Вся діяльність запілля зводиться до
своєчасного постачання потрібної кількости матеріялу фронтовим частин
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Е М Е Н Т И БОЮ
Фактори, що визначають бойову потугу війська являються:- людина /жива сила/, .
.
- матеріальна частина /зброя, машини і т.п./,.
- місцевість /терен - підстава для спротиву/
Людина - найважливіший елемент війська,--бо вона ...змушує- "жити"
всі інші чинники, визначаючи їх вагу та значення.: Людина, підставовий і цінний фактор, який надає якости війську. Тому людина повинна
відповідати таким вимогам:
І/ Стійким моральним станом
2/ Висококваліфікованої професійної підготовки
З/ Фізичної підготовки та витривалості
Моральну силу складають: віра в себе, свою зброю, друзів, віра
•9 свого командира, а також непохитна віра в справу, за яку ведеть
ся боротьба і за яку треба віддавати у війні життя.
Матеріальна частина, що нею користується людина в бою, дозволяє
проложити собі дорогу до ворога, його' знищення, утримуючи тим самим
на відповідному рівні дух армії та кожного вояка зокрема.
Місцевість /терен/ - являється третим складовим елементом сили
війська, що служить опорою людині та матеріальній частині.
В сучасну добу, незалежно від розвитку зброї масового нищення
/атомбомби, ракєтові стрільна/, людина надалі відограє основну ролю в боях. Без людини всі технічно-бойові засоби боротьби ставили б
велику купу заліза, але в її руках вони творять грізну зброю.
ХАРАКТЕРИСТИКА РОДІВ ВІЙСЬК ТА' ПРИЗНАЧЕННЯ ЇХ В БОЮ
.Піхота ■
Характерною особливістю сучасних війн рахується те, що бойові
дії перепроваджуються приміненням великого числа технічних засобів
боротьби. Одначе при всьому значінні технічних засобів боротьби в
сучасному бою, все ще потрібно підтвердити, що піхота являється
одним 'з головних родів ВІЙСЬК.
>,
Піхота бере на себе основний тягар бою. ,Своїм-рішучим ударом,
рухом в наступі або стійкістю в обороні, піхота в тісній взаємодії
з іншими родами військ вирішує перебіг бою та -забезпечує успіх всі
єї боротьби війни. Тому інші роди військ при взаємодії "з піхотою,
будуть допоміжними для неї силами, бо вони фактично -діють в інте
ресах її, забезпечуючи рух.в наступі, чи стійкість в обороні.
Далекосяжність зброї піхоти мала не більше, як .3-4 клм., а
віддаль дійсного вогню /цільного/ ще менша; в кулеметів до 8001200 м., а з протипанцерних гармат при стрілянні по панцерам не
перевищує 1000 м. Величина цих віддалей пох>івняно з далекосяжністю
вогню артилерії є незначна. Тому,_ піхота здатна вести близ-ький
бій, бій на коротких віддалях. ■
Але, вогонь піхотної зброї має дійсність щільности "граду куль"
по живим силам ворога. Простота і легкість зброї піхоти, дозволяє
мати масову кількість війська /живої сили/ і ця властивість її,
складає одну з найважливіших сторін вартости піхоти.
Відмінно від інших родів військ, піхота має високу стійкість
в боях, здібність зайняти місцевість, захоплювати ворога в полон
та встановлювати початкову, власну владу по тих теренах, які вона
завоювала. Рух піхоти відносно Прохідности по місцевості/терену/
порівняно до інших родів військ, - є переважаючим. Піхота витримує
і поборює всі труднощі, які зв’язані з веденням бою, В дощову пого
ду, при тумані і вночі, вона з успіхом може діяти на кожній місце-

вости, - ні гори, ні ріки, ні болота, ні ліси, ні другі штуч
ні перешкоди не е в силі зупинити- цілковито рух піхоти. Там'-,де недійсний вогонь кулеметів І' крісів., піхота з успіхом, може
діяти ручними гранатами, мінами спеціального призначення, а
також /в крайній потребі/ бити ворога багнетом й прикладом,
чи навіть лопатами. Тому справедливо вважається, що піхота
здатна вести бойові дії в кожних метеорологічних умовах, в
кожну пору року та доби.
Слабшими сторонами властивостей піхоти являються:
- мала швидкість руху. :-піхота, звичайним маршем пїіііо рухаеться зі швидкістю тільки 4-6 клм. на годину; піхота вважа
ється незмученою тоді, коли вона може прийняти бій, пройшовши'
однодібний - перехід - 25 клм. ■
•;!
- слаба сила вогню по цілям нерівного й‘ закритого терейу
та інших укрить /сховищ/.
.'
'
Тільки, дві від’ємні сторони властивостей-скасовують в пі
хоті інші роди військ: - в р у с і
помагають механізовані
транспортні частини /т.зв. моторизована піхота/, а в пот.ужності. в о г н ю , артилерія, панцирні та летунські•частини,
Мимо тих двох, слабих сторін піхоти, існуючі полєві стату
ти всіх армій надають її найголовнішу ролю в боях, а всі інші"
роди військ і частини спеціального призначення мають за зав-'
дання: - наблизити сили піхоти до бою'при мінімальних втратах,
не допускаючи її до рукопашного бою. Піхота може виконати бій
на багнети тільки тоді, коли зайде крайність потреби.
ЗБРОЯ ПІХОТИ

......

Складається;з :
- крісів,
- гранатокрісів /гранатометів/
- легких і тяжких кулеметів,
- ручних гранат,
■- мінометів,
-• малокалібрових гармат
- реактивних протипанцерних крісів.
Кріс - служить для ворога на далекій віддалі вогнем /ку
лею/, а на близькій - багнетом та прикладом.
.• Російський кріс взірця 1891 - 1930 р.,- легкий 4,5 клг.,
калібер 7,62 мм., простий і надійний в дії. Піхота, вогнем
із крісів, нищить ворога на віддалі понад 400 м., а снайпери,
які мають кріси з оптичними приладами, з успіхом знищують
живі сили ворога: командирів, зв’язкових, спостерігачів, кулеметчиків і т.п. на віддалі 800 м.
Вогонь із крісів, групою стрільців /в складі роя, чоти/по
більшій або меншій цілі, можуть вести на віддалі 800 м,, а по
звичайних, а не реактивних літаках 500 м. /Тепер совєтська ар
мія переозброєна крісами на взірець німецьких "штурм-ґеверів".
Але принцип його побудови - це кріс 1930 року/.
Скорострільність кріса, взірця 1891/ї930 р.-пересічно до 10
прицільних стрілів на хвилину. Багнет і приклад кріса примінюється в близькому бою, коли бій доходить до. рукопашної боротьб
Гранатокріс /гранатомет/: той самий кріо, тільки наложено
на його і.тівку гранатометне устаткування, в яке вкладається гра
ната - стрільно вагою 370 г. Таку гранату викидається силою
звичайного набою. При розриві гранати, уламки її мають^убДйну
силу в обсязі 300 м. і служать для поразки ворога, який знахо
диться за протилежними схилами висот.
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Легкий кулемет /старого взірця/ - має багато більшу скоростріль
ність ніж кріс, В середньому, практична скорострільність легкого ку
лемета досягає 80-10.0 стрілів на хвилину. Вогонь з легких кулеметів
ведеться з.відкритих становищ і є дійсний по наземним цілям на від
далі 800 м . , а по літакам до 500 м.
Легкий кулеметнаприклад "Совєтський Дехтяров", важить 10,5
клг,, а тому,його використовується в обороні в наступі. Від є основ
на кулеметна зброя кожної найменшої військової одиниці-роя.' В остан
ні роки в совєтській армії запроваджено кулемет-рушницю.
