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Streetcraft, бойові уроки та вправи 

Вступ 

1. Ця публікація була створена, щоб надати молодшим
командирам та інструкторам єдину точку відліку, з якої можна було б 
проводити навчання на низькому рівні в містах. Публікація була 
розроблена для того, щоб дати можливість будь-якому викладачу 
викладати зміст уроку, незалежно від значка або досвіду. Проте 
рекомендується, щоб інструктори відвідували курс інструкторів з 
міських операцій (UOIC) або курс інструкторів ближнього бою 
(CQBI), щоб отримати глибші знання, навички та досвід (KSE), 
необхідні для покращення навчання. Особливо це стосується уроків 
міського ближнього бою (CQB), де існують певні нюанси та де 
повторювані тренування для досягнення «м’язової пам’яті» є ключем 
до розвитку KSE та глибшого розуміння тактичних прийомів і 
процедур (TTP). 

Макет брошури 

2. Брошура написана у формі уроку, кожен урок поділено на дві
частини: 

a. Частина А — Примітки для викладачів. Тут міститься
інформація, необхідна вчителю для підготовки до уроку. 

b. Частина Б — Проведення уроку. Це містить тему, яку потрібно
викладати, і викладено у перевіреній послідовності. 

Методи навчання 

3. Інструкторів Skill at Arms навчають, як проводити уроки на
кваліфікаційному курсі. Вони зрозуміють основні методи навчання, 
необхідні для проведення навчання з SAA. Однак дуже рідко загін 
солдатів матиме однаковий стиль навчання. Тому важливо, щоб 
інструктор мав навички та досвід, щоб мати можливість адаптувати 
свої методи навчання для задоволення потреб тих, хто навчається. 
Керівний принцип полягає в тому, що всі предмети мають бути 



10  

викладені незалежно від рівня досвіду та/або попередніх знань 
студента. 

4. Зрозуміло, існують широкі можливості у методах, які може 
використовувати викладач для викладення цього питання, але в 
кінцевому підсумку урок повинен донести й попрактикувати 
студентів у деталях, що містяться в уроці, відповідно до 
Специфікацій навчання (LSPEC) для цього уроку. 

5. Інструкторам не дозволяється опускати деталі або адаптувати 
вправи, щоб заощадити час. Інструктори завжди повинні 
консультуватися з ланцюгом командування, якщо є сумніви щодо 
того, що потрібно. 

 
Заходи безпеки 

6. Перед кожним заняттям вся зброя, запасні стволи, ємності з 
боєприпасами та бурові патрони повинні бути перевірені на 
відсутність бойових патронів. 

7. Перед використанням піхотної зброї, БПТ або піротехнічних 
засобів для стрільби з боєприпасів або холостого бою слід також 
ознайомитися з Брошурою 21, Правилами навчання з бойовими 
броньованими машинами, системами піхотної зброї та піротехнікою. 
Користувач також повинен переконатися, що він має найновішу 
версію цієї публікації 

 
Ризик для слуху 

8. Офіційні засоби захисту органів слуху вимагають пожежники, 
керівники та інші особи, які знаходяться в безпосередній близькості 
від вогневої точки або зони під час усієї стрільби. 
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Посилання та супутні публікації 
 
Для останнього видання та/або поправок до кожної публікації див. 

«Каталог армійських публікацій», частини 1 і 2, армійський код № 
12123 та/або електронну коробку бою британської армії (BAeBB). 

 
Довідка Номер Назва 
А 71855 БЛИЖНИЙ БІЙ – ДАЛІ. Брошура №21 « 

Положення про навчання бойових броньованих 
машин, систем піхотної зброї та піротехніки». 

Б 71807 БЛИЖНИЙ БІЙ – ЛЕТАЛЬНІСТЬ. Система
SA80, гвинтівка 5,56 мм, L85A2/A3, карабін 5,56 
мм, L22A2 і UGL 40 мм L123A3. 

C. 71996 БЛИЖНИЙ БІЙ – ЛЕТАЛЬНІСТЬ. Пістолет
загального користування L131A1. 

д 71718 БЛИЖНИЙ БІЙ – ЛЕТАЛЬНІСТЬ. Гранати,
піротехніка та супутнє обладнання. 

Е 71882 Доктрина ближнього бою Управління
спроможності «Бойовий спільний» – Том 1, 
Група піхотної роти – Тактика піхотного взводу. 

