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                                                        Вступ 
 Бойова готовність армії та флоту значною мірою обумовлюється 
рівнем підготовленості юнаків до строкової військової служби, до захисту 
Батьківщини. Строкова військова служба відповідно до Конституції та 
закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» є 
почесним обов’язком кожного громадянина (чоловічої статі). Це нелегкий, 
але дуже важливий і необхідний для суспільства вид діяльності, що 
характеризується складністю, високою напруженістю, динамічністю, 
суворою регламентацією, специфічністю спілкування.  
З проголошенням України суверенною незалежною державою і 
створенням її Збройних Сил головною метою військової політики нашої 
країни стала гарантована національна безпека України від зовнішньої 
військової загрози, запобігання війни, підтримка міжнародного миру та 
безпеки. 
  Перехід Збройних Сил України до переважно якісних параметрів у 
військовому будівництві ставить більш високі вимоги до психологічної, 
фізичної та спеціальної підготовки військовослужбовців. 
   Сьогодні, коли новітні наукові відкриття швидко знаходять 
застосування у військовій практиці, зростає значення підготовки молоді до 
захисту Вітчизни. Нова техніка зумовлює докорінні зміни в характері та 
засобах бойових дій. Бій став набагато маневренішим, динамічнішим, 
швидкоплинним, збільшився його розмах, що висуває нові, вищі вимоги 
до психологічної, фізичної та спеціальної підготовки військовослужбовця , 
потребує від нього уміння швидко орієнтуватися в обстановці, вміло 
оцінювати її і приймати правильні рішення, координувати свої дії з діями 
підрозділу. Це означає, що біля пультів бойових машин, зенітно – 
ракетних комплексів, у танках, за штурвалами бойових літаків, у відсіках 
підводних човнів мають бути люди, краще, ніж раніше, підготовлені у 
військовому  та спеціальному плані. 

Державна система військового навчання виникла не на пустому 
місці. Вона увібрала в себе все передове, цінне, що є в історичному 
досвіді виховання підростаючих поколінь. Ще в Київській Русі військово – 
фізична підготовка здійснювалася в «будинках молоді», школах при 
монастирях, князівських дворах. За часів князя Святослава хлопчика у 
три роки вже садовили на коня, у сім – навчали грамоті, а у двадцять 
брали в походи. 

Запорізька Січ виховувала 10 – 18 літніх дітей загиблих козаків у 
сирітських школах, де вони проходили військове навчання. 

Військова підготовка молоді існувала в багатьох країнах: школи і 
пажеські корпуси в Росії, скаутський рух у Франції, бойскаутський – в 
Англії, загони російських скаутів на початку ХХ століття. 
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У роки Вітчизняної війни допризовна підготовка в СРСР охоплювала 
майже всю учнівську молодь, що давало змогу за короткий час готувати 
для фронту молодь, яка успішно оволоділа основами військової справи, 
добровільно вступала до народного ополчення, у партизанські загони, 
засвоювала скорочену програму військових училищ. Припинення в1962 р. 
військового навчання в середніх навчальних закладах негативно 
вплинуло на підготовку молоді до військової служби. Тому в 1967 році, у 
зв’язку зі скороченням терміну служби у Збройних Силах СРСР, було 
поновлено проведення початкової військової підготовки молоді. 

У США, незважаючи на відсутність загального військового 
обов’язку, діє закон про розвиток освіти з метою національної оборони 
країни, за яким підготовка юнаків для сухопутних сил, флоту і авіації 
ведеться у середніх школах. Крім того, діють так звані молодіжні піхотні 
батальйони, куди приймають юнаків від 15 років, офіцерські тренувальні 
корпуси юніорського резерву, де проводяться заняття за спільною 
програмою школи та армії. Для американських школярів організовуються 
військово – спортивні ігри, змагання, відвідування гарнізонів, походи на 
військових кораблях тощо. 

У Німеччині воєнізовані організації молоді охоплюють понад один 
мільйон юнаків. 

З переходом Збройних Сил України  на нову форму 
комплектування військ – за контрактом - як ніколи на середні освітні 
навчальні заклади покладається завдання підготовки молоді до служби в 
Збройних Силах України. 

З 2004 року допризовна підготовка знайшла своє місце в 
новій навчальній програмі , яка отримала назву «Захист Вітчизни». 

Нова навчальна програма «Захист Вітчизни» включає: 
- військово – історичні, правові та політичні основи 

захисту Вітчизни; 
- загальновійськову підготовку; 
- вогневу підготовку; 
- тактичну підготовку;   
- прикладну фізичну підготовку; 
- основи цивільного захисту; 
- основи медико – санітарної підготовки; 
- контроль навчальних досягнень. 