Тяжкий кулемет - по силі й потужності вогню перевищує всі види
піхотної зброї. В наслідок улаштованої упори тяжкого кулемета, його
вогонь визначається високою дійсністю. Навіть малі цілі з :успіхом
поражаються ним на віддалі до 1200 м. Вогонь із., тяжких кулеметів
можна вести з закритих позицій; цей вид вогню із групи кулеметів
/одна і'більше чот/ є дійсний на 4000 м. Тяжкий кулемет є основною
зброєю піхоти в обороні проти звичайних, але не реактивних ворожих
літаків1 на висоті 1000 ,м.
Тяжкий кулемет дуже надійний в дії і тому ним можна вести во
гонь -через .голови своїх військ, а також в інтервали, "проміжки" сво
їх відділів і підрозділів, в кожному з видів піхотного бою.
В обороні, тяжкий кулемет використовується для флангового вог
ню, а в наступі його вогонь використовуєтьсянЙридущення вогневих
точок й живої сили ворога /головно при контратаках/.
Тяжкий кулемет являється головним вогневим засобом командира
сотні, а також і піхотного батальйону, якими командири їх творять
рішучий вплив на перебіг бою.
Ручні гранати - зброя ближнього бою; їх використовується на від
далі 40-50 м., кидаючи до ворога силою руки, фізичною спроможністю
кожного вояка.
Ручні гранати бувають трьох родів: для наступу, оборони т а ,спе
ціальні /запальні, димні, хемічні, тепер бактеріологічні і т.п. спеціяльного призначення/.
Уламки ручної гранати для наступу мають дійсність убійної сили
на площі 25-30 м., а уламки гранати для оборони.- в радіюсі 250-300 м.
При обороні в шанцях /окопах/, в населених пунктах і; на терекі, яка
має багато нерівностей - граната - незаступима зброя.'
Міномет - має додатню властивість, а саме - круту траєкторію,
в .наслідок чого здатний здійснити вогонь по живій силі -,і вогневих
засобах ворога, що розташовані за протилежними схилами висот.
, Стрільна мінометів за своїм призначенням бувають трьох.родів:
фугасні, уламкові та спеціяльні /спеціального призначення/. По с е о їй вазі, стрільна поділяються на два типи -- 3-5 клг. та 6-7 клг.
В другу світову війну в більшості послуговувалися мінометами типу
Стокс-Брандт, калібром від 61, до 82 м м ,. вагою від 58 до 64 клг.
Скорострільність міномету досить велика - до 20 стрілів за- хвилину,,
а далекосяжність його вогню до 3000 м. Німецьке.СҐВ сягає до 5000 м.
..Совєтський міномет калібром 120 мм сягає до 6 м.
Міномет, як цілість розбирається на три частини, що улегшує
воякам рухатись з ним на полі бою. В марші, міномети перевозять
на возах, автомашинах, самоходах.
Малокаліброва гармата - призначена для безпосередньої підтримки
піхоти.вогнем та колесами, знищуючи живу силу ворога й матеріальні
засоби.
Загальні додатні властивості малокалібрової гахомати: малий роз
мір, легко маскується в техоені та з малими труднощами перевозиться.
Скорострільність напівавтоматичної гармати від 15 до 20 стрілів за
хвилину, а 'автоматичної в декілька раз більша..Вага 47 мм» гармати 230-320 кл£. Далекосяжність її вогню до 3000 м., а вогонь по панце
рам діиснии на віддалі від 500 до 1000 м., вага стрілень від 3,5 до
4 клг.

Вогонь по,панцерам ведеться протипанперними стрільнами, які на
віддалі 500 м. пробивають огіанцерування товщиною від ЗО до 40 мм,,.
в наслідок чого, вона спроможна нищити, всі легкі й середні панцери.
Тепер винайдено реактивну протипанцерну зброю та навіть і протипанцерні ракети-стрільна, керовані з віддалі.
Мдлокаліброва гармата мас високу цільність на віддалі 500 до ■
600 м.; вона 3-4-ма стрілами нищить панцер, а поки панцери пройдуть
віддаль 500 до 600 м., вона здібна вивести приблизно 3-4 панцери
/взято з досвідз7 останньої війни/.
Крім перерахованої зброї, більшість вояків сучасних армій оз- ■
бросна крісами-автоматами, на взірець советської "фінки", або ні
мецького "машіненпістоля", а також кулеметами-пістолями.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІХОТИ
При правильній організації, в склад кожної військової частини
входять слідуючі органи:
- орган керівництва /штаб/,
- орган зв’язку /особи відповідальні за службу зв’язку/,
- виконавчий орган /військо/,
- орган постачання /матеріально-технічного забезпечення/Рій - являється найменшою одиницею в організації піхоти, що в
умовах ведення бою виконує свої завдання вогнем, багнетом, гранатою
та лопаткою-мінометом.
Рій, як одиниця,ділиться на кулеметну, гранатометну та стрілець
ку ланки; особистий склад рою - ройовий,, заступник ройового, зв’яз
ковий і 9 вояків.
Зброя роя - легкий кулемет, машинова пістоля, 2 звичайні пісто
лі, 10 скорострільних крісів, з яких три кріси придатні до стрілян
ня крісовими гранатами. Стрілецький рій діє в складі стрілецької'
чоти або,самостійно.
Чота. Стрілецька чота - це перший тактичний підрозділ піхоти.
Чота складається: з чотового почоту, до якого входять командир чоти,
трьох зв’язкових і санітар та виконавчого органу - трьох стрілець
ких роїв /тяжка чота по 4 рої/. Чо.та вирішує свої бойові завдання
вогнем, маневром та рукопашною боротьбою.
Сотня - являється вищою тактичною і адміністративною одиницею
в системі організації піхоти. Командир сотні є відповідальний за
всю господарку й вишкіл /професійне військове знання/ сотні, а та
кож поведінку свойого персоналу в кожному місці й часі перебування
/кошари, марші й на полі бою/. Стрілецька сотня є тактичним підроз
ділом, здатним самостійно виконувати цілий ряд бойових завдань пі
хоти.
Стрілецька сотня складається - з групи керівництва, до якої вхо
дять - командир сотні, бунчужний, писарі, підстаршина фінансу, підстаршина постачання харчів, підстаршина і 2 зброярі, підстаршина і
2-ох кухарів, трьох зв’язкових, санітар та вояк з далековидом-ножницевою льорнетою, який одноразово виконує службу,джури командира
сотні; виконавчого органу - трьох стрілецьких чот. Кожна тяжка сот
ня - по 4 чоти. Господарча й заразом бойова валка стрілецької сотні
складається ? господарчого, амуніційного й санітарного возів та по
льової кухні.
Батальйон - являється вищою піхотною.одиницею, що звичайно скла
дається з трьох стрілецьких та одної тяжкої /кулеметної, мінометної/
сотень, протипанцерних підрозділів та мінометів.
Крім того до складу батальйону входить .малий підвідділ зв’язку,
підвідділ протихемічної оборони та підрозділ постачання боєприпасів.
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Примітка: Схема, персональний склад та штати всього батальйону
/органу керівництва/ шукати про більш докладні дані в частині "Так
тика партизанської війни",,
Полк - перше загальновійськове з ’єднання. Згідно .системи орга
нізації німецької армії, полк складається з тізьох батальйонів, 13-ї
сотні легких та тяжких піхотних гармат, 14-ї сотні Ш Т , І5-ї сотні
ППГ, І6-Ї сотні інженерних військ, 17-ї сотні господарської обслуги
та підрозділів хемічної оборони.
Полк має свій штаб та органи матеріально-технічного забезпечен
ня. Матеріяльн.о-технічне забезпечення полку має резерву для існуван
ня полку без довезення з запілля, а також перепровадження бою на прі
тязі двох діб.
Стрілецька дивізія /піхотна та моторизована/ - вище тактичне
загальновійськове з ’єднання. В склад дивізії входять три-чотири пол
ки, артилерійські полки /в тому числі атомова артилерія/, інженерні
частини,.частини- зв’язку й розвідки, відділи й підрозділи кінноти
в більшості сучасних армій, до складу стрілецької дивізії є включе
ні панцерні частини, а також 25 літаків для розвідки.