Ф  Міський тактичний довідник. 
Г 71717 БЛИЖНІЙ БІЙ - ВИЖИВАННЯ. Польові

навички, бойові уроки та вправи. 
Х DN 20/05 Підземні операції в міському середовищі 
я 70739 БЛИЖНИЙ БІЙ - ЛЕТАЛЬНІСТЬ. Снайперська

справа - частина 2. Польові та бойові вправи 
Дж 71747 Військова інженерія Том II. Польова інженерія.

Брошура No2 Польові укріплення, 2006. 
 

  



12  

Глава 1 Streetcraft 
 

Урок 1. Міський камуфляж і приховування 
 

1-1 Ціль. Мета уроку – навчити камуфляжу в міському середовищі: 
 
a. Камуфляж і приховування. 
 
b. Використання тіні. 
 
c. Текстура і колір. 
 
d. Звичайний камуфляжпомилки. 

1-2 Потрібний час. Два періоди по 40 хвилин. 
1-3 Метод. Базовий інструктаж та навчання поза приміщенням. 
1-4 Боєприпаси. 

 
Гвинтівка оснащена прицілом і ремешком 1 пер солдат 
Магазин 1 персолдат 
Дульна насадка для холостої стрільби 1 пер солдат Бойова 
викладка 1 персолдат 
Бойовий шлем 1 персолдат 
Камуфляжний крем 1 персолдат 
Сітка В міру необхідності 
Екранування / драпірування матеріалів В міру 
необхідності ЗІЗ (окуляри та рукавички) 1 на 1-го 
солдата 
Тепловізійний приціл де є 
Демонстратори за необхідності 

1-5 Підготовка. 
 
a. Провести рекогносцировку на тренувальному майданчику і 
вибрати позиції, щоб найкраще проілюструвати навчання. 
b. Прорепетируйте з демонстраторами, бажано
безпосередньо перед 



13  

Підготовчі заходи 

Заходи безпеки. Звичайні. 
Огляд. Запитайте команду на тему «Чому речі бачать», а потім 
вкажіть зону спостереження для демонстрації. 
 
Вступ 

Поясніть: камуфляж і приховування в населених пунктах так само 
важливі для виживання військ і техніки, як і в будь-якому іншому 
середовищі. Змінні моделі місцевості та різний характер окремих 
будівель роблять завдання поєднання з місцевістю складним. Будь-
яке польове ремесло вимагає від солдата сильного керівництва в 
поєднанні з професіоналізмом і самодисципліною. Ця вимога 
посилюється в міському бойовому просторі. 

 
Камуфляж і приховування 

Поясніть і продемонструйте: Солдати. Необхідність розбити 
силует шоломів та індивідуального спорядження існує в населених 
пунктах так само, як і в інших місцях, але необхідно подбати про те, 
щоб не заперечувати ефективність обладнання нічного бачення, 
обладнаного шоломом. 

 
a. Натуральний камуфляж. Міські райони, як правило, 

позбавлені рослинного світу, тому до шоломів та спорядження слід 
прикріпити ланцюг, щоб розбити контури солдата. Якщо ви працюєте 
в парку або подібному середовищі, до обкладинки слід додати 
природний камуфляж. 

 
b. Місія. Завдання зі стабілізації, ймовірно, будуть виконуватися 

одночасно з основними бойовими операціями (MCO), тому 
застосування індивідуального камуфляжу (скрим, листя та 
кулачковий крем) може бути контрпродуктивним для місії (серця та 
розум). Командири повинні зважити переваги місії та загрозу для 
дружніх сил. Рішення необхідно постійно переглядати. 

 



14  

Пояснити та продемонструвати: Вогневі позиції. Міські райони 
забезпечують велике укриття від зору та вогню, який слід, де це 
можливо та практично, використовувати для приховування персоналу 
та матеріальних засобів. Там, де таке приховування неможливо, слід 
застосовувати міський камуфляжний матеріал (UCM) та матеріали, 
доступні на місцях, використовуючи інновації та ініціативу. Слід 
звернути увагу на наступні моменти: 

 
c. Зброя, як правило, має бути розміщена далеко від вікна, щоб 

ззовні не було видно ні дульного спалаху, ні особи, яка стріляє. 
 
