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Анотація

Відділення — це найменше штатне військове формування, тактичний
підрозділ, що має штатного командира, в багатьох арміях світу, українська
історична назва «рій». Як правило, відділення входить до складу взводу, але
може існувати і поза взводом. Зазвичай в механізованому (мотострілецькому,
мотопіхотному, піхотному) відділенні 9-13 осіб. У відділеннях інших родів
військ чисельність особового складу відділення від 3 до 15 осіб. Сьогодні
перед українською армією стоїть нагальне питання максимального технічного
оснащення малих стрілецьких груп. Захист і швидке переміщення мають
забезпечувати два спеціалізовані бронеавтомобілі з колісною формулою 4×4
«Варта». В яких знаходяться водії, командир підрозділу, снайпер,
кулеметники, оператор дрону, тактичний медик і стрільці озброєні сучасною
зброєю, екіпіровані захистом відповідного рівня і приладами нічного бачення і
спеціального зв’язку.   

Видання розраховане на широкий загал зацікавлених читачів:
військовозобов’язаних та військовослужбовців, працівників правоохоронних
органів, органів правосуддя, практикуючих правників, здобувачів вищої
освіти, науковців, вчителів загально-освітніх шкіл, які викладають предмет
«Захист України», викладачів вищих навчальних закладів тощо. Стане в нагоді
під час підготовки військовослужбовців Збройних Сил України, Національної
гвардії України, Національної поліції України, Служби безпеки України,
Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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Індивідуальна навичка №1

КАМУФЛЯЖ
Розуміння того, коли варто бути видимим, а коли слід лишитися непомітним

– вкрай важлива частина ваших зусиль, спрямованих на те, щоб не порушити
одне з найважливіших правил. Це правило – не стань трупом.

Володіння мистецтвом камуфляжу дозволить вам “розчинитися” на полі бою.
Камуфляж, як уміння ховатися на фоні оточуючого середовища, має дві ос-

новні складові.
Під укриттям маємо на увазі будь – які перешкоди, здатні заховати бійця від

ворожого вогню, такі як дерева, камені, стіни, канави чи воронки. Такі перешкоди
дають певний захист від кіль та снарядів.

Під маскуванням маємо на увазі уміння зливатися з безпосереднім оточен-
ням. Це захист лише від ворожого спостереження, але в жодному випадку на
захист від вогню.

Зайняти укриття – значить заховатися за перешкодою щоб уникнути во-
рожого вогню.
Маскування - уміння зливатися з місцевістю, щоб уникнути виявлення во-
рожими спостерігачами.
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При маскуванні важливо пам’ятати навступне:
Розмір. Кілька предметів близьких за розміром, краще піддаються мас-●
куванню разом.
Форма. Природа практично не створює правильних кіл і прямих. ●
Блиск. Як правило блищать масні або гладкі поверхні.●
Тінь. Часто видає форми, які мозок впізнає навіть підсвідомо.●
Силует. Об’єкт можна упізнати, коли він виділяється на світлому фоні●
(або виявиться підсвіченим з тилу).
Текстура. Мова йде не лише про “грубість” поверхні, але і про харак-●
теристики перспективи.
Колір. Вкрай важливим є найбільш поширений у вашій місцевості колір.●

Маскування шкіри.
Різкі риси обличчя, такі як очі, область під носом, губи і щелепа формують

структуру світлотіні, яка миттєво видає людське обличчя. Колись доводилося
дивитися на розмиту чорно-білу фотографію? Навіть якщо ви не можете впіз-
нати людину, ви можете визначити місцеположення обличчя. Ті риси, які його
видають, це всього лише тіні на обличчі людини. Люди автоматично звертають
увагу на подібні тіні – навіть на неживих предметах, таких як хмара або поверхня
Місяця.

Два зразки. Сконцентруйте погляд за межами сторінки.
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Ці тіні слід приховати і спотворити. Щоб досягти такого ефекту використо-
вуйте світлий тональний крем або тональний олівець для більшості «глибоких»
рис обличчя. Але в жодному випадку не «заміняйте» тіні повністю – інакше ви
відтворите ту ж таки сукупність тіней, але в «негативі». Скористайтеся темним
тональним кремом або тональним олівцем  для того щоб «натягнути» тіні на
лоба, щоки та шию. Розбийте помітні частини обличчя – такі як ніс, підборіддя і
брови навпіл за допомогою темного крему чи фарби. Пам’ятайте – слід вико-
ристовувати лише ті кольори, що відповідають домінантним кольорам оточую-
чого середовища. Для прикладу – не варто користуватися світло-сірим, якщо це
не переважаючий колір в оточуючому ландшафті.