В кожній армії, починаючи з дивізії, штаб складається з відді
лів: оперативного, розвідки, зв’язку, персонально-організаційного,
запілля, адміністративно-господарського, шифрувального та політич
ного. \
Стрілецький корпус - з ’єднання, що складається з трьох, чоти
рьох стрілецьких дивізій, .крім того до складу корпусу входять час
тини тяжкої полевої артилерії та інженерні війська. Штаб корпусу
має ті всі відділи, що кожна дивізія /тільки сильніші і більшого
значення/ плюс топографічний відділ.
Корпуси складають армію, що нею керує /командує/ Командувач Ар
мії. Армія - найвище загальновійськове з ’єднання,до складу якої вхо
дять дивізії або корпуси різних родів війська= Армія-..має штаб та
багаточисленні установи запілля, різного призначення.
КІННОТА
В загальному, кіннота, як рід війська, в сучасній системі зброй
них сил має надзвичайно мінімальне значення. Причини такого значен
ня кінноти в системі збройних сил, пояснюється новими середниками
воєнної техніки, наснаженням кількістю споруд й технічно-бойових
машин, які забезпечують швидкий перебіг сучасної війни.'
Порівнюючи властивости піхоти з властивостями кінноти, можна
сказати, що між ними великих розходжень не має, тільки сам кінь,
як засіб.скорішого маневру та переміщення творить відповідну різ
ницю
Виходячи з оцінки ефектовности - застосування кінноти в сучас
ній боротьбі з .ворогом та- складністю вдержання ,й встановлення на
лежної кількости її, то-в загальному можна, сказати, що .бойова вар
тість кінноти майже немає ніякого значення. Її тепер заступають
панцерні з ’єднання.'
В основному кіннота, як рід війська, супроти немоторизованої
піхоти, має свої додатні властивості, що закладаються:
- в скорішому маневрі, порівняно з піхотою;
- далекосяжність' зброї кінноти, дорівнює зброї піхоти, з тим,
що потужність вогню /у відношенні густоти вогню/ кіннота наносить
слабше по ворогові;
■'
''
-кіннота спосібна вести комбінований бій, взаємодіючи з іншими
родами військ, в кожному виді бою:
- кіннота має спроможність закріпити успіх бою, зайняти місце
вість та забрати ворога в полон.
о
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Найбільш широке примінення кінноти в сучасній бойовій практиці
може мати при зустрічному бою, а також в останній е т а п
насту
паючого бою - переслідування ворога. Кіннота може прийняти оборону,
якщо викажеться мало, сил у протиставленні ударам ворога з тим, що
кінний склад залишається за головним полем бою, разом' з певною кіль- •
кістю коноводів.
В наслідок досить високої рухливости, кіннота являється добрим
засобом, як для переслідування відступаючого ворога, так і для тим
часової підтримки інших родів військ, якщо їх фронт викажеться прор
ваним в тих місцях і при таких метеорологічних умовах, коли піхоща
є відсутна, а допоміжні війська позбавлені прохідности по терену.
Скорість руху: кіннота в звичайному, марші може пройти певну до
рогу два рази скоріше, чим піхота -• 7,5 клм.: на годину; величина її
переходу - один добовий /нормальний перехід/..50 клм., а форсоврго
маршу 75 клм.
Звичайно кінні бойові дії закінчуються повним знищенням ворога.•
тому,що швидкість бігу коня перевищує скорість руху вояка-піх.отинця,
сам кінь своєю масивністю тіла"давить ворога,в наслідок чого зростає
паніка серед ворожих сил.
Крім позитивних властивостей кінноти, вона має відємні сторони,
які заключаються;
- в слабшій густоті вогню, через брак живої сили тих вояків,
які залишаються за ,коноводів. Сама поява коней в безпосередній близь
кості до поля бою,'в значній мірі зв’язує свободу маневру кінноти.
Природні та штучні перешкоди на місцевості гальмують рух кінноти,
а в деяких випадках цілковито зв’язують свободу маневру кінних мас.
Найбільш відємна сторона властивостей кінноти, як роду війська,
виказується на втриманні та поповненні живої сили /кіннотників/ та
кінното складу /коней/.
Бойовим конем не може бути кожен кінь, що його випрягли з возу..
До певної міри бойові коні бувають спеціальної -поради та.їх вишко
люється до бойової служби. "Вишкіл" коня дуже складна й клопотлйва*
річ, що потребу є ,спеціяльних знань і привичок.від їздця /від б м і - ...
сяців до І року/. Сама підготовка вояка-кіннотчика є значно•складні
ша , ніж підготовка вояка-піхотинця.
Кінноту прийнято ділити на два роди: стратегічну і військову.
Стратегічна кіннота - великі кінні з ’єднання /бригади, дивізії,
корпуси, (гувша большевицька армійська кіннота/.
Стратегічну кінноту завжди призначується для виконання великих
оперативних: завдань.*'. •
‘
- здійснення оперативного переслідування ворога /большевицька
армійська кіннота в переслідуванні німецької армії на початку 19 ^
року/;
- розгрому артилерійських фронтових резервів ворога і органів
керівництва його військами;
- забезпечення флангів своїх військ;
- творення спротиву військам ворога, які нападають на а р ’єргард
власних відступаючих військ.
Такі завдання стратегічна кіннота виконує при тісній взаємодії
з іншими родами військ або самостійно. Засобом здійснення поставле
них перед кіннотою завдань, являється частинний бій, при чому вона
здійснює ті всі види' бою, щоипіхота.
Військова кіннота - у всіх арміях входить організаційно в склад
зага л ьн ов ійськ ов и'х оди ниць /дивізій, полків,-а навіть батальйонів/.
Військова кіннота складається з незначних сил і тому не спромож
на вести,великі бойові дії, а основне призначення її - являється
розвідка. Вона веде розвідку малими підрозділами силою від одного
роя до одного кавалерійського ескадрону, які діють перед своєю піхо
тою, але на віддалі не більше, як один піхотний перехід - 25 клм.
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ЗБРОЯ КІННОТИ
В основному, майже та сама, що має піхота. Крім того в деякій
армії, кіннота озброєна шаблями. Для збільшення вогневої сили, в
склад кінних частин і з ’єднань організаційно входять артилерійські
й протипанцєрні частини.
ОРГАНІЗАЦІЯ КІННОТИ
: Найменшим підрозділом в системі організації кінноти являється
з в е н о, що складається з 6 кіннотчиків.
Рій - складається з двох звен.
Чота - звичайно складається із двох роїв,
'ІВскадрон - складається, з 4 чот. Ескадрони бувають звичайні й.
кулеметні.
Кавалерійський полк - складається з 4 звичайних і І кулеметного
ескадронів. В деяких арміях, полк складається з 2-ох дивізіонів, які
представляють собою сукупність двох звичайних ескадронів.' Крім зви
чайних й кулеметного ескадронів, до складу кавалерійського полку
входять підрозділи артилерії, зв’язку,та інженерних танкових частин.
Для забезпечення керівництва кавалерійським полком існує штаб, а
для забезпечення потребами всього складу полка - запільні установи.
Кавалерійська дивізія - основне тактичне з ’єднання кінноти; скла
ла ється~Т1?ав^лерї¥сТкюГ*п олків , частин артилерії,протипанцерних й'
інженерних військ, підрозділів розвідки й зв’язку, а також танкових
з ’єднань
Керівництво кавалерійською дивізією здійснюється штабом, а все
бічне забезпечення -.запільними установами постачання, частина яких
входить до її складу.
