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Анотація

«Якщо знаєш ворога і знаєш себе, твоя перемога буде безсумнівна» - 
Сунь-цзи «Мистецтво війни»   

Символ української військової звитяги – козак, який тримає напоготові
рушницю. Снайпер, англ. sniper – професійний стрілець, який володіє
військовим мистецтвом снайпенгу, яке включає в себе не лише вправне
володіння зброєю, а й вміння на практиці використовувати спеціальні знання з
техніки, математики, метрології. Під час прицілювання снайпер проводить
розрахунок траєкторії польоту кулі залежно від низки чинників – вітру,
температури, різниця у висоті, тощо. Досвічений снайпер володіє прийомами
маскування, непомітного переміщення на місцевості, облаштування засідок,
прихованих місць відпочинку. Для влучного враження цілі снайпери зазвичай
використовують спеціальні снайперські гвинтівки обладнані оптичним
прицілом. В стрілецьких підрозділах Збройних Сил України, снайпери
взаємодіють з військовослужбовцями інших спеціальностей, завдяки чому
досягається висока ефективність сил та засобів у вирішенні поставленого
завдання, зокрема під час контр засадних дій і протидії ворожим снайперам.   

Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться військовою
справою. Стане в нагоді під час підготовки снайперів Збройних Сил України,
Національної гвардії України, Національної поліції України, Служби безпеки
України.
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ВСТУП 

У сучасному загальновійськовому бою, що характеризується винятковою 

динамічністю, гострою боротьбою за ініціативу, снайперові для успішного 

виконання бойового завдання, як показав досвід участі в Операції об'єднаних сил 

(раніше Антитерористичній операції) (далі – ООС (АТО) й локальних війнах 

необхідно: 

зберігати зброю в постійній бойовій готовності, досконало знати 

матеріальну частину снайперської гвинтівки, можливі затримки і несправності 

при стрільбі та способи їх усунення, порядок перевірки бою гвинтівки й 

приведення її до нормального бою, вивірку оптичного прицілу, порядок огляду, 

вивірки і підготовки нічного прицілу до роботи; 

довести до автоматизму володіння прийомами стрільби з різних положень 

з використанням різних укриттів; 

володіти прийомами пересування на полі бою потайки, вибору й  заняття 

місця для стрільби, обладнання, маскування позиції та швидкої її  зміни; 

вміти вести безперервне і ретельне спостереження за полем бою, по 

малопомітних демаскуючих ознаках відшукувати цілі, не демаскуючи при цьому 

себе; 

вчасно й правильно вибирати цілі для ураження, швидко й точно готовити 

дані для стрільби; 

вміти вести вогонь по різним цілям і вміло його корегувати; 

тактично грамотно діяти на полі бою у складі снайперської пари (трійки); 

усіляко розвивати фізичні якості: силу, спритність та, головне, 

витривалість. 

Разом з тим, снайпери використовуються на всіх рівнях конфлікту. Вони 

включають в себе традиційні наступальні і оборонні бойові дії, в яких точний 

вогонь ведеться на великі дальності. Крім того, вони включають бойове 

патрулювання, проведення засад, антиснайперскі дії, контрснайперську 

боротьбу, елементи передового спостереження, ведення бойових дій в 

урбанізованій місцевості, і стримуючі дії. 

Незважаючи на це, застосування сучасних засобів боротьби, роль снайпера 

як і раніше залишається важливою. У руках досвідченого снайпера 

гвинтівка – могутня зброя. Як показав досвід антитерористичної операції й 

локальних війн, у середньому на одного вбитого у війні витрачається кілька тон 

металу, однак снайпер на виконання бойового завдання витрачає всього кілька 

грамів металу – уражаючи ціль. 

Підготовлений снайпер дійсно може робити те, чого не можуть інші. 

Ігнорувати снайпера не можна. Від нього не рятують відстань і бронежилет. 