d. Домашні штори або жалюзі, або гессианські екрани можуть 

використовуватися, щоб замаскувати, які вікна використовуються як 
вогневі позиції, але вони не забезпечують захисту від вогню 
противника. 

 
e. Подумайте про використання крапель у кімнаті, щоб створити 

вигляд стіни, з якої стрілець може вільно спостерігати, не будучи 
силуетним (див. мал. 1-1). 

 
f. Широке поле вогню необхідно отримати, стріляючи з 

альтернативних точок, можливо, з різних приміщень будівлі. Зброю 
не слід розміщувати ближче до вікна, щоб отримати ширше поле 
вогню. 

 
g. Аналогічно, якщо стріляють вниз з вікна першого або другого 

поверху, зброя має бути піднятою (див. мал. 1-2) , а не 
розташовуватися ближче до вікна. 

 
h. Якщо потрібні бійниці, їх слід розташовувати обережно, 

оскільки вони зазвичай помітні, якщо тільки не знаходяться поблизу 
рівня землі або під карнизом. Однак іноді можна замаскувати отвір, 
розташувавши його за допомогою кріплень до будівель, таких як 
рекламні вивіски (див. рис. 1-3) . У порожніх будівлях можна зробити 
бійниці, щоб обдурити ворога. 
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i. Слід подбати про те, щоб не змінити зовнішній вигляд будівлі, 
який би виділяв його. Наприклад, розтягнути штори або закрити 
двері, коли всі інші будівлі на вулиці відчинені. Знімаючи скло перед 
вогневою позицією, подумайте про часткове розбиття скла, щоб 
створити отвір і при цьому бути менш помітним. 

 
j. Позиції повинні будуватися поетапно і маскуватися в міру 

підготовки. Коли противник має перевагу в повітрі, робота можлива 
лише вночі. Необхідно подбати про те, щоб уникати світла, знаків або 
рухів, які привертають увагу з повітря або наземних спостерігачів, які 
включають місцеве населення, яке виконує роль очей і вух для 
супротивника. 

 
k. Якщо противник має тепловізійні можливості (TI), солдати 

повинні знати, що UCM та інші драпіровані матеріали самі по собі не 
приховують транспортні засоби чи позиції. Термічний камуфляж 
Woodland (TCW) необхідно використовувати разом з UCM. Для 
посилення обману також можна використовувати місцеві матеріали. 
Також слід подбати про те, щоб не надавати тепловий сигнал явно 
занедбаній будівлі. 

 
l. Відмітних будівель слід уникати, навіть якщо їх захисні якості 

хороші, тому що їх легко описати противник при виклику повітряної 
підтримки тощо. Відсутність скла у вікнах кімнати чи будинку може 
передчасно виявити розташування військ, що обороняються. 

 
m. Подумайте про використання відкритих, фіктивних позицій, 

щоб відвести противника від дружніх сил. 
 
n. Командні пункти та ешелони матеріально-технічного 

забезпечення легше маскувати та краще захищати, якщо вони 
розташовані під землею. Антени можуть бути віддалені на верхні 
поверхи або на вищі будівлі, якщо це можливо. Польовий телефонний 
кабель слід прокладати в трубопроводах, каналізації або, якщо 
можливо, прокладати через будівлі. 
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o. Після завершення маскування командири та солдат повинні 
оглянути позицію з точки зору противника. Їм також слід проводити 
регулярні та періодичні перевірки, щоб переконатися, що камуфляж 
підходить і дійсно приховує позицію. Якщо він не виглядає 
природним, солдат повинен його переставити або замінити. 

 
Поясніть і продемонструйте. Підпис зброї. Слід звернути увагу 

на дульний спалах, дим або пил, що утворюються під час стрільби. 
 

a. Спалах. Дульний спалах можна побачити найчастіше вночі, 
на світанку та в сутінках, але також видно, коли стрілець знаходиться 
в особливо темному приміщенні. Використання штор або 
екранування на передній частині вогнища допоможе 
приховати/приглушити спалах. 

 
b. Дим. Дим працює так само, як і спалах, але дим від гвинтівки 

буде виявлено в холодні морозні дні. 
 
c. Підпис. Це заважає вашому фронту під час стрільби. 

Наприклад, зброя, випущена з дульного стовбура поблизу сітчастого 
екрану, спричинить вибухання сітки назовні, видаляючи позицію 
стрільців. 

 
d. По можливості, противник має бути вражений через отвори в 

стінах, дверях і віконницях, щоб приховати ознаки зброї. У сухих, 
запилених умовах область навколо вогневих точок можна змочити 
водою або мокрою тканиною, щоб також придушити пил. 