Кавалерійський корпус - являється вищим з ’єднанням кінноти, що
спроможний виконувати самостійні оперативні завдання. Він складаєть
ся з 2 до 4 кавалерійських дивізій, а в залежності від характеру
завдань, може бути посилений другими родами військ - панцерними' та
летунськими частинами;'
АРТИЛЕРІЯ
Властивости артилерії
Артилерія, як рід війська, має найбільшу потужність та далеко
сяжність вогню із усіх наземних родів військ. Досвід минулих війн
стверджує, що артилерія відограє велику ролю, як в позиційній, так
і в рухомій війні. Доказом цього є число відсотків артилерії в скла
ді армій всього світу. Артилерійських з ’єднань буває Приблизно від
20 % до 40 % загального складу всієї армії.
Позитивні властивости артилерії слідуючі: потужність вогню,
живучість в бою та великий моральний вплив на ворога.' •
Потужність вогню артилерії виявляється в наслідок її-двох якос
тей - потужности окремого стрільна та високої скорострільности.ар
тилерійських гармат,'
Живучість в бою, артилерія також набз'ває в наслідок двох якостей
трудности визначення докладного місця розташувань її вогневих пози
цій, які ворог не завжди спроможний виявити з своїх наземних обсер
ваційних пунктів, а також в наслідок недосяжности вогневих позицій
артилерії вогневими засобами ворожої піхоти. Живучість артилерії
полягав ще й в тому, що при взаємодії з іншими родами військ, вона
не завжди зазнає безпосередніх-ударів від ворожої піхоти і тим самим
заощаджує фізичні і моральні сили власної обслуги /артилеристів/.

Великого морального впливу артилерія досягає несподіваністю та
потужністю свого вогню. Через далекосяжність артилерійських стрілень
та можливості підготовити вогонь, артилерія здатна концентрувати
свій вогневий удар по важливим цілям ворожого розташування в наслі
док чого, цорог зазнає значні втрати, а також панічно-морального
потрясення.'
Від’ємні сторони властивостей артилерії:
- артилерія не спроможна закріпити успіх бою, захопити і вдер
жати ворожий терен або місцевість;
- для доброї підготовки вогню, артилерія забирає багато часу;
- повністю використати далекосяжність вогню артилерії можливо
тільки тоді, коли існує повітряне спостереження за ворогом.
Але загально-від’ємні сторони властивостей артилерії не дуже то
дошкульні, вони є меншого значення, ніж її позитивні якості. Арти
лерія була і залишається ще допоміжним родом військ, що своїми по
тужними засобами допомагає всім іншим родам в усіх видах бою.
ТИПИ ГАРМАТ
Аі>тилерійські гармати поділяються на: пушки гаубиці та м ортири,
Види артилерійських гармат можна визначити по будові и довжині їх
тіла /цівки/,' Різниця довжини цівок гармат / пушки гаубиці й морти
ри/ впливає на траєкторію - лет стрілень. Пушка має траєкторію,поло
гу, гаубиця - круту, а мортира стрімку, майже таку, як міномет.
По відношенні калібрів,озброєння артилерії є дуже різнородним.
Але артилершо можна все ж таки поділити на чотири категорії:
- артилерія малокалібрових гармат /засіб піхоти/;
- легка польова артилерія;
- тяжка польова артилерія;
- артилерія великої потужности /спеціяльного призначення та гір
ська/.
В теперішній час існує вже й атомова артилерія, вибух одного
стрільна якої може знищити батальйон війська.
Артилерія малокалібрових гармат - призначена для боротьби з пан
церами і літаками ворога з моторовою тягою. Калібр тих гармат від
20-47 мм. Для боротьби з реактивними літаками існують ракетові стріль
на, керовані на віддаль.
Легка вольова артилерія має два типи гармат - легкі пушки і легкі гаубиці. КалГ^р пушки від 75-76 мм а калібр гаубиць від 105 до
122 м м ,
Легкі пушки призначені:для подавления і знищення вогневих засо
бів ворожої піхоти та живої сили ворога, для боротьби з мотрмеханізованими частинами ворога, а також і з ворожим ■летунством /близьки
ми і далекими бомбардувальниками/.
Легкі гаубиці призначені для знищення живої сили ворога, що зна
ходиться в міцних укриттях, руйнування ворожих перешкод, подавления
ворожої артилерії, для боротьби з мотомеханізованими частинами воро
га, обстрілюючи своїм вогнем терени їх зосередження, а також для
створення загороджуючого вогню проти панцерних атак ворога.
____
Тяжкапольова артилерія. Калібр її від 107 До 152 мм. Тяжкі по
льові пушки є призначені для боротьби з артилерією ворога, подавлен
ия далеких цілей, для боротьби з мотомеханізованими засобами в пун
ктах їх зосередження та в час руху, а також для руйнування бетонних
та панцерних споруд. Тяжкі полеві гаубиці 152 мм. виконують ті ж
завдання, що й легкі гаубиці.
Артилерія великої потужности має три типи гармат: пушки, гауби
ці і мортири.'" Калібр мортир перевищує калібри всіх видів артилерії пушок і гаубиць. Мортири і гаубиці великої потужности призначені для
розрушення сильних,, бетонових, залізо-бетонних укріплень дорога, а
також для боротьби з .ворожою артилеіоією на далеку віддаль.' Окремо
існує ще й атомова а р т и л е р і я я к у можна зарахувати до мортир.
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АРТИЛЕРІЙСЬКІ СТРІЛЬНА
По своїх властивостях й бойовому призначенню, артилерійські
стрільна поділяється на чотири типи: картечної дії/відламки/, удаі5но'ї дії, хемічної дії, а також стрільна спепіяльного призначення.
■ Стрільна картечної дії вживаються для поразки живої сили ворога,
що не знаходиться за прикриттям* До того типу стрілєнь також нале
жать стрільна відламкової дії,
Поверхня дії,, тобто площа вибуху відламкового стрільна в десять
разів менша від поверхні дії - вибуху картечного стрільна, але зате
стрільно з відламками нищить ворога, що знаходиться також і у схо
вищах*
Стрільна ударної дії бувають подвійного призначення; для знищен
ня мотопанцехоних військ ворога і розрушення різного роду ворожих
перешкод, які стримують рух власних БІЙСЬК,
•Стрільна першого типу бувають спеціальної конструкції, в наслі
док чого збільшується їх панцерно-пробійна сила. Стрільна другого
типу - називаються ударно-запальними. В загальному, стрільна удар
ної дії мають ту властивість, що вони вибухають лише тоді, коли вда
ряються рб твердий предмет - землю будинок, панцер, камінь, дере
во і т.п.
Хемічні стрільна призначені для нищення живої сили ворога хемічними отруйними газами, які розходяться в повітрі в час 'вибуху хем.
стрільна. Стрільна того типу можуть бути наладовані хемічно-плииними речовинами. Вони.мають властивість хемічного опарєння і своєю
дією розкладають тіла живих істот,
Стрільна спепіяльного призначення бувають запальні, ф у г а с и д и м 
ні , ракетні, й агітаційні. Останні наладовані різними пропагандивними листівками та брошурами,
ОРГАНІЗАЦІЯ АРТИЛЕРІЇ
Організаційно артилерія ділиться на: військову і резерв голов
ного командування - "АРГК".
Мис~ь~кова артилерія організаційно входить в склад загальновій
ськових з ’єднань. Якщо нйпр. взяти німецький полк до 45 року, як
загально військову одиницю, то в тому полку були чітко означені
завдання військової артилерії. ІЗ сотня /піхотних гармат/ мала зав
дання подавлювати живі сили ворога і руйнувати його укріплення;І4
сот н е /ПТО/п оборювала ворожі панцери,, 15 сотня /ППО/, яка організа
ційно.належала до дивізії - мала завдання боротьбу з ворожими лі
таками.
В практиці військова артилерія взаємодіє між- собою на бойовому
відтинку полку, забезпечуючи вогневу підтримку для інших відділів
й підрозділів в боях;
АРГК - це загально-артилерійський резерв і головна команда обох
родів артилерії, що призначує й посилює всі підвладні артилерійські
одиниці, забезпечуючи їх всім необхідним, що потрібне для ведення
бойової діяльности. До складу АРГК входять також і частини гірської
артилерії.