Снайпер здатний у корені змінити обстановку на полі бою, поставити потрібну 

крапку в політичному процесі й з точністю хірурга знешкодити терориста. Сама 

погроза участі снайперів давить на психіку ворога і заставляє його пригинати 

голову. 
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Першочергове завдання снайпера (снайперської пари, трійки тощо) в бою 

полягає в підтримці бойових дій загальновійськових підрозділів шляхом ведення 

високоточного вогню по обраним цілям на великих дальностях. Завдяки цьому 

снайпер завдає втрати військам противника, уповільнює їх рух, залякує ворожих 

солдатів, знижує їх бойовий дух і вносить безлад у їх дії. Додаткове завдання для 

снайпера полягає у веденні розвідки спостереженням і передачі отриманих даних 

на полі бою. 

Добре підготовлений снайпер, разом з властивим його зброї і боєприпасам 

точністю, являє собою різнобічний інструмент для підтримки бойових дій, що є 

у розпорядженні загальновійськового командира. Цінність снайпера не може 

бути виміряна просто числом втрат, які він завдає противнику. Усвідомлення 

присутності снайпера вселяє страх у солдатів противника і здійснює вплив на їх 

рішення і дії. 

Снайпер підсилює вогневу потужність підрозділу, збільшує кількість 

різних способів знищення та турбування противника. Він завжди буде 

забезпечувати цей підрозділ додатковим вогнем. Роль снайпера унікальна в тому 

сенсі, що це єдиний спосіб, яким підрозділ може вразити точкові цілі на 

відстанях, що перевищують ефективну дальність стрільби автомату. Ця роль стає 

більш значущою, коли ціль обкопалася, або розташовується серед цивільних 

осіб. Вогонь автоматичної зброї в таких операціях може призвести до поранень, 

або загибелі людей, які беруть участі в бойових діях. 
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ПОСИЛАННЯ НА ВІЙСЬКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 

 

Позначка 

військової 

публікації 

Повне найменування військової публікації 

 

1 2 

 

а. Доктрина “Застосування сил оборони держави”, 

затверджена наказом Верховного Головнокомандувача 

Збройних Сил України від 17.08.2018 № 20дск-оп 

ВКП  

7-00(01).01 

б. Доктрина “Підготовки сил оборони держави, затверджена 

наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 

21.01.2020 № 18 

ВКП  

7-00(01).01 

в. Доктрина “Організація об’єднаної підготовки сил оборони 

держави”, затверджена начальником Генерального штабу 

Збройних Сил України 01.08.2020 (Вих. АУ ГШ від 09.09.2020 

№ 2694/НВГШ) 

ВДКП  

7-00(03).01 

г. Доктрина “З організації підготовки у Збройних Силах 

України”, затверджена начальником Генерального штабу 

Збройних Сил України 01.07.2020 (Вих. АУ ГШ від 03.07.2020  

№ 1929/НВГШ) 

ВКДП  

7-00(03).01 

д. Настанова “З бойової підготовки у Збройних Силах 

України”, затверджена начальником Генерального штабу 

Збройних Сил України 07.10.2020 (Вих. АУ ГШ від 13.10.2020  

№ 1929/НВГШ) 

 

є. Настанова “З організації підготовки і всебічного 

забезпечення фахівців високоточної стрільби у Збройних 

Силах України”, затверджена наказом Головнокомандувача 

Збройних Сил України від 08.04.2020 № 11дск. 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
 

Відділення снайперів – штатне відділення снайперського взводу бригади, 
яке складається зі снайперської пари та групи прикриття. 

Вогнева маневрена група – зведений підрозділ, який складається зі 
снайперської групи (кількох снайперських груп), підрозділів прикриття, 
розвідки, радіоелектронної боротьби і вогневого ураження (мінометні чи 
артилерійські розрахунки, батареї). Використовуються для проведення 
стримуючих дій (припинення обстрілів противником), зриву його наступу, 
ускладнення перегрупування, відволікання уваги противника від інших ділянок 
фронту, проведення контрснайперських заходів тощо. 

Групова зброя – станкові гранатомети (СПГ та АГС), ПТУР, міномети та 
гармати, великокаліберні та станкові  кулемети тощо. 

Марш – організоване пересування військових частин і підрозділів у 
колонах по дорогах і колонних шляхах. 

Охоплення – це бойовий маневр підрозділів і частин при наступі у фланг 
і тил противника, який чинять в безпосередній тактичній і вогневій взаємодії з 
підрозділами та частинами, що наступають з фронту. 