Мета курсу «Допризовної підготовки» - це не тільки підготовка до 
строкової військової служби, а й подальший фізичний, вольовий, 
інтелектуальний, професійний, моральний розвиток особистості, 
формування в юнаків рис дорослої людини, якостей справжнього 
чоловіка. 
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 Виходячи з основних положень «Державної програми розвитку 
Збройних Сил України на 2006 - 2011 роки», та у зв’язку з переходом 
військ на контрактний принцип комплектування військово-патріотична 
робота буде проводитися шляхом рекламування військової служби,  
всебічної підтримки з боку державних та місцевих органів усіх рівнів                          
ветеранських, військово-патріотичних, молодіжних та дитячих об’єднань і 
клубів, метою діяльності яких є формування громадянина-патріота, 
початкової військової підготовки в освітніх закладах, висвітлення героїко-
патріотичної тематики в літературі, мистецтві та культурі. 
  
 Перш ніж   розпочати  вивчення предмета «Захист Вітчизни», 
звернемося в далеку сивину і подивимося, як до питання захисту своєї 
землі ставилися народи багатьох країн світу. Ознайомимося з битвами, 
які провели  видатні полководці, з їх мудрістю щодо прийняття рішень в 
нестандартних ситуаціях. Ці битви стали шедевром військового 
мистецтва і вивчаються й зараз через багато віків у військових училищах 
та академіях. Прочитавши цей маленький посібник з вивчення історії 
розвитку Збройних Сил України, може хтось із вас, юнаків, захоче стати 
військовим, оволодіти професією, яка називається «Захищати 
Батьківщину».   
 Даний посібник має допомогти викладачам з предмета «Захист 
Вітчизни» у підготовці до проведення уроків з розділу «Військово-
історичні, правові та політичні основи захисту Вітчизни». 
 У посібнику використаний матеріал законодавства України про 
військову службу, а також висвітлена інформація щодо проходження 
військової служби за контрактом. Висвітлені на підставі досвіду, 
накопиченого під час експерименту комплектування Збройних Сил 
України військовослужбовцями за контрактом, зміни до Закону України  
«Про військовий обов’язок та військову службу». 
 У посібнику використаний  сучасний матеріал (ілюстрація, тактико-
технічні характеристики ) озброєння і техніки, якою укомплектовані 
Збройні Сили України. Додаються  карти – схеми. 
 В додатках посібника висвітлені питання,  з якими допризовнику 
доведеться зіткнутися в першу чергу в Збройних Силах України.  
 Посібник містить матеріали інноваційного уроку.       
Ілюстративний матеріал посібника покликаний допомогти викладачам з 
предмета «Захист Вітчизни» в проведенні уроку та дати можливість учням 
більш глибоко засвоїти матеріал.  
 Матеріали посібника можна також використати в проведенні 
занять із гуманітарної підготовки з військовослужбовцями строкової 
служби та військовослужбовцями служби за контрактом. 
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          Розділ1. Військове мистецтво різних країн світу. 
 
 Починаючи урок з вивчення історії розвитку  Збройних Сил 
України, викладачу з предмета «Захист Вітчизни» на кожному уроці 
доцільно наводити приклади військового мистецтва полководців різних 
часів і народів. Це завжди дасть змогу  привернути увагу учнів  до 
засвоєння висвітленої теми. Тому, що нічого не відбувалося на пустому 
місці. А все має свій поступовий розвиток. Воєнна термінологія, 
трактування видатних історичних постатей, історичні воєнні події не 
можуть не привернути уваги учнів. Тому в цьому розділі і приводяться ці 
історичні приклади, які викладач з предмета «Захист Вітчизни» може 
використовувати при підготовці до проведення уроку. 
            
 
 1.1 Мудрість видатних діячів минулого.            
 
Флавій Вегецій Ренат, римський літератор. 
Знання військової справи формує сміливість у бою: ніхто не боїться діяти, 
якщо він впевнений, що добре знає свою справу. 
Хто хоче миру, нехай готується до війни; хто хоче перемоги, нехай 
старанно навчає воїнів; хто бажає одержати бажаний результат, нехай 
веде війну, спираючись на мистецтво і знання, а не на випадок. 
Той, хто пливе з військом на військових кораблях, повинен уміти завчасно 
розрізняти прикмети бурі і водовертей. Від бур та хвиль кораблі гинуть 
частіше і в більшій кількості, чим від сил ворога. Море не знає жалю, і 
якщо обережність рятує передбачливих, то неуважних губить 
необережність. 
 
Сунь – Цзи, китайський полководець. 
Якщо знаєш супротивника і себе, воюй хоч сто разів – переможеш 
завжди; якщо знаєш себе, а його не знаєш  то один раз переможеш, 
другого разу зазнаєш поразки; якщо не знаєш ні себе, ні його, кожного 
разу, коли будеш воювати, будеш зазнавати поразки. Коли можеш 
нападати, прикидайся недіючим. Коли знаходишся близько від ворога, 
застав його думати, що знаходишся далеко. Якщо ворог відпочиває, не 
давай йому спокою. 
 
Могутність солдатського строю. 
Багато віків війська не знали строю: одна озброєна сила, налітала на 
іншу, - і розпочинався бій. У п’ятому столітті до нашої ери у греків 
появився перший бойовий порядок військ – фаланга. Греки почали 
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здобувати одну перемогу за другою, особливо над  військами азіатських 
народів, у яких строю не було.  
8 тисяч греків перед боєм вишикувалися вісьмома  шеренгами. У кожній 
шерензі було по тисячі воїнів; вони займали по фронту півкілометра.  
Воїни стояли, відчуваючи лікоть один одного. Передня шеренга, 
зімкнувши великі щити, виставивши списи, прикривала всю фалангу.  
 