Середники, за допомогою якого артилерія пересовується на полі
бою під час своїх дій - мотомеханічна тяга та самоходи /частинно коні/.
Найменшим підрозділом в частинах /військової і АРГК/ артилерії,
являється батерія. Вона складається з означеного числа артилеристів,
гармат та тягової сили.
Дивізіон - це вже сукупність кількох батерій з органом власного
керівництва, По характеру властивостей артилерійських гармат, диві
зіон може бути пушешний, гаубичний і мішаний. Останній може мати батерії, що вивінувані пушками, а також і батерії з гаубичними гарматами.
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Артилерійським полк . являється тактичною і адміністративною оди
ницею в системі організації артилерії. Він складається з декількох
дивізіонів, необхідних органів керівництва та органів постачання
всіх потреб для життя й бойової діяльности полка.
Артилерійські полки безпосередньо входять в склад АРГК - Арти
лерійський резерв Головного Командування.
МОТОПАНЦЕРНІ ВІЙСЬКА
Сама назва мотопанцерні війська говорить за те, що цей рід вій
ська своїм складом є неоднорідний, а складається з моторизованих
і панцерних військ. Мотопанцерні війська належать до такої категорії
військ, якості яких визначаються бойовими машинами. Вони поділяють
ся на:
.- панцернідійська,
- автопанцерні війська,
-' моторизовані війська,
- панцерні потяги.
ПАНЦЕРНІ ВІЙСЬКА
Панцерні війська озброєні машинами-панперами, боєздатність яких
визначає мотор, як засіб руху, а спанцерування машин забезпечує їм
свободу маневру на полі бою, завдяки чого вояки, які знаходяться
в середині панцерної машини, спроможні вести бій безпосередньо з
панцерів.
Панцери мають велику швидкість руху - маневреність, велику здіб
ні сть^їїрохїдн ос ти по терєну, високу потужність вогню, а заразом ве
лику силу удару,.
Сучасні панцери досконало опанперовані, що їм не загрожує: куле
метний вогонь, поодинокі ручні гранати, чи ві/дламки артилерійських
стрілень. Опанцєрування стін панцера можуть пробити прямі поціли
куль з таких' гармат, калібр яких більший ніж товщини стін панцера.
Також можуть вивести панцер із ладу в час бойових дій і уламки тяж
кого артилерійського стрільна, якщо він буде на близькій віддалі
від місця розриву отрільна.
Види панцерів та їх властивості залежать від їх ваги» опанцерування стін, озброєння, а також від швидкости руху, прохідности в
теренах, поля зору та поля обстрілу. Звичайно панцери поділяють на
чотири типи: легкі, середні, тяжкі■та спеціального призначення."
Завдяки сильним моторам та здатності ланцюгового урухомлювання,
сучасні панцери в русі /по дорогах/ можуть розвинути швидкість від
35-50 клм. на годину, а панцери з турбо-генераторами навіть більшу.
Бойова швидкість панцерів в степу, по лузі, зораному полі і т.п.
дорівнюється 12-20 клм. на годину.
Швидкість панцерів та їх маневрова здатність, спроможність рап
тово змінити напрям руху на полі бою під різними кутами - творять
велику трідність для ППО /проти Панцерної Оборони/.
Прохідність терену сучасних панцерів дуже висока. Вони легко
й швидко, без всяких труднощів форсують річки, дно яких тверде, а
глибина води не перевищує 70 цм.; проходять через рідкий ліс, можуть
підніматися на гори, якщо спад схилів гір сягає до 45 степенів.
Від’ємні сторони властивостей панцерів:
- малий засяг спостереження на горбчастій та закритій місцевос
ті /терену/;
- потреба своєчасного постачання пальним, без якого вони можуть
бути нездібні в найпотребніший час бойових дій;
- пересічна кількість звичайних панцерів/в кожній армії їх є
більшість/ не завжди спроможні атакувати добре розбудовані позиції
ворога.
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Як правило, масову кількість звичайних панцерів вживається в
атаці на розбудовані позиції ворога, але лише з тим, що таку атаку
супроваджують панцери спеціяльного призначення. Протипанцерні міни
ворога можна зірвати піонерськими панцерами, які сконструйовані .так,
витримують мінні зриви. Ворожі шанці, рови,можуть перейти тяжкі дов
гі панцери під прикриттям яких, панцери меншого розміру проникнуть
за головну лінію оборони ворода, де знову їх вартість зросте, як
середника масового подавлений'14 нищення ворога.
Якщо власним панцерним частинам передбачується перехід водяної
переправи широкої й глибокої ріки,тоді вживаються спеціяльні панце
ри- - амфібії,які без затримки переходять водяну перешкоду, даючи
тимчасове прикриття для всіх інших родів військ,- що виділені для
форсування призначеного відтинку річки. Самозрозуміло, що війська,
які форсують такий відтинок водяної переправи підтримуються•
•влас
ним летунством й артилерією. Очевидно, що основну ролю відограватимуть частини інженерних військ, сапери, які забезпечують швидке
перекинення перших й останніх власних військ на ворожий бік ріки
через тимчасові мости.
ОЗБРОЄННЯ ПАНЦИРІВ
Панцери по свойому озброєнні є різнородні. Одні з них озброє
ні лише кулеметами один, два,-другі мають кулемет і малокаліброву
гармату, а треті кулемет та середнього і великого калібру гармати;
інші устаткування для вистрілювання ракетової зброї.
Переважаюча більшість панцерів мають зброю в рухомих башнях,
в наслідок чого уможливлюється велике поле обстрілу.
.Хоч вогнева зброя панцерів своїми балістичними властивостями
однорідно із зброєю інших наземних військ, але через обмеженого зо
ру поля й великого трясення панцерів в русі, віддаль їх дійсного
вогню є меншою порівняно з вогнем того самого калібру гармат назем
них військ піхоти та артилерії.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПАНЦЕРНИХ ВІЙСЬК
Найменшою бойовою -одиницею в системі організації панцерних
військ - являється чота, що складається із 3-5 панцерів.
Сотня складається'':} білі.пости з трьох чот.
Батальйон складається з трьох сотень, штабу та органів поста
чай ня~їїойовог’о живлення..
Совєтська армія втримує також і окремі панцерні з’єднання.
Америка і Англія г.с другій світовій війні мали бригади, які
складалися з батальйонів.
Німеччина д о -19^5 року мала панцерні дивізії, що складалися
з полків.
^
В теперішній час панцерні війська реорганізовано з пристосуван
ням до вимог, атомо^ої війни.
АВТОПАНЦЕРНІ ВІЙСЬКА
Автопанцерні військові частини є озброєні панцерними автома
шинами, які не мають гусиничного устаткування, а тільки колесоустаткування, через що вони мають велику швидкість, а їхні завдан
ня зводяться до розвідки та підтримки інших родів військ у всіх
видах бою,
В основному, призначення й бойова діяльність військ на опанцерованих автомашинах, відповідають призначенню і бойовій діяльності
"кавалерії на конях" з тим, що автопанцерні військові частини мають
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значно сильніше озброєний, можуть прийняти бій як з машин так і без
машин, а сама панцерна броня забезпечує життя й живучість їх в боях
перед ворожим вогнем малої потужности.
Опанцеровані автомобілі мають велику швидкість руху, сильне вог
неве озброєння та велику безпеку перед дощем куль ворожої піхоти.
Від’ємна сторона властивостей опанцерованих автомобілів полягає в
тому, що їх прохідність терену поза дорогами обмежена, в наслідок
чого опанцеровані автомобілі в минулих війнах не знайшла .широкого
застосування.
Хоч сучасні опанцеровані автомобілі мають більшу можливість прохідности теренів, однак вони в системі організації мотопанцерних
військ залишались на другорядних місцях порівняно з сучасними пан
терами. Опанцеровані автомобілі, як були, так і залишаються допоміж
ним засобом перевозу та при потребі необхідної підтримки інших ро
дів військ в боях/зокрема в боротьбі з партизанами/.