Обхід – бойовий маневр підрозділів або військових частин в наступі у 
фланг і тил, який чинять без вогневої взаємодії, але при обов'язковій тактичній 
взаємодії з підрозділами, наступаючими з фронту. 

Прорив – це наступ на позиції противника, спрямований в його тил. 

Снайпер – це спеціально підготовлений, особливо влучний стрілець, що 

майстерно володіє мистецтвом стрільби, маскування й спостереження. 
Снайперська пара – неподільна снайперська тактична одиниця 

відділення снайперів. 
Снайперська трійка – неподільна самостійна тактична одиниця, з яких 

складаються снайперські взводи батальйонів. 
Снайперська група – загальна назва, яка об’єднує відділення снайперів, 

снайперські пари, трійки та приданих ним групи інших фахівців (розвідники, 
інженери тощо). 

Снайперський підрозділ – загальна назва для штатних снайперських 
взводів та відділень в цілому. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 

Скорочення та 

умовні 

позначення 

Повне словосполучення та поняття, що скорочуються 

 

1 2 

АГС Автоматичний гранатомет станковий 

АКМС 
Автомат Калашнікова модернізований із прикладом, що 

складається 

АТО Антитерористична операція 

БМП Бойова машина піхоти 

БпЛА Безпілотний літальний апарат 

БТР Бронетранспортер 

БМП Бойова машина піхоти 

БТГр Батальйонна-тактична група 

ГП-25 Гранатомет підствольний 

ГПЗ Головна похідна застава 

ГД Головний дозор 

ЗС України Збройні Сили України 

ООС Операція об’єднаних сил 

ПЗРЗП Пристрій зниження рівня звуку пострілу (глушник) 

ПКМ Кулемет Калашнікова модернізований 

ПТУР Протитанкова керована ракета 

РЕБ Радіоелектронна боротьба  

РЕР Радіоелектронна розвідка 

СПГ Станковий протитанковий гранатомет 

ТПЗ Тилова похідна застава 

 

 

  



10 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Організація снайперських підрозділів 
 
1.1.1. У бригадах утримуються взводи снайперів, які складаються з 

чотирьох відділень, кожне з яких є самостійною тактичною одиницею, яка здатна 
вести автономні бойові дії. Кожне відділення складається з шістьох бійців, які 
умовно поділяються по функціям, які виконують у бою: снайперська пара 
(командир відділення – снайпер та снайпер – другий номер пари), група охорони 
(кулеметник, стрілець, стрілець-зв’язківець та стрілець-водій). 

Командир відділення – снайпер та другий номер снайпер мають на 
озброєнні мультикаліберні гвинтівки з обертальним затвором з основним 
стволом калібру .375 CT (9,53×77 мм) та додаткові гвинтівки калібру .338 LM 
(8,58×70 мм). 

Кулеметник має на озброєнні кулемет ПКМ. 
Стрілець та стрілець – водій мають на озброєнні автомати АКМС з 

підствольними гранатометами ГП-25. 
Додатково снайперська пара забезпечується великокаліберною 

снайперською гвинтівкою: 
для Сухопутних військ – гвинтівка з обертальним затвором калібру 14,5 мм 

(під патрон 14,5×114 мм); 
для підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних Сил  

України − напівавтоматична гвинтівка калібру .50 BMG (12,7×99 мм); 
для підрозділів Військово-морських сил Збройних Сил України – гвинтівка 

з обертальним затвором калібру .50 BMG (12,7×99 мм). 
Снайперське відділення здатне вести тривалі бойові дій у відриві від своїх 

військ, у тому числі, у розривах між позиціями противника та у його тилу. 
 
1.1.2. У батальйонах утримуються снайперські взводи, які складаються з 

відділень, у складі двох снайперських трійок кожне. Снайперська трійка є 
неподільною самостійною тактичною одиницею.  

Перший, другий та третій номери снайперської трійки мають на озброєнні 
гвинтівки з обертальним затвором в калібрі .338 LM (8,58×70 мм) та пістолети 
під патрон калібру 9х19 мм, обладнані ПЗРЗП. 