Повторіть цю ж кольорову схему на зворотній стороні рук якщо ви не вико-
ристовуєте рукавиці. Руки рухаються значно частіше, ніж голова. Оскільки рух
руйнує маскування більше, ніж щось інше, світлі руки працюють як сигнальні
прапорці.

Замаскуйте ваше тіло і обладнання.

Є безліч легкодоступних моделей камуфляжу для уніформи. Всі вони хороші,
але деякі з них кращі за інші. Деякі зразки, будучи не ідеальними в конкретних
обставинах, здатні продемонструвати певну універсальність при зміні середо-
вища. Правду кажучи, ми почасти маємо не ідеальну форму через рішення, при-
йняті “ними” (Ви знаєте “їх” – тих хто приймає рішення виходячи з вимог
уніфікації). Зрештою, існує причина, з якої “вони”  називають однострій “уніфор-
мою” …

Уявімо, що ви не маєте уніформи. Добре. Вдягніться в кольори, які відповіда-
ють домінантним кольором середовища (або принаймні виберіть один найбільш
розповсюджений колір) . Якщо ви живете в джунглях, природним вибором буде
зелений. Це буде пісчаний колір для жителя пустелі і білий – для жителя засні-
женої тундри. Хороша новина в тому, що ваша «розгрузка» створить унікальну
структуру тіней на однотонній  уніформі. Якщо ви хочете покращити цей резуль-
тат (наприклад «розбити» колір кінцівок), ви можете скористатися відрізками ізо-
ляційної стрічки, обмотаними довкола рук і ніг.  Це не лише покращить
маскування, але і запобігатиме лясканню мішкуватого одягу на вітрі і дозволить
уникнути випадків затискання складок в деталях механізмів. При цьому бажано
не затискати кінцівку до посиніння.

Згадані вище рукавички – дуже хороший метод маскування рук. Навіть в жар-
кому кліматі варто користуватися рукавичками зі зрізаними пальцями. Це до-
зволить уникнути більшості порізів, подряпин і укусів комах. 
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Волосся – це ще одна з рис, за якими людину легко виявити на пересіченій
місцевості. Автор роботи не має цьому наукового пояснення і наводить це як
факт. Якщо ви його приймаєте, тоді за всяку ціну маскуйте волосся. Скористай-
теся капелюхом, бандажною або фарбою належного кольору. Або не робіть
цього і прийміть наслідки.

Замаскуйте ваше спорядження. «Розгрузка», підсумки, казанок – все це му-
сить бути замасковано. Обмотайте стрічкою всі кільця, карабіни та пряжки. Це
дозволить уникнути шуму і блиску. Існує чимало зразків пластикової рослинності,
які можна купити в магазині, можна скористатися відрізками камуфляжної сітки
30Х30 см. Або камуфльованого брезенту. Все це можна використати для мас-
кування спорядження. Замість цих матеріалів можна скористатися  частинами
справжніх рослин, але їх важко закріпити на спорядженні і вони скоро зав’януть. 

Гвинтівку можна замаскувати за допомогою пари старих шкарпеток відповід-
ного кольору. Досить відрізати передню частину шкарпетки і натягти її на ців’я
гвинтівки. Приклад і задню частину можна обтягти навіть не підрізаючи носок.
Відрегулюйте довжину покриття по потребі і зафіксуйте за допомогою ізоляційної
стрічки. Переконайтеся, що гвинтівка все ще функціонує (особливу увагу приді-
літь затвору).

Пам’ятайте, що камуфляж – це мистецтво, важливість якого части недоо-
цінюють в міру розвитку нових оптичних засобів. Винахідливість слід заохочу-
вати, але як і в багато інших сферах, слід знати міру. Насправді камуфляжу
МОЖЕ бути забагато.
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Індивідуальна навичка №2

СИГНАЛЬНІ ЖЕСТИ

Хоча ми, як правило, уявляємо собі комунікацію на полі бою як радіопередачі
з використанням професійної термінології, значна частина спілкування відбува-
ється за допомогою специфічних рухів рук. Ця форма комунікації відома як сиг-
нальні жести.

Подібні сигнали використовують, як правило, в патрулі або за інших обставин,
що вимагають суворого дотримання тиші. Такі жести можна використовувати на
досить значних дистанціях, більшість з них можна розрізнити на відстані 400
метрів. Більше того, ці сигнали можна зрозуміти в шумі бою.