МОТОРИЗОВАНІ ВІЙСЬКА
Моторизовані війська є обладнані машинами, в яких мотор служить
зас.обом для переведення різнорідних'військ з одного місця на друге,
за вимовами і потребами поля бою,з тим однак, що вони ведуть бій
без машин..
В загальному, моторизація підвищує оперативну рухливість бойо
вих дій, що забезпечує швидкість сучасного переміщення військ - пі
хоти й артилерії, а також забезпечення всіма необхідними матеріялами
для ведення боротьби. Таке основне призначення й завдання мотомеханізованих сил /ММС/.
Велику ролю відограють моторизовані війська також і в розвідці.
Деякі частини з моторизованих військ, що мають велику рухливість,
одержують більш важливіше призначення, як частини розвідчих дій,завдяки скорого маневрування по грунтовим дорогам /20-25 клм. на го
дину/ та по автострадам /50-60 клм. на годину/..
Рух моторизованих військ по груновим дорогам, в суху погоду, пе
ред ворожим лєтунством демаскується великими порохами.
Моторизовані колони при перевезенні військ досягають великої
довжини. Наприклад:•довжина моторизованої колони, яка перевозить .
піхотну дивізію, досягає 100 клм. Безпосереднє забезпечення такої
колони від нападу летунства здійснюється через скорочення її в той
спосіб, що напрям маршруту призначається по трьох і більше дорогах,
в визначеномз^- напрямі.
Сам автотранспорт матеріяльного постачання, як ціль нападу во
рожого летунства, відзначається високою стійкістю й великою сприт
ністю маневру. Удари з повітря по такім автотранспорті', або по сітгці грунтових, чи шосейних доріг, дають дуже низький- оперативний- ефект, порівняно до летунських ударів ворога по залізних дорогах,-,
чи його транспорті.
.
Тому ворог буде намагатися нанести удар з повітря по моторизо
ваній колоні вогнем кулеметів і відламковими бомбами, вибираючи занайбільший об’єкт в першу чергу, скупчення живої сили., а також ма
шини. Ворожі бомбардувальні літаки в середніх і більших висот, мож
на знищити власними засобами ППО, а на випадок боротьби з штурмови
ми літаками ворога, моторизовані війська з колони не лише приміню-ють засоби ППО, а також вводять в дію всі роди кулеметів.
ПАНЦЕРНІ ПОТЯГИ
Панцерний потяг являє собою машино-парову силу такої самої кон
струкції, що й звичайні паротяги з тим, щ о :панцерний паротяг мас'
декілька опанцерованих плятформ, озброєні артилерійськими батєріями
та тяжкими кулеметами.
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Якщо йде мова про безпечність руху панцерного потяга, то неза
лежно від того, рухається він в сторону ворога, чи повертає у влас
не запілля, він забезпечується в той спосіб, що:
- завжди впереді та позаді опанцерованого потягу будуть причеп
лені порожні контрольні плятформи, на яких .знаходиться матеріал- та
інструменти, необхідні для ремонту зруйнованих шляхів,.
•я за паротягом впереді. та позаді, знаходяться опанцеровані пло
щадки, на яких установлені поворотні' гармати та кулемети, а також
розміщається вся команда панцерного потягу.•
Призначення й завдання панцерного потягу в основному є оборон
ного характеру. Він може бути використаний найбільш ефективно в час
оборони в контратаках на відтинках прилягаючих до залізничної доро
ги, рівнож як і для'оборони районів запілля армії від нападу пові
тряних десантів та диверсійних груп ворога.
В поняття "бойовий панцерник" входить:
1. опанцерований паротяг'
2. дві опанцеровані площади з гарматами та кулеметами
3. дві контрольні плятформи з матеріялом та інструментами.
Найбільший недолік панцерних потягів полягає в тому, що кожної
години вони можуть бути залишені без справности залізних доріг. Та
кий удар панцерним потягам завдають диверсійні групи ворога та летунство більшої потужности. З таким -фактом мусять числитися оба про
тивники.
В умовах ведення наступаючого бою є тяжко передбачити, а тим
більше надіятись на те, щоб ворог, відступаючи залишив придатні до
руху залізні дороги.
СПЕЦІЯЛЬНІ ВІЙСЬКА
Своєчасний успіх на війні прискорюють в значній мірі війська
спеціяльного призначення,, а саме влиття їх між основні роди військ
/піхоту, кінноту, артилерію, мотопанцерні війська й летунство/дасть
повну бойову якість воюючої армії. Щоб одержати успішність в боях,
розраховані оперативним керівництвом, потрібно мати цілий ряд військ
спеціяльного призначення, Одні з-них помагають основним родам військ
у виконанні бойових завдань, а другі - забезпечують всім необхідним
для ведення бойових дій. До числа таких військ спеціяльного призна
чення входять:
- війська зв’язку,
- інженерні війська,
- санітарні війська,
- залізнодорожні війська.
Війська зв’язку - випосаджені автомобільними радіостаціями, те
леграфними апаратами, радіоапаратами, радарами, телефонічними апа
ратами /дротяного зв’язку/, оптичними сигналами та іншими приладами
для зорення за ворогом: бінокль, зірний зв’язок умовного значення,
а також можуть послуговуватися живим зв’язком /піший післанець,- на
коні, мотоциклі і т.п./,озброєні вони в зброю так звану власної без
пеки .
Засобами зв’язку вони мають передати всі накази вищих інстанцій
до підлеглих і донесення підлеглих до вищих командирів і начальників.
Основне завдання військ зв’язку зводиться до: забезпечення своєчасно-безпереривного зв’язку між командними інстанціями та війсь
ком в час всіх бойових дій, в пересуненню та відпочинку, своєчасно
повідомляючи про стан, склад, замір та обставини в даному часі.
Для втримання безпєреривного зв’язку, кожна військова одиниця,
почавши від чоти, сотні та батальйону, мусить мати особи й підроз
діли відповідальні за зв’язок. Війська зв’язку: підрозділи і відді
ли знаходяться в загальновійськових й більших з ’єднаннях. Крім того
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командування армією і головне командування фронтом мають в своїй
розпорядимості більші відділи зв’язку, включно з мотомеханізованими
частинами і летунством.
По своїй величині війська зв’язку но представляють жодного об’
єкту розвідки, ні об’єкту удару для ворожого летунства, але є дуже
важливим об’єктом для розвідки їх вивінування технічними середника
ми, а також методами і напрямами зв’язку до командування.Деякі за- ’•
соби.. зв’язку, що беруть.участь в боях попадають під удари з повіт
ря, чи під удари наземних військ ворога. Наприклад: радіо, телеграф
ні, телефонні станції, а також вузли зв’язку, бо завданням ворожої
авіяції:Є також руйнування і вузлів зв’язку. Порядок устійнення
зв’язку - зверху .вниз та справа на .ліво /В німецькій армії - зліва
направо/.
До завдань військ зв’язку належить також докладне вивчання, а
також визначення діючої у ворога телефонної сітки зв’язку, виявлен
ня нових радіо, телефоно і телеграфічних 'ліній, намагання розшифро
вувати кода, що дозволить зорієнтуватися для власних органів керів
ництва про місця ворожих штабів та їх командний ступінь.
Війська розвідки в основному мають за мету: розвідати та дати
своєчасно повну інформацію про ворога, щоб одержані відомості мог
ли бути використані власним командуванням при проведенні відповід
них міроприємств в основній, ідеї бою.
■ Кожна армія держави опираяється й будує свої військові пляни
на -розвідчій праці власної розвідки, яка діє в головних чотирьох
видах:
- стратегічна розвідка
- оперативна розвідка ./від дивізії вгору
т тактична розвідка /від дивізії вниз/
- бойова розвідка /перепроваджувана всіми родами військ та одиниць
' С тратегічна розвідка складається з якісного персоналу, людей
індивідуального и професійного знання, які охочо прийняли аґентурну
розвідчу працю для добра власної батьківщини. Перепроваджується:
летунством, агентурою та спеціальними глибокими рейдами партизантських відділів.