 
Поясніть і продемонструйте: Транспортні засоби. Транспортні 

засоби часто можуть знаходити ізольовані місця під арками або 
всередині невеликих промислових або комерційних споруд. 
Приховуючи транспортні засоби, слід уникати будівель з підвалами, а 
якщо необхідно зняти стіну, щоб звільнити простір, слід перевірити, 
чи вона не несуча. Сталеві або бетонні каркасні будівлі можуть бути 
найбільш підходящими. 
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Використання тіні 

Поясніть і продемонструйте: Будівлі відкидають різкі тіні, які 
можна використовувати для приховування транспортних засобів та 
обладнання за умови збереження обізнаності про положення сонця та 
час доби. Можливо, транспортні засоби доведеться періодично 
переміщувати, оскільки тіні змінюються протягом дня. Місця 
всередині будівель забезпечують краще приховування. Солдати 
повинні уникати місць, які не знаходяться в тіні. Інші особливості 
тіней, які можуть виявитися корисними: 

 
a. Уникайте освітлених місць навколо вікон і бійниць. 

Використовуйте глибину кімнати та використовуйте позицію вогню в 
тіні кімнати. 

 
b. Жалюзі, ролети, тюлі або марля, якщо вони є типовими у 

вікнах для цієї зони, забезпечать додаткову тінь для використання 
(див. мал. 1-4) . Крім того, гессиан можна підвісити всередині 
кімнати, щоб створити подібний ефект. 

 
Текстура і колір 

Поясніть і продемонструйте: Стандартне фарбування 
спорядження камуфляжем не настільки ефективне в населених 
пунктах, як однотонний, тьмяний темний колір, прихований у тінях. 
Транспортні засоби, пофарбовані в камуфляж, повинні мати 
візерунки, приглушені брудом або брудом. 

 
a. Переважаючими кольорами зазвичай є коричневий, 

коричневий, чорний і сірий, а не зелений (див. рис. 1-5) . Кожна 
замаскована позиція повинна бути перевірена на сумісність текстури 
та кольору. 

 
Поширені помилки маскування 

Поясніть і продемонструйте: потрібна велика обережність, щоб 
не бути силуетом або обрисом. Щоб перемогти вороже 
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спостереження, солдати повинні бути пильними щодо поширених 
помилок маскування, таких як: 

 
a. Погана дисципліна на трасі. Транспортні засоби слід 

тримати на твердих дорогах і коліях, де це можливо. Аналогічно, 
особи повинні дотримуватися визначених розчищених маршрутів. 

 
b. Блиск або тіні. Погане позиціонування під час займання 

вогневих позицій або спостереження з вікон може призвести до того, 
що тіні відкидаються по кутах або через дверні прорізи, а сонячне 
світло відбивається від поверхонь, що може видати позицію солдата. 

 
c. Камуфляжна сітка. Неприродного кольору або фактури, 

камуфляжну сітку не слід використовувати в міському середовищі. 
 
d. Неприродні звуки та запахи. Ефект воронки вулиць і 

будівель у поєднанні з погодними умовами може нести запахи, тоді 
як тверді поверхні будівель і стін можуть відбивати звуки, 
попереджаючи противника про присутність дружніх сил. 

 
e. Рух. Око приваблює будь-який рух, але особливо різкий 

рух. Це особливо помітно в міському середовищі через близькість і 
суворі, лінійні особливості рельєфу. 

 
Висновок 

Закінчення уроку. 
a. Питання до загону і від загону щодо матеріалу уроку. 
b. Закріпити запитаннями та практикою. 
c. Звичайні заходи безпеки. 
d. Набір матеріалів. 
e. Підведення підсумків. Підкреслить 3-4 основних моменти 

уроку. 
f. Надайте загону тему наступного уроку з цього предмету. 
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Рис 1-1. Використання крапель у приміщенні 
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Рис 1-2. Стріляючи вниз 

 
Рис 1-3. Маскування лазівки 



21  

 
 

 
 

Вид зсередини 
 

 
 

Вид ззовні 
 

Рис 1-4. Використання сітчастої штори 
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Рис 1-5. Challenger 2 з міським 
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