   Друга і третя теж направляли списи вперед. Наступні шеренги були 
готові замінити вбитих товаришів.  Прорвати стрій такої фаланги  було не 
можливо. Сильні удари наносила фаланга в короткій атаці. Воїни 
переходили з ходу на біг. Списами змушували противника відступити і 
завершували бій мечами. 
Але у фаланги були два недоліки. Вона не могла рухатися по нерівній 
місцевості. Стрій порушувався, фаланга розривалася. В ці розриви 
противник спрямовував свій напрям і завдавав удару з незахищеного 
тилу, в спини грекам. Другий недолік – слабкі фланги фаланги. На 
флангах противника зустрічали всього вісім воїнів зі списами. Багато 
полководців думало, як удосконалити фалангу. Охорону флангів стали 
доручати кінним загонам. З охороною флангів питання було вирішено, 
але пересуватися фаланга все ще не могла. Розбитий противник з 
успіхом рятувався від неї простою втечею. 
Давньоруська «стіна», яка змінилася шикуванням колонами у слов’ян, 
відрізнялася від фаланги греків дуже важливою характеристикою: за нею 
ще знаходилася лінія воїнів. Вона охороняла тил, заповнювала розриви 
при прориві «стіни», часто наносила рішучий удар – діючи як резерв.  
        Фаланга,  «стіна», легіон – це бойовий порядок, який могли 
використовувати тільки навчені армії. І головним у навчанні було 
те, що ми називаємо тепер стройовою підготовкою. 
 
Зосередити сили на головному напрямку 
        «Мої Левктри і Мантінея», - говорить хто-небудь, підбиваючи 
підсумки довгої і великої праці. 
          Давайте підемо по цій ниточці, вона знову приведе нас до 
Стародавньої Греції. 
Войовничі спартанці вторглися в  Беотію. Біля містечка Левктри відбулася 
їх зустріч з військом Епамінонда.  
          У спартанців було 10 тисяч гоплітів і тисяча кінноти, у беотійців 
кіннотників було стільки ж, але піхоти – 6 тисяч.  
          Спартанці розраховували легко перемогти. Їх фаланга складалася 
із  дванадцяти шеренг, попереду зайняла позицію кіннота. 
          Епамінонд попереду теж поставив кінноту. Але фалангу він 
вишикував не звичайно – не рівним брусом, а у вигляді кочерги. Довгу 
рукоятку складали вісім шеренг ополченців, короткий же кінець, яким 
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ворушать вугілля, утворили п’ятдесят коротких шеренг відбірних воїнів. 
Епамінонд наказав ополченцям не вступати в бій і при  проведенні 
наступу ворогом відходити, обороняючись. Він розраховував, що долю 
бою вирішить крило, в якому були відбірні воїни. Битва розпочалася 
атакою сильної кінноти беотійців. Спартанські кіннотники були зім’яті. 
Відступаючи за правий фланг своєї фаланги, вони врізалися в піхоту і 
зруйнували її ряди. Епамінонд, скориставшись панікою, атакував 
противника по всьому фронту.  Тут  і показав себе «кінець кочерги», яким 
ворушать вугілля. Його натиск був таким могутнім, що фаланга спартанців 
була зруйнована, правда, на не великому просторі. Але цього було 
достатньо, щоб закінчити битву перемогою. 
          Спартанці втратили багатьох військових начальників і самого царя 
Клеомброта. Це був єдиний в історії випадок, коли загинув цар. Царську 
особу завжди охороняли кращі воїни. 
           Через декілька років Епамінонд знову бився із  спартанцями, знову 
застосував особливе шикування і знову переміг. Битва відбулася при 
Мантинеї. Епамінонд рухав військо вперед вузькою частиною, як 
військовий корабель, вважаючи, що у тому місці, де йому буде можливо 
прорвати лінію розташування противника, він нанесе рішучу поразку 
всьому ворожому війську. І дійсно, не помилився у своїх розрахунках: 
здобув перемогу у тому місці, де він врізався в ряди противника,   
змусивши вороже військо втекти з поля бою.  
            Радість беотійського війська була затьмарена тим, що в битві 
загинуло багато воїнів. Смертельне поранення отримав і полководець.  
У критичний момент битви дротик спартанця вцілив йому в груди. Лікар 
попередив: як тільки буде вийнятий дротик, Епамінонд помре. 
Полководець заборонив виймати дротик, поки не знайдуть на полі бою 
його щит.  Після того як знайшли щит, Епамінонд поцілував його   і 
наказав вийняти дротик, після чого  помер. 
             Пам'ять про тактику Епамінонда збереглася і до наших днів.  
Неможливо однаково бути сильним по всьому фронту. Тому завжди  
командири визначають напрямок головного удару, а на другорядному 
напрямку достатньо скувати противника. 
 Стратегми – воєнні хитрощі. 
     (За твором Юлія Фронтіна) 
У Римі жив полководець і воєнний історик Юлій Фронтін. Він був 
працелюбним і скромним чоловіком. Співвітчизники хотіли спорудити за 
життя йому пам’ятник за його заслуги,   але він заперечив і сказав: 
«Витрати  на пам’ятник зайві; пам'ять про нас буде жити, якщо ми 
заслужимо це своїм життям».  
Як сховати свої плани. 
Гімількон, вождь пунійців, хотів раптово привести свій флот на Сицилію. 
Тому він не сповістив командирів, куди направляється, а вручив їм 
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запечатані таблиці, де був указаний маршрут. Він наказав, щоб ніхто не 
відкривав таблиць, якщо тільки корабель не буде відігнаний бурею від 
напрямку флагманського корабля.  
 