Основним завданням стратегічної розвідки це с здобування відомостехй за дії ворога в напрямку постачання фронту з глибини країни}
як матеріальними засобами так і людьми,та за всю діяльність ворога
в стратегічній зоні /глибина ворожої зони в запілля його від 150
’клм і вище/ на відтинку економічному, політичному, військовому та
суспільно-грбмвдському,
Летунство здобуває відомости двома способами: везуальним спос
тереженням та фотографуванням.
Агенти розвідки діють у мирний час в державі ворога, а у воєн-,
ний час^по всіх територіях де тільки знаходиться ворог. Характер
їх дій зводиться до найменшого виотавлення та найсильнішого вростан
ня через своїх людей в уряди, вищі й головні військові штаби ворога
і т.п. , де тільки будуть можливости, щоб викрити його всі тайні
пляни, про які зацікавлене власне головне командування. Ясно, що
аґенти військової розвідки розбудовують власну агентурну сітку, по
в ’язуються із власного цивільною агентурною сіткою, ведуть агентурну
роботу, маючи в розпорядженні необмежений грошевий капітал., ,
Оперативна "розвідка перепроваджується розвідчим летунством,
мотомеханізованими відділами та агентурою. Основним завданням опе
ративної розвідки буде доставлення вчасних відомостей за ворога,
його розташування, кількість, склад та дію на протязі всієї опера
тивної зони /глибина ворожої зони в запілля його до 100-150 клм./.
’■ Характер дій оперативної розвідки зумовляют-ься на спостереженні
та розвідчо-^бойовій праці. Це значить,- що до мети ідуть дуже скрито,
а дійшовши до певного цілеспрямованого об’єкту знищують його влас-

ними збройними засобами, головно тоді, коли іншими'методами немож
ливо буде отримати відповідних даних за ворога. В деяких випадках,
діючі розвідчі сили можуть мати вогневу підтримку власної далеко
сяжної артилерії, чи летунства.
Методи перепровадження розвідки боєм вживається лише при конеч
ній потребі, бо розвідчий відділ не має своїм завданням боротьби з
ворогом, а лише добування даних за ворога.
Мотомеханізовані розвідчі батальйони ведуть далеку розвідку
аж до глибини ворожого запілля, завданням яких є виконати всі роз
відчі завдання, що зумовлюються на конечності й поспіху. Мотомеха
нізовані розвідчі відділи можуть бути використані і в других потре
бах. Наприклад, власна летунська розвідка виявила значну резрву'во
рога, яка маршувала і розійшлася ранком по кватирам частинно в на
селеному пункті, а частинно розкватирувалася під биваком. Віддаль
місця розкватирування 14 клм. від головної лінії оборони власних
військ. Виникай конечність, щоб свіжих сил ворога в напрямку нашого
відтинку, на якому маємо незначні сили, більше не накопичувалось*
Використовуючи вигідність підходу місцевости, мотомеханізований роз
відчий батальйон атакує ворожий резерв, який 2 години тому став на
відпочинок. Розрахувавши час, за який успіє доїхати власний розвід
чий батальйон до місця відпочинку ворожого резерву, в тому часі на
ші війська з певного відтинка власної оборони вдарять з усіх тяжких
засобів по ворогові, який стоїть вчоло нашим.
Розраховується успіх - власні війська з оборони здезорієнтую-ть
ворога і примусять його сподіватись наступу. В той самий час роз
відчий батальйон наскочить на частини ворога, що знаходяться на биваці і прямо знищуть їх сплячими. Дальше, розвідчий батальйон зро
бить скок взад і зупиниться. Налітає ескадра бомбардувальників влас
ного летунства, вдарить бомбами по населенім пункті, де знаходиться
друга частина ворожого резерву. Ясно, що ворожий резерв відступить
з населеного пункту, тоді розвідчий батальйон ще раз, і останній,
завдасть ворожому резерву смертельний удар і відходить назад у влас
не запілля. Наслідки праці розвідного батальйонуувирівняли співвід
ношення сил ворога супроти власних. Цим позбавлена небезпека воро
жого наступу в напрямку незначних сил власної оборони.
Піхотний розвідчий батальйон ведо глибоку розвідку з завданням
устійнення місцевости, ’скупчення ворожих’сил, рід військ і силу во
рога, робить наскоки на ворожі штаби, а також творить засідки на
маршові колони ворога, маючи за собою можливість використовування
порожнечі піль;бойових відтинків ворога і необмежений час своїх дій
Бійська оперативної розвідки діють між собою стисло, послугову
ючись засобами зв’язку,’ що на практиці всієї боротьби з ворогом
являють собою - очі та голос перестороги власного командування вій
ськами і одноразово завдають нищівний удар ворожому керівництву,
не допускаючи йото до реалізування будьяких бойових плянів*
Тактична розвідка має своїм завданням дати відомости командиро
ві в час підготовки ним відповідного бойового завдання та.вогневої
дії про розташування, силу, склад, стан, якість, дії та намір воро
га на протязі всієї тактичної зони /глибина ворожої зони в запіллі
до ЗО клм./.
Організовується тактична розвідка спеціяльними відділами штабів
дивізії, окремих бригад та деколи спеціяльно призначених для того
полків. Тактична розвідка перепроваджується літаками,, окремими мо
торизованими відділами, розвідчими відділами піхоти та кінноти, де
коли агентурою, яка в основному творитиме резерв оперативної роз
відки.^
Бойова розвідка організовується всіми військовими підрозділами
та штабами' полків, рівно ж як і всіми родами зброї. Розпочинається
вона, як правило з моменту розчленування підрозділів де бою й най
пізніше з моментом устійнення стику з ворогом.
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Бойова розвідка■мусить дати відомости про ворога для ПЕРЕПРОВА
ДЖЕННЯ САМОГО БО Ю , а тому зобов’язана в своїх діях охоплювати всі
тактичні міроприємства ворога. До завдань бойової розвідки належить:
спостереження за ворогом на фронті, за лінією фронту, виявлення
флангів ворога, позицій його артилерії та других вогневих засобів,
а .також переміщення його тактичних резервів. Методами перепроваджен
ня бойової розвідки є спостереження та бій. Засоби добування відо
мостей за допомогою бою можуть бути різні, з яких найбільш вжива
ються.: засідка, пошуки та демонстартивний наступ з обмеженими зав
даннями..в певному напрямку.
Бойова розвідка поля бою заключається в постійнім спостереженні
за ворогом на його бойовому фронті й за лінією фронту .в кожний час до бою., В'час бою і після бою.
Засяг розвідчих дій й питомість завдань бойової розвідки такі:
Спостерігачі.в кожній найменшій частині наземних військ, ведуть
зорення за наземним й повітряним ворогом в засязі спроможности зору,
їх завдання зводяться до: спостереження за ворогом в кожний, час і
місця перебування власних складових одиниць, подати алярм остороги
своїм військам.і орієнтувати рух своїх частин в прохідности терену,
вказати всі місця можливого ворожого удару і протиставитись ворого
ві одноразово з своєю складовою частиною, вказавши на вигідність
зайняття бойових становищ.
Малі групи розвідувальних стеж /кожного роду військ/ складають
ся із сили не більше роя, які' діють в засязі вогневої зброї своїх
складових підрозділів. До їх завдань належить: розвідати місцевість
або терен з тактичного боку, що являється передпіллям їхніх підроз
ділів, виявити сили ворога, його розташування вогневих точок, шля
хи підходу і т..п.
Характер їх дій: осягти виконання своїх завдань скрито від очей
ворога, а на випадок, якщо ворог заскочить їх ударом, то малі групи
розвідувальних стеж бороняться власними збройними засобами, виходя
чи з скрутного становища під прикриттям вогневої підтримки тієї час
тини, що їх вислали на розвідування.