Досить часто командири роблять помилку, вважаючи, що після зіткнення з
противником жести все ще лишаються пріоритетним методом комунікації. Це
неправильно. Зрештою, противник вже знає де ви. Зіткнення вже відбулось. В
такій ситуації кращим підходом буде використання голосових команд. Команди
треба віддавати швидко та впевнено. Вам потрібно, щоб бійці спостерігали за
своїми секторами вогню, а не вашими сигналами.

Сигнали можна показувати як правою так і лівою рукою, за кількома винят-
ками. Також зазначимо, що всі сигнали за винятком того, який вказує на пункт
збору, слід передавати «по ланцюжку» членів патруля негайно. Це треба робити
на віть якщо ви точно знаєте, що боєць за вами бачив сигнал. 

Далі йде виклад 28 базових сигналів, до яких ваша команда може додати
власні, специфічні для неї.
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«Я готовий/Ви готові?»

Відомий також за англомовною сленговою назвою “Yoo-hoo!” сигнал викорис-
товують для того, щоб привернути увагу до себе чи дати знати іншому бійцю що
ви готові рухатись, комунікувати , атакувати і т.п.

Цей сигнал подають піднявши руку над головою, і рухаючи нею вперед –
назад – просто як ви це робите, коли бачите приятеля на парковці
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«Я розумію»

Значить, що боєць зрозумів останнє повідомлення і буде виконувати команду
або що він виконав завдання і готовий до наступної команди. Цей сигнал часто
називають просто «палець вгору»

Цей сигнал подають піднявши руку з виставленим великим пальцем вгору.
Варіант, при якому палець опускають вниз значить, що ситуація «не є доброю»
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«Я не розумію»

Означає що боєць н розуміє останнього повідомлення чи не може виконати
останню команду. Іноді називається «відмахнутися»

Теоретично цей сигнал  показують, закривши все обличчя руками, долоні на-
зовні. Зрозуміло, що це безглуздо, оскільки ви не можете тримати зброю. Тому
загальноприйнятою формою передачі сигналу є використання одної руки – до-
лонею назовні. Нею ви махаєте «відзовні» до центральної лінії обличчя (від вуха
до носу).
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«Припинити вогонь»

Означає що бійці повинні НЕГАЙНО припинити вогонь.

Цей сигнал подають рукою (долоня назовні) якою ви рухаєте вгору – вниз
перед обличчям.
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«Вирушаємо»

Означає, що всі члени патруля повинні почати рух вперед.

Сигнал подають піднявши руку вгору і махнувши нею вперед. Часто руку про-
сто згинають в лікті. Так відбувається значною мірою через вагу «розгрузки» та
рюкзака, які сильно тиснуть на плечі. В обох випадках сигнал виглядає прак-
тично однаково.



12

«Стоп»

Патруль припиняє просування вперед, але бійці можуть продовжити рух до
прикриття. Не плутайте цей сигнал з сигналом «Замри». Сигнал «Стоп» по-
дають тільки тоді, коли немає жодних загроз безпеці патруля.

Сигнал подають рухаючи відкриту долоню в напрямку отримувача (ніби ввіч-
ливо відмовляючись від страви).
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«Замри»

Цей сигнал означає – припинити БУДЬ – ЯКІ рухи. Не йти, не розмовляти, на-
віть не повертати голови у пошуках прикриття. Цей сигнал означає, що небез-
пека просто поруч – ворожий патруль, що проходить поряд, чи протипіхотні міни,
помічені одним з членів патруля (тобто патруль може вже бути на мінному полі).

Не використовуйте цей сигнал занадто часто. Ніколи не використовуйте цей
сигнал, якщо ви хочете просто зупинити патруль. 

Сигнал подають зігнувши руку в лікті і стиснувши кулак – так щоб нігті на паль-
цях «дивилися» в напрямку вашого погляду.
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«Пригнутися»

Цей сигнал означає, що бійці повинні присісти, так щоб їх не було видно.

Сигнал подають, рухаючи відкритою долонею згори вниз.
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«Піднятись»

Команда означає, що бійці повинні піднятися і приготуватися до руху.

Сигнал подають піднімаючи відкриту долоню знизу вгору.



«Збільшити інтервал» 

Цей сигнал означає, що слід збільшити інтервал між бійцями в формації або
між формаціями. Цей сигнал часто подають, коли патруль покидає густі зарості
і виходить в рідколісся чи на дорогу. 

Теоретично цей сигнал подають розводячи ріки (долонями назовні). Прийнят-
ним варіантом такого сигналу при наявності зброї буде покласти руку на бік гвин-
тівки і розвести руку і гвинтівку в різні боки.
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