Метелл Пій на питання, що він буде робити завтра, відповів: «Якщо б моя 
туніка змогла   заговорити, я б її спалив» 
  
Хтось поцікавився у  Ліцинія Краса, коли він збирається знятися з табору. 
Той відповів: «Ти боїшся, що не почуєш сигналу»? 
 
Як провести війська через міста,  захоплені ворогом.  
Нікострат, полководець етолійців, у війні проти епіротів, коли дорога в ту 
країну стала небезпечною, зробив вигляд, що збирається наступати  в 
іншому місці. Військо епіротів зібралося там, щоб перешкодити. Тоді 
Нікострат залишив невеличкий загін, створив видимість, що військо 
залишається на місці, а з основними силами вступив у країну через 
прохід, де його не чекали.  
 
Лакедемонскі полководці вирішили пливти в Сіракузи, але боялися 
розташованого  вздовж берега флоту пунійців. І ось вони пустили вперед 
десять захоплених ними пунійських кораблів, як переможців, а свої 
кораблі приєднали до їх бортів. Обманувши пунійців, вони пройшли.  
 
Як вибратися із найскладніших позицій. 
Серторій в Іспанії вимушений був переправитися через річку, оскільки з 
тилу насідав ворог. Він наказав звести на березі вал у вигляді ввігнутого 
місяця, навалити на нього дров і запалити. Відрізавши таким чином 
противника, він без перешкод перейшов річку. 
 
Спартак, будучи запертим проконсулом П. Варінієм, закопав у  землю 
перед воротами стовпи з невеличкими інтервалами, прив’язав до них 
опудала в одязі та зі зброєю (на відстані вони здавалися заставою) і 
розвів по всьому табору вогнища. Тим самим  ввів противника в оману. 
 
Дарій, щоб непомітно для скіфів залишити табір, залишив у таборі собак і 
ослів. Чуючи їх гавкання і рев, противник думав, що Дарій залишається на 
місці. 
 
Розвідування планів противника. 
 Консул Ємілій Пап під час єтруської війни, збираючись вести військо на 
рівнину, здалеку помітив багато птахів, які піднялися над лісом. Він 
догадався, що там знаходиться якась засада; птахи були схвильовані, 
злітали у великій кількості. Він вислав розвідників і виявив,  що десять 
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тисяч бійців загрожують там перехопити римський загін. Направивши 
легіони з іншого флангу, чого не чекав противник, він здобув  перемогу. 
 

Газдрубал, брат Ганнібала, зрозумів, що війська противника Лівія і Нерона 

з’єдналися, хоча   приховували це - не збільшуючи розміри табору. Він 

помітив, що коні були виснажені від походу, а люди загоріли, як це буває на 

марші. 

Про засади на шляху.  

Фульвія Нобіліора противник притискував з тилу, а між ними була річка, не 

на стільки велика, щоб перешкоджу вати переправі, але  швидкість течії 

була велика. Фульвій розмістив один з легіонів в укритті по цей бік річки, так 
щоб ворог просувався сміливо в розрахунку на нечисленність противника.    

Коли так і сталося, легіон, спеціально для цього підготовлений, 

напав із засади на ворога і розгромив його. 
 
Вибір місця для битви. 
Ганнібал, передбачаючи помірятися силами з Марцеллом, розмістився 
так, щоб   з флангу у нього були ритвини і круті дороги. Використавши 
природні укріплення, він переміг видатного полководця. 
 
Чим заповнити недостатність спорядження. 
Ганнібал не зміг змусити слонів переплисти дуже глибоку річку і не мав 
матеріалу для побудови плотів. Тоді він наказав поранити найбільш 
розлюченого слона під вухом, а тому, хто наніс рану, – негайно 
переплисти річку і побігти уперед. Розлючений слон,  наздоганяючи свого 
кривдника, переплив річку і своїм прикладом повів за собою інших. 
 
Карфагенські полководці, не маючи волокна для спорядження флоту, 
використовували для плетіння канатів жіноче волосся, те ж саме робили 
месалійці і родосці. 
 