Додатково снайперська трійка забезпечується одною великокаліберною 
снайперською гвинтівкою: 

для підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України − гвинтівка з 
обертальним затвором калібру 14,5 мм (під патрон 14,5×114 мм); 

для підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних Сил  
України – напівавтоматична гвинтівка калібру .50 BMG (12,7×99 мм); 

для підрозділів Військово-морських сил Збройних Сил  
України – гвинтівка з обертальним затвором калібру .50 BMG (12,7×99 мм); 

для розвідувальних підрозділів усіх видів (родів) Збройних Сил  
України − напівавтоматична гвинтівка калібру .50 BMG (12,7×99 мм). 
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1.1.3. У деяких спеціалізованих підрозділах снайпери можуть бути 

організовані відповідно до вимог тактичної обстановки та мати специфічне 

озброєння: 

а) Озброєння снайперської пари підрозділів Військової служби 

правопорядку Збройних Сил України; 

Перший та другий номери мають на озброєнні: 

гвинтівки з обертальним затвором калібрі .338 LM (8,58×70 мм) та 

пістолети під патрон калібру 9х19 мм, обладнані ПЗРЗП; 

для виконання особливих задач − напівавтоматичні гвинтівки калібру 

.308 Win (7,62×51 мм); 

додатково на пару – одна напівавтоматична гвинтівка калібру 

.50 BMG (12,7×99 мм). 

б) Озброєння снайперів пошуково-рятувальних підрозділів Повітряних сил 

Збройних Сил України. 

Снайпери мають на озброєнні гвинтівки з обертальним затвором та 

напівавтоматичні гвинтівки калібру .308 Win (7,62×51 мм), а також пістолети під 

патрон калібру 9х19 мм, обладнані ПЗРЗП. 

 

2. ЗАСТОСУВАННЯ СНАЙПЕРСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ В 

ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОМУ БОЮ 

 

2.1. Марш 

 

Снайперські групи здійснюють пересування, перебуваючи в 

підпорядкуванні штабу батальйону або командира роти. Також вони можуть 

перебувати в складі відділень і взводів. 

Марш може здійснюватися в передбаченні вступу в бій або поза загрозою 

зіткнення з противником. У передбаченні вступу в бій снайперські групи можуть 

бути призначені в якості охорони в районах з високою ймовірністю засідок. 

Пересування в складі колони відбувається за наявності безпосередньої 

охорони, яка забезпечується іншими підрозділами. 

 

2.1.1. Порядок руху під час маршу 

2.1.1.1. Пересування поза загрозою зіткнення з противником 

Поза загрози зіткнення з противником пересування відбувається в колоні. 

При загрозі нападу противника снайперські групи призначаються для виконання 

завдань у складі різних підрозділів похідної охорони. Колона може розгортатися 

з похідного порядку в бойовий порядок при оцінці командиром обстановки і 

прийняття рішення на бій.  
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2.1.1.2. Пересування з можливістю вступу в бій 

Підрозділи головних сил вживають заходів безпосередньо похідної 

охорони флангів, тилу і фронту. Снайперська група може використовуватися в 

наступних органах охорони головних сил колони: 

а) Авангард. Передує головні сили і забезпечує їх безперешкодний рух. 

Авангард перешкоджає проникненню наземної розвідки противника і його 

раптового нападу. Від підрозділу, який рухається в авангарді, висилаються 

головна похідна застава і від неї головний дозор (дозорне відділення). Охорона 

флангів при необхідності здійснюється бічними похідними заставами. 

Снайперські групи зазвичай надаються авангарду. Вони можуть виконувати 

завдання у складі будь-якого з перерахованих вище елементів похідної охорони; 

б) Головна похідна застава (далі – ГПЗ). Надсилається попереду авангарду 

силою до роти, складаючи його розвідувальний елемент. Вона забезпечує свою 

власну флангову охорону, висилаючи на фланги і в тил дозорні відділення, а  

вперед – головний дозор. Головна похідна застава в змозі придушити опір тільки 

невеликих груп противника; 