Більші групи розвідчо-бойових стеж, складаються з. сил чоти, які
діють в засязі. вогневої зброї своїх сотень, що у випадку зудару з
переважаючими силами ворога можуть дістати підтримку сотні піхотних
гармат.
Характер -дій більших розвідчо-бойових стеж , зумовляється на то
му, що вони осягають виконання своїх завдань боєм та за підтримкою
сотні піхотних гармат, стараються вперто розвідати розміщення сил
і вогневих точек ворога.
Наприклад: група-розвідчо-бойової стежі дістає завдання: розві
дати й встановити дійсне місце ворожої оборони та розташування вог
невих точок ворога, в .напрямі бойового відтинку своєї сотні, що заз
начений роздільними лініями.
Командир розвідувальної стежі розподіляє завдання своїм ройовим
і одноразово призначає'собі керівний почот. Він вказує напрям мар-^
шруту і певний .об■’єкт. /місце/, до якого мусять дістатися стежі. Дій
шовши до безпечного місця, стежа займе становища іударяє вогнем по
підозрілим об’єктам ворога.
и
Керівний почот розвідувальної стежі займає вигідний обсервацій
ний пункт, з якого при допомозі компасів /степенів, кутів азимута/
зорієнтується і подає по надавчому радіо-апараті, як стоять на по
зиціях сили і вогневі точки ворога супроти власних сил.
На такий провокаційний удар бойово-розвідувальної стежі, напевно
ворог відізветься протиударом з усіх кінців й. місць ворожого перед
пілля й бойового відтинка. Якщо ворог відозветься тільки з поодино
ких водневих гнізд,, це буде знак недійсних позицій ворога. В такому
випадку, керівний почот стежі голосить до сотні піхотних гармат,
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чи мінометів: Увага! На віддалі такій то... Напрям такий то....
Така вогнева точка ворога. .... Дай удар-! Знищить одним ударом вог
неву точку ворога то добре, а якщо ні то командир почоту стежі-ке- ■ •
рує вогнем власних піхотних гармат аж пока знищить певну вогневу
точку ворога.
Тоді ворог може відізватися з тяжких .вогневих засобів. Тут зав
дання керівного почоту тільки-буде: записати віддаль і під яким ази
мутом ідуть стріли тяжких вогневих засобів, .волога, це. можна буде
використати для устійнення дійсної оборонної позиції ворога.
Такий документ /звітної схеми розташувань вогневих точок воро
га/ готовить керівний почот розвідчо-бойрвої' стежі і він надсила
ється своєму командиру для використання його при можливому наступі
власних військ. Такий характер дій можуть перепроваджувати роз-відчо-бойові стежі не більше чоти.
Бойова розвідча стежа може, складатися із сил одної сотні, яку
висилають батальйони на домагання полкових командирів.
Засяг- дій боєво-розвідчих стеж, оприділюється віддалями, що їх.
можуть підтримати війська з власних дійсних позицій, вогнем піхот
них гармат, а також легкою полевою артилерією. Боєво-розвідчі ст?жі ВАСИЛІ сотні, здібні вести близьку.розвідку, ЩО СТИСЛО входить
в поняття - розвідування передпілля полку, яке знаходиться між влас
ними та ворожими силами їх дійсної оборони.
Характер дій ^такої сотні уподібнюється до дій розвідчо-бойової
стежі в рилі, ч.оти-з тим, що грунтовніше знищує роздрібнені сили вог
рога, які знаходяться на передпіллі, б.ойового відтинку власного поДку.
Основне завдання бойової стежі в силі сотні - "очистити" перед
пілля в засягу бойового відтинку полку, заганяючи не.зн.ачні сили во
рога на’його дійсну лінію оборони, з таким розрахунком, щоб в часі
власного наступу во^ог попав цілковито під удари власних тяжких за
собів.
Війська бойової розвідки *сти.сло діють, між собою,' доповнюючи '. 4
розвідними матеріялами одні других, щоб результат всієї 6о й о е о розвідчої праці пішов в основи рішень, тактичних завдань полків.
Розвідування виду бойової розвідки'бувають найправдоподібніші, то
му що .всі дані про ворога й бойов.і обставини взято в найновішому
часі, реальність, яку добачили вже розвідні очі.
Інженерні війська мають завданням 'забезпечити загальновійсі.но
вий ’бій 'з. інженерного боку. По .своєму .складі вони, неоднорідні, В
склад інженерних військ входять:
- саперні, частини,
- гюнтові частини,
- частини будови та відбудови шляхів,
- електротехнічні час.тини.
Основну масу інженерних військ творять.саперні частини, В час
наступаючого бою сапери відрементовують дороги,. якими с.в.оє.часно
мусять бути підвезені всі необхідні засоби'підготовки і ведення на
ступу. Вони помагають танковим -частинам і .артилерії усувати пере
шкоди при їх русі через оборонну полосу ворога, а .тим самим уможли
влюють прохідність по те-рену .другим.ешелокам піхоти, чи кінноти,,
Якщо ворог зайняв оборону за річкою, то сапери по понтонних'’
мостах помагають -основним родам військ.переправитись на'ворожий
бік ріки, ураховуючи, щоб через трудність водяної переправи не за
бракло. основних сил й _бойових...засобів для .дальшого й безпереривнОТо
ведення бою,
.
Дуже велику допомогу дають сапери наземним військам в оборон-;
йому боїі Будують різного роду перешкоди на’дорогах, що, йдуть від
ворога до власної оборонної,, полоси, будують сховища, обсерваційні,
амуніційні й.медичні пункти в середині оборонної полоси. Технічно
маскують всі діючі вогневі засоби і- створюють фальшиві пункти від
носно розташування власних сил і т.д.

Понтонні частини - призначені для будови понтонних мостів біль
шої витривалости, під тягар переправлення всіх наземних родів військ,
В основному їх праця зоключається в подібності праці саперних час
тин з тим, що вони володіють більш потужнішими ремонтними й понтон
ними засобами-.
Частини будови та відбудови шляхів-перепроваджують ремонт доріг,
мостів на шосейних і грунтових дорогах. їх праця мусить переводити
ся у великому поспіху. До того самого роду військ належать залізнодорожні війська.
Оперативне значення залізнодорожних військ в умовах ведення су
часної війни є велике. На них припадає обов’язок відбудовувати або
нищити залізні дороги, що зближаються до лінії фронту головних від
тинків удару.
Майже кожна оперативна й тактична бойова дія, як при наступаю
чому так і при оборонних боях, не завжди може бути здійснена згідно
задумів командира, через зруйнування залізних доріг.
Бойово-фронтові війська вимагають всіх необхідних військових,
матеріялів, майна та амуніції для ведення бою і життя, тобто всіх
воєнних засобів, які потрібно довезти із запілля. Роля залізних до
ріг по підвозі всіх військових на фронт виключно велика, бо ні один
вид сучасного транспорту не має такої великої можливості підвозу^
порівняно з залізнодорожним транспортом. Летунський, чи артилерій
ський розгром залізних доріг й військ по направі їх, вносить серіозне затримання постачання фронту, а тим самим затримуєтеся бажаний
бойовий рух оперативних з ’єднань, чи тактичних резервів."
Електротехнічні частини перепроваджують електрофікацію дротяних
загарод, чи навіть грунту в деяких місцях. Тому розшукування й зни
щення ворожих електро-силових станцій являється - одним із найваж
ливіших завдань летунства.
Санітарні частини несуть службу по збереженні здоров’я війська,
відповідають, опікуються й приміщують ранених вояків у безпечні міс
ця, шпиталі для їх лікування. Добре вишколені санітарі, які розумі
ють і свою боєвість, завжди винесуть ранених із поля бою. Тому для
того, на вишколах санітарних частин на це місце звертається особ
ливу увагу.
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Тому тепер намагаються залізничний транспорт заступити гелікопте
рами.
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