Що робити , коли сил недостатньо. 
Серторій в Іспанії чисельністю кавалерії поступався перед ворогом, який 
самовпевнено підступав до укріплень. Вночі його воїни вирили ями і 
перед ними вишикували війська. Коли кавалерія почала підступати, він 
відступив. Переслідувачі попадали в ями і були таким чином переможені. 
 
Про втечу. 
Цар Сирії Трифон, зазнавши поразки, розкидав по всьому шляху своєї 
втечі гроші і, затримавши вершників Антиоха пошуками їх, втік. 
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Про зраду.  
Персидський цар Дарій навмисно знівечив обличчя приближеного свого 
Зопіра, у вірності якого він був впевнений і відіслав його до ворога. Зопіра 
вважали непримиримим ворогом Дарія. Ці переконання він ще 
підкріплював тим, що під час битви вибігав уперед і кидав у Дарія 
дротики. В результаті він здав Дарію доручене йому для оборони місто 
Вавилон.   
 
«Гуси Рим врятували» 
«Гуси Рим врятували» - так кажуть, коли хочуть підкреслити, що тільки 
випадок допоміг уникнути великих неприємностей. 
 Відправимося до Стародавнього Риму, який прославився своїми 
легіонами і полководцями. Але якщо вже вираз покликав нас у дорогу, не 
в похвалу римлянам, то й  нам не залишається нічого іншого, як 
познайомитися з сумними подіями для римлян. 
 У четвертому столітті  до н.е. почалася навала галлів. Вони 
захопили місто, розграбували майно римлян, палили їх   будинки. 
Мешканці сховалися  на пагорбі  в Капітолії. 
 Під охороною воїнів вони почували себе у відносній безпеці. Але гали 
знайшли таємну стежку, яка вела на вершину пагорба. Вночі по стежці 
галли почали рухатися галльські воїни, щоб захопити храми з їх 
скарбами, біженцями. Охорона римлян спала. На щастя, гуси, посвячені 
богині Юноні, почули шелест і почали гоготати. Крики гусей розбудили 
охорону. Напад було відбито. 
«Розрубати Гордіїв вузол» 
Вступивши в Малу Азію, Олександр Македонський зайняв місто Гордій. 
Там, у храмі Зевса, стояла гарба, дишло якої було з’єднано з ярмом 
заплутаним вузлом. Як говорилося у міфі, той хто  зуміє  розв’язати вузол, 
той стане  господарем   світу. Полководець розрубав вузол мечем. 
Розрубати Гордіїв вузол у наш   час -  це значить вирішити яку-небудь 
складну справу з допомогою сили. 
 
 Про заходи щодо зрадників 
Ганнібал знаючи , що деякі з його солдатів минулої ночі перейшли до 
ворога, і впевнений, що в його таборі знаходяться ворожі лазутчики, 
заявив, що не треба називати перебіжчиками відважних воїнів, які 
перейшли на бік ворога за його наказом, щоб вивідати плани ворога. 
Почувши це, лазутчики донесли своїм командирам. Тоді римляни схопили 
перебіжчиків, відрубали їм руки і відпустили. 
 
Про дисципліну. 
Диктатор Курсор присудив до різок начальника кінноти Фабія Рула за те, 
що той наперекір його наказу вступив у бій, хоча і успішно, і збирався 
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після покарання    стратити його. Ні протест,  ні благання не змусили 
диктатора скасувати страту. А коли Рулл утік, Курсор відправився за ним 
до Риму. Там він зняв з нього загрозу смерті лише після того , як Фабій 
разом з батьком упали перед ним на коліна і одночасно за нього просив 
сенат і народ. 
 
Як створити враження достатку. 
Коли галли взяли в облогу Капітолій, римляни,  дійшовши до крайньої 
межі голоду, стали кидати в ворога хлібом. Створивши таким чином 
враження достатку продовольства, вони витримали облогу, поки не 
підійшла підмога.  
 
Марафонська дистанція 
Після перемоги греків над персами грецький полководець Мальтіад  
відправив посланця  в Афіни, щоб сповістити про перемогу. Від міста 
Марафон до Афін 42 кілометри 195 метрів. В пам'ять про воїна, який 
передав радісну звістку, у спортсменів така дистанція називається 
марафонською. 
 
Спис і щит 
Спис і щит – нерозлучні, споконвічні вороги. Примінивши спис для нападу, 
людина дуже швидко придумала захист від нього – щит. 
       З того часу кожен новий вид зброї супроводжує, як тінь, його проти -  
озброєння: кулю – броня, отруйні речовини – протигаз, 
бомбардувальників – зенітні ракети. 
 
Нагорода, якій 38 століть 
  
У стародавніх греків був особливий знак, яким відзначалася доблесть 
воєначальників. Він називався «Золота похвала», Записи, в яких 
згадується цей знак, зроблені  у 18 столітті до нашої ери. Так що «Золоту 
похвалу» можна вважати найстарішим   військовим орденом. 
        Римські вінці – нагороди за військову доблесть. Вінцями 
нагороджували: 

- першого, хто піднявся на  кріпосний мур; 
- переможця в бою; 
- першого, хто піднявся  на ворожий корабель; 
- за врятування римського громадянина на полі бою; 
- за хоробрість. 