Снайперська група збільшує спостережні можливості ГПЗ, а також 

забезпечує прицільний вогонь на далеких дистанціях по цілям що 

з'являтимуться. Мобільність, яка вимагається від підрозділів охорони, а також 

характер місцевості часто ускладнюють використання інших засобів підтримки, 

крім тих, що надаються снайперській групі. Снайперські групи можуть дуже 

добре здійснювати підтримку шляхом знищення цілей на далеких дистанціях; 

в) Головний дозор (далі – ГД). Дозор – це невеликий загін, який 

висилається вперед від ГПЗ для раннього оповіщення про присутність 

противника. Снайперські групи можуть надаватися ГД для забезпечення 

додаткових можливостей зі спостереження і посилення військової потужності; 

г) Тилова похідна застава (далі – ТПЗ). Від ТПЗ може бути висланий 

тиловий дозор. Призначення снайперської групи в ТПЗ залежить від місцевості, 

ймовірності контакту з противником і пріоритету, що обирається командиром; 

д) Охорона флангів. Підрозділи головних сил на марші здійснюють 

охорону з флангів, висилаючи бічні похідні застави, як правило, пересуваються 

на рівні голови колони, яку охороняє. При необхідності призначаються нерухомі 

бічні похідні застави. Вони займають панівні ділянки місцевості на зазначених 

їм рубежах, повністю або частиною сил розгортаючись в бойовий порядок. 

Організовуючи оборону, прикривають підходи до напрямку (маршруту) маршу. 

Бічні похідні застави регулюють швидкість свого пересування щодо 

колони і зазвичай пересуваються швидше і на більші відстані, а також в більш 

короткий проміжок часу, ніж колона на марші. Часто місцевість, по якій вони 

рухаються, складніша, ніж маршрут руху колони. Снайперська група займає 

позиції перед підходом бічної похідної застави, висуваючи заздалегідь і 

забезпечуючи її підхід. Снайперська група попереджає вогнем і спостереженням 

можливий вихід противника у фланг, займаючи позиції на панівних висотах 

(вигідних ділянках місцевості). 
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2.1.1.3. Пересування на марші з передбаченням зустрічного бою 
Снайперські групи, додані органам похідної охорони, можуть бути 

перепідпорядковані підрозділам, що діють у складі головних сил. У будь-якому 
випадку, рішення про застосування снайперської групи залежить від обстановки 
і, що більш важливо, від першочергових завдань, виконання яких командир 
намітив в задумі бою. Офіцер групи застосування снайперів або командир 
підрозділу снайперів (відділення, взводу) постійно оцінює ситуацію і відповідає 
за планування і рекомендації командиру про найбільш доцільне використання 
снайперів. 

 
2.2. Дії снайперської групи під час наступу 
 
2.2.1. Підтримка (прикриття) піхоти веденням точного вогню на далекі 

дистанції по пріоритетним цілям: 
а) кулеметні гнізда і амбразури; 
б) коригувальники артилерійського вогню; 
в) особовий склад; 
г) спостерігачі; 
д) снайпери; 
е) командний склад; 
ж) розрахунки (ПЗРК, ПТУР тощо); 
и) зв'язківці; 
к) противник в районах зосередження і розгортання. 
2.2.2. Прикриття вогнем флангів наступаючих підрозділів. 
2.2.3. Прикриття вогнем проломів в наступаючих порядках. 
2.24. Участь у відбитті контратак. 
 
2.3. Вихідний район (позиція) для наступ 
 
2.3.1. У вихідному районі для наступу підрозділ розосереджуються і 

маскуються. Підрозділи розміщуються в укриттях, організовується кругова 
оборона. Снайперська група займає позиції для спостереження на ділянках, де 
можлива активність снайперів противника. У вихідному районі наступу 
робляться останні приготування перед боєм. Офіцер по координації забезпечує 
регулярну зміну чергових снайперів в обороні із забезпеченням відпочинку та 
підготовки.  

 
2.3.2. Підготовка включає наступні елементи: 
а) координація дій з командиром підрозділу для уточнення завдання; 
б) підготовка зброї і екіпіровки, особливо оптики; 
в) поповнення запасів продовольства; 
г) нанесення камуфляжу; 
д) підготовка засобів зв'язку, отримання радіопозивні і частот; 
е) отримання бойового завдання; 
ж) організація взаємодії і управління. 
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2.4. Види бойового маневру 

 

Існують наступні види маневру: охоплення, обхід та відхід. Характер 

району, противник, місцевість, перешкоди і характер оборони противника 

визначають вид маневру в ході наступу. 