 
«Хочу на ви іти» 
Видатний   воєначальник Київської Русі князь Святослав сам видавав свої 
військові задуми: він відсилав посланців до противника із звісткою: «Хочу 
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на ви іти». Те, що у всі часи було таємницею, охоронялося усіма 
способами від лазутчиків і розвідки, Святослав передавав ворогові прямо 
в руки. І все рівно перемагав. Здається одне другому створює  протиріччя. 
У чому тут справа?  
          Бойове хрещення Святослав одержав, коли йому було 4 роки. 
Княгиня Ольга, відправляючись у похід на древлян, взяла із собою 4- 
річного сина. Коли раті зійшлися, Святослав першим кинув спис. Правда, 
він  пролетів, як говорить літописець, між вух Святославова коня і упав 
біля передніх ніг. Але цим було покладено початок бою. 
          В самостійний похід князь повів дружину, коли йому було 20 років. 
«Котлів він за собою не возив, - пише літописець, - м'ясо в поході не 
варив, але тонко нарізав конину або звірину,  пік на вугіллі і їв. Шатрів у 
нього не було; лягаючи спати, клав під себе пітник з коня, а під голову 
сідло. Під стать князю була і його піша  дружина. Вона не тягнула за 
собою  великого обозу, була легкою і рухомою, звичною до сурового 
життя. Коли чутки про перемоги Святослава розповсюдилися по 
навколишнім землях, його попередження сприймалося як близьке і 
невідворотне лихо. Ворог готувався до бою в поганому настрої, 
прирікаючи уже себе до поразки. 
  
Порох на війні 
 Порох винайшли китайці. Сталося це за декілька століть до нашої ери. 
Не хитра суміш селітри, сірки і вугілля вибухала від маленької іскри і 
виділяла велику кількість газів. Китайські військові знайшли пороху 
застосування на війні. Трубками з порохом вони нарощували стріли. 
Підпалювався гніт трубки, стріла випускалася із лука. Вона летіла як 
ракета. Дальність польоту стріли-ракети була незначною. В той час 
придумали подібне до вогнемета. На держак прикріплювався металевий  
циліндр. Вибухом пороху із циліндра виштовхувало  на ворога  палаючі 
пластівці.  Називалася ця зброя по - китайські – піка несамовитого вогню. 
Придумавши такі речі, китайці створили і першу гармату. 
 
Перший постріл у Європі 
У 1118 році місто Сарагоса першим із міст Європи почуло артилерійську 
стрільбу. Іспанську фортецю обстрілювали завойовники-араби. Самі вони 
взнали секрет пороху і гармати від китайців та індійців. 
Від арабів до іспанців  
Іспанці, зазнавши на собі дію артилерії, першими в Європі придбали 
власні гармати. В 1308 році вони взяли Гібралтарську фортецю з 
допомогою нової зброї. 
Від іспанців до всіх 
Склад пороху  перестав бути таємницею. По всій Європі почали 
виготовляти гармати. Це відбулося  в середині 14 ст. Лити стволи ще не 
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вміли . Їх зварювали із довгих смужок заліза і для міцності  охоплювали 
обручами. Ствол прикріплювався до дерев’яної колоди-станка. 
Підкладаючи під станок стовбури дерева – товсті і тонкі, надавали зброї  
кут підвищення, наводили на ціль. В гармату насипали порох, закладали 
пиж, потім – кам’яне ядро або шматки заліза (перша картеч) і стріляли, 
підпалюючи порох через отвір розпеченим дротом. 
 
 
Винахід в Пістойе 
Перші рушниці зробили італійські майстри в 1364 році. Їх дула були 
довжиною  біля 20 сантиметрів. Стріляли дуже погано, заряджати їх було 
довго. Італійські майстри  весь час думали, як удосконалити ручну 
вогнепальну зброю. Майстрам в Пістойе вдалося винайти зручну новинку. 
Вона була названа по імені міста пістолетом.  
 Гвинтівка 
Якщо дзиґа  вертиться, то вона стоїть на вістрі. Якщо не вертиться – 
падає набік. Стійкість дзизі надають її оберти навколо своєї осі. Подібну 
стійкість на траєкторії при стрільбі одержували кулі та снаряди. Куля і 
снаряд починали обертатися у стволі, летіли обертаючись, і тому 
стріляли далеко, прицільно. 
У 1654 році майстер Тимофій Вяткін виготовив особливу пищаль з 
гвинтовими нарізами. Тоді-то вперше і прозвучало слово «гвинтівка» 
 Перші гвинтівки заряджалися, як гладкоствольні мушкети, зі ствола, але 
повільніше разів у сім: проштовхнути кулю у ствол з нарізами було 
складніше. Тільки через два століття, коли придумали набої з металевими 
гільзами і коли гвинтові нарізи стали  нарізати за допомогою спеціального 
станка, гвинтівка стала зручною зброєю і була прийнята на озброєння 
всіма арміями. Швидкострільність гвинтівки підвищилася  після того, як до 
неї приєднали магазин – коробку з набоями. Вперше такі гвинтівки 
застосовували американці під час громадянської війни 1861-1865 років. 
Слово «магазин» прийшло в інші мови з італійської, а до самих італійців – 
із арабського. Арабське «махазин» - означає «склад», «амбар». 
Маленький «амбарчик»,  у  якому п’ять набоїв, став дуже важливою 
частиною гвинтівки.     
Гармата 
Ми знаємо, артилерія виникла раніше стрілкової зброї. Але сталося так, 
що стрілкова  зброя  обігнала її. Піхота вже отримала нарізні гвинтівки, а 
гармати ще були гладкоствольні, стріляли вони не далеко, заряджати їх 
було довго. Артилерія уже  не могла виконувати свої завдання. Щоб 
стріляти по ворогові, гармати треба було встановлювати попереду своєї 
піхоти. Ворожі стрільці, залишаючись у безпечному місці, легко могли 
знищити гарматні обслуги.  
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Відбулася дивна річ – велетні гармати стали слабкіші карликових 
гвинтівок.  
Річ у тому, що   при пострілі гармата затягувалася димом. Артилеристам 
доводилося чекати, коли дим розвіється, і тільки після цього наводити 
гармату на ціль. При цьому швидкострільність була не високою. Вчені 
задумалися. Особливо швидко почала підвищуватися роль артилерії, 
коли француз П.Вьєль винайшов піроксиліновий порох, а Д.Менделєєв 
створив порох піроколлоідний.  Обидва порохи були бездимні, вони 
сильніше викидали снаряд. Дальність нарізних гармат досягла 6-8 
кілометрів. Артилерія повернула собі втрачені переваги. 
  
Кулемет 
У 1883 році американець М.Максим винайшов першу автоматичну  зброю, 
яка стріляла кулями, - кулемет. 
 
Міномет 
Єдине, що було недосяжним для  гармат, -  це були цілі , що знаходилися 
в безпосередній близькості, а також на зворотних схилах гір. Але в 1904 
році,  під час російсько-японської війни,   до артилерії приєдналися 
міномети. Перший міномет і міни до нього виготовили мічман С.Власьєв і 
капітан Л.Гобято. Міна із міномета летіла круто угору, падала теж круто. 
Вона вражала цілі, недоступні снарядам. Тепер надійно захиститися від 
обстрілу можна було тільки в міцних сховищах та укриттях.  
 
Танки 
Ще в сиву давнину люди пробували створити таке, що захищало б воїнів 
від стріл і при цьому рухалося б. 
 В кінці 19 ст. були створені умови для того, щоб придумане в старину 
виконати у металі, зробити танк. Всі головні частини танка окремо уже 
були – гусениці, двигуни, які працювали на гасі, броня, гармати й 
кулемети. Необхідно було зібрати все воєдино. Перший проект 
броньованої машини розробив у 1911р. В.Д. Менделєєв, син великого 
вченого, другий в 1912р. лейтенант австрійської армії Бурштин. У 1915 р. 
винахідник Пороховщиков зробив одно гусеничну машину, озброєну 
кулеметом. Вона називалася   «вєздеходом» (вона добре рухалася по 
бездоріжжю, могла плавати з швидкістю 25км/год.), але справа далі 
проектів не пішла. Виробництво  танків налагодили англійці. Грізна, 
бойова машина називається танком. 
Англійське «танк» на російську мову перекладається словом «бак». 
Перший танк дійсно нагадував металеву коробку з гусеницями по бокам і 
рульовим колесом ззаду. Танк був озброєний чотирма кулеметами і 
двома гарматами. Обслуговували машину вісім чоловік. 
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Перший танк англійці застосували в   битві проти німців на Сомі. Але 
нічого з танкової атаки не вийшло. Із  49 машин 17 застряли на половині 
шляху від ворожих позицій, решту було підбито і спалено німцями; 
рухалися танки повільно – 4 км/год., зверху броні на них були додаткові 
баки з пальним – вони легко загоралися.  
Авіація 
Перший у світі літак побудував воєнний інженер Олександр Федорович 
Можайський. Влітку 1882 р. в Царськом Селі (під Петербургом) був 
здійснений перший в історії політ. Брати Вільбур і Орвіль Райти підняли 
свій аероплан у повітря лише через 21 рік.  У 1911р. російський полковник 
Сокольцев  вперше встановив радіозв’язок літака із землею. В 1913р. 
офіцер Поплавко вперше встановив на літаку кулемет.  Інженер Лобачов 
придумав для літака лижі. Перший у світі ранцевий парашут винайшов 
Котельников. Засновником вищого пілотажу став Петро Миколайович 
Нестеров. Вперше він здійснив політ у вигляді петлі. При проведенні 
повітряного бою П.М.Нестеров здійснив таран – він таранив австрійський 
літак, але сам загинув. 
 