Снайперські групи можуть бути додані в підрозділи на весь час виконання 

бойового завдання або на визначений період. У зв'язку з цим снайперські групи 

можуть бути озброєні гвинтівками малого класу (7,62х51 мм), що дозволить 

снайперському вогню бути в межах досяжності по фронту наступу взводу (роти), 

тобто 300 – 1000 метрів. Командир підрозділу повинен визначати їм специфічні 

завдання (властиві снайперам), а також ширше використовувати їх можливості 

зі спостереження і маскування, визначаючи їм завдання з розвідки і 

рекогносцировки. 

Снайперські групи також можуть надаватися батальйону, що діє на 

головному напрямку бригади. Для успішного вирішення своїх завдань на рівні 

батальйону снайперські групи повинні бути озброєні гвинтівками середнього 

(наприклад, 8,56х70 мм) і важкого калібрів (наприклад, 12,7х99 мм), щоб 

забезпечити досяжність снайперського вогню по всьому фронту наступу 

батальйону, тобто 1000 – 2000 м. 

 

2.4.1. Атака переднього краю противника (додаток 1 до цієї Настанови) 

Атака використовується для досягнення тактичного успіху по фронту 

наступу. В ході атаки, рішучими діями і вогнем, противник знищується на 

передньому краї, і підрозділи просуваються в глибину його оборони. 

2.4.1.1. Бойове застосування снайперів 

Основне завдання снайперської групи в атаці – підтримувати просування 

підрозділів високоточним вогнем. Це досягається наступними заходами: 

організація вогню з ретельно замаскованих довготривалих позицій по 

цілях противника що з'являтимуться; 

ураження противника в довгострокових спорудах (дотах, дзотах, 

бункерах); 

знищення розрахунків противника (ПТУР, ПЗРК, гранатомет, кулемет), 

артилерійських і авіаційних навідників; 

забезпечення флангового вогню по цілях, що з'являються на оголених 

флангах або в невеликих ізольованих осередках опору, які були пройдені 

підрозділами що наступають; 

вогонь по цілях, які можуть загрожувати контратакою, і по відступаючому 

противнику; 

ураження на далеких дистанціях цілей, що заважають наступу  

(зазвичай вогонь переноситься в глибину у міру просування підрозділів). 

2.4.1.2. Пріоритети цілей 

Снайперам повинні визначатись переважно специфічні ключові цілі. 

Снайперські групи не повинні відкривати вогонь по будь-яким виявленим або 

підозрюваним цілях противника. У разі невизначеності снайперські групи 

повинні нейтралізувати гарматні розрахунки противника або живу силу, яка 
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може надавати найбільший ефект в досягненні спільної справи  

(командири, зв'язківці). 

Вимоги до вогневих позицій. Протягом атаки основною позицією 

снайперських груп повинна бути та, яка відкриває снайперам більший сектор по 

фронту на напрямку дії підрозділу. Запасна позиція повинна бути обрана 

заздалегідь, для її заняття в разі виявлення противником. Додаткові позиції 

потрібні, коли передбачається відкриття вогню по непріоритетними цілям. Всі 

три види позицій повинні, наскільки це можливо, відповідати наступним 

характеристикам: 

надавати укриття від вогню і спостереження; 

надавати достатнє поле огляду і спостереження; 

бути на достатній висоті, щоб запобігти блокуванню лінії стрільби 

наступаючими підрозділами. 

2.4.1.3. Зміна позиції 

При блокуванні лінії стрільби снайперська група переміщається на нову 

позицію настільки швидко, наскільки це можливо, щоб продовжити підтримку 

(прикриття) атаки. Якщо тактична ситуація вимагає безперервного вогню і цілі 

все ще присутні на флангах в напрямку наступу або на далеких підступах, 

снайперська група змінює позицію, прикриваючи переміщення один одного. 

 

2.4.2. Охоплення (додаток 2 до цієї Настанови) 

Підрозділи, які проводять охоплення і ті, діють з фронту, повинні мати 

можливість надати один одному безпосередню допомогу вогнем своєї зброї. При 

охопленні основний удар спрямований у фланги або в тил. У той час як 

підтримуюча атака розподіляє тиск по всьому фронту, щоб блокувати 

противника. 

2.4.2.1. Бойове застосування снайперів 

В основі застосування лежить підтримка підрозділів що виконують маневр 

високоточним вогнем, який досягається: 

веденням прицільного вогню з вигідних замаскованих позицій в напрямку 

дій підрозділів, що діють з фронту; 

ускладненням противнику здійснення перегрупування сил на 

загрозливому напрямку; 

пріоритети цілей ті ж, що і вище.  

2.4.2.2. Вимоги до вогневих позицій 

Під час виконання охоплення найкраща позиція для підтримки основного 

удару може бути в розташуванні підрозділів, що діють з фронту. Вважається, що 

максимальна концентрація вогневої підтримки зазвичай надається силам 

основного удару. Потенціал снайперської зброї найкраще проявляється в ролі 

підтримки. Придання снайперської групи до штурмових підрозділів що швидко 

рухаються не забезпечує достатнього часу для заняття ними зручної вогневої 

позиції, з якої підтримується наступ. Оптимальна вогнева позиція повинна 

дозволяти ведення вогню по передньому краю оборони противника на достатню 

глибину, що вводить його в оману щодо напрямку основного удару, а також 
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забезпечує необхідне поле обстрілу для перенесення вогню на напрямок 

основного удару. 

2.4.2.3. Ведення вогню 

У той час як підрозділи, що виконують охоплення, маневрують, 

снайперська група веде вогонь по цілям що відкриваються по фронту. Коли 

підрозділи близькі до завершення маневру, вогонь переноситься в напрямку 

основного удару. З наближенням підрозділів основного удару до штурмових 

позицій (позицій противника) снайперський вогонь зазвичай припиняється або 

переноситься в глибину, щоб забезпечити наступаючим збереження темпу при 

розвитку наступу в глибину. Повинна дотримуватися висока акуратність, щоб 

запобігти можливим рикошетам або ураженню вогнем своїх наступаючих 

підрозділів. 

2.4.2.4. Зміна позиції 

Під час наступу снайперська група переміщається заздалегідь або 

одночасно з підрозділами, що діють з фронту. При захопленні опорних пунктів 

першого ешелону снайперська група переміщається вперед для знищення 

противника в його глибині і допомоги своїм підрозділам у відбитті контратак. 

 

2.4.3. Обхід (додаток 3 до цієї Настанови) 

Обхід є більш глибоким видом маневру, ніж охоплення. Під час виходу в 

тил наступаючі підрозділи обходять противника і намагаються зайняти район в 

його тилу. Одночасно з маневром основного удару підтримуюча атака 

розподіляє тиск по фронту, щоб відвернути сили і увагу противника. Мета 

виходу в тил – примусити противника залишити свої позиції або відвернути 

значні сили на ліквідацію нової загрози в своєму тилу. 

2.4.3.1. Бойове застосування снайперської групи 

Значна ізоляція (в сенсі відсутності вогневої взаємодії), в якій знаходяться 

підрозділи, що обходять і діють з фронту, вимагає розподілу снайперських груп 

між тими і іншими. Якщо достатньої кількості снайперських груп забезпечити 

неможливо, то перш за все посилюються підрозділи що виконують обхід. Все 

інше, як зазначено вище. 

 

2.4.4. Прорив 

Прорив характеризується початковим наступу на широкому фронті, щоб 

зафіксувати ворога на місці і обдурити щодо істинного напрямку удару. Потім 

основний удар наноситься потужною і жорсткою атакою на значну глибину на 

дуже вузькій ділянці фронту. При прориві снайперські групи застосовуються так 

само, як при обході і охопленні. 

2.4.4.1. Вимоги до вогневих позицій 

Прорив спочатку підтримується зі снайперських позицій, розташованих 

поблизу напрямку наміченого прориву. Інші вимоги, як викладено вище. 
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