Газова атака  
Першість у використанні отруйних речовин належить німецькій армії. 
Хімічна промисловість Німеччини ще в мирний час виробляла в великій 
кількості хлор і фосген. Ці та інші гази були використані в першу світову 
війну. 
Німці, готуючись до контрудару проти французів і англійців, на 6-ти 
кілометровій ділянці фронту встановили 6  тисяч балонів з хлором. 
Дочекавшись коли вітер подув на ворога , вони почали газо пуск. За п’ять 
хвилин було випущено 180 тонн хлору. Це відбулося 22 квітня 1915р.У 
траншеях і окопах почалася паніка. Люди не знали, чому  вони 
задихаються. 
Того разу було, отруєно 15 тис. чоловік, із них 5 тис. загинуло. 
Влітку 1917 р. біля бельгійського міста Іпра німці застосували нову, більш 
небезпечну отруйну речовину, яку було названо за місцем застосування 
іпритом.  
Перший універсальний протигаз, який захищав людину від різних 
отруйних речовин, винайшов у 1915р. Микола Дмитрович Зелінський, в 
майбутньому академік, видатний радянський учений. 
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             1.2 Великі полководці. 
 Результат бою, операції, військових зіткнень у всі часи залежав 

від таланту командира, полководця.  Історичне минуле підняло на 
вершину слави   видатних полководців: Ганнібала, Юлія Цезаря, 
Олександра Македонського, Чингізхана, Тамерлана, Святослава, Гораціо 
Нельсона, Фрідріха Великого, Богдана Хмельницького, Олександра 
Суворова, Михайла Кутузова, Наполеона,   які своїми діями вплинули на 
хід розвитку історії. Вивчаючи основні битви, які увійшли в історію 
військового мистецтва, ми бачимо, що результат битви залежить від 
таланту полководця. Уміння своєчасно уяснити задачу, оцінити 
обстановку, прийняти рішення, своєчасно віддати необхідні 
розпорядження і  наказ – це і є талант, який притаманний обдарованим 
полководцям. 

 
Олександр Македонський народився в 356 році до н.е.; він був 

сином македонського царя Філіпа і цариці Олімпіади. В дитинстві він 
одержав хороше виховання; його наставником був філософ Аристотель. 
Батько учив його воєнному мистецтву і Олександр вперше командував 
воїнами, коли йому було шістнадцять років. Після вбивства батька 
змовниками, перед вторгненням у Персію, Олександр здобув престол, а 
також одержав добре навчене військо.  

 

                    
 
 
Найбільш знаменною битвою Олександра була його битва з 

Дарієм при Гавгамелах-Арбелах. Поселення Гавгамели знаходиться в 75 
кілометрах від міста Арабела, відповідно, бойові дії велися на великому 
просторі. Це було щось нове в тактиці стародавніх війн. До цієї битви всі 
битви починалися і закінчувалися  на одному і тому ж місці. 

У ніч перед битвою війська знаходилися одне перед одним. Дарій 
наказав воїнам залишатися в строю і при світлі факелів влаштував огляд. 
Вся рівнина була освітлена вогнями варварів, з табору персів доносилися 
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звуки, подібні до шуму моря. Командири Олександра були вражені   
численністю ворога. Вони почали радити Олександру напасти на ворога 
вночі. Знаменита відповідь Олександра: «Я не краду перемогу». 
Олександр розумів, що Дарій, який володіє досить великими силами, 
через нестачу воїнів війни не припинить. Тільки тоді, коли зазнає поразки 
у відкритому бою, втратить мужність і надію, він визнає поразку.     

 
Військо Дарія у 80 тисяч розмістилося двома лініями на рівнині, де 

вільно могли діяти їхні кіннота і бойові колісниці. Фланги першої лінії Дарій 
укріпив кінними загонами, попереду флангів поставив колісниці. Центр 
бойового порядку також прикривали колісниці і 15 слонів. 

У Олександра було менше піхоти і вдвоє менше вершників – 7 
тисяч проти 15 персидських. Олександр вишикував своє військо теж 
двома лініями, але якщо у персів у другій лінії стояли допоміжні війська, 
то в Олександра досвідчена кіннота. Свої фланги полководець теж 
укріпив кіннотою. По всьому фронту розмістилися загони легкої кінноти: 
вони повинні вести бій з колісницями, щоб не пропустити їх до строю 
важкої піхоти – до фаланги. 

Найбільш сильним у цьому бойовому порядку був правий фланг – 
атакуюче крило. Тут зосередилася для нанесення рішучого удару відбірна 
важка кіннота під командуванням самого Олександра. 

Бій розпочався сутичкою кінноти противників на двох флангах. 
Олександр на своєму правому фланзі стримав і розсіяв ворожих 
вершників силами легкої кінноти і легкої піхоти. І тільки після цього повів 
відбірну кінноту у прохід, який утворився на лівому фланзі противника. 

Бій досяг апогею. В центрі частина колісниць була зупинена, 
частина прорвалася до фаланги, важка піхота відбивала їх натиск. 
Загроза нависла над лівим крилом македонян. Але перси замість того 
щоб  вдарити в тил фаланзі,  стали грабувати македонський табір. 
Мародерами зайнялися загони другої лінії, які залишилися для охорони 
тилу. А ударний загін Олександра, увійшовши в прохід на лівому фланзі, 
відсік лівий фланг від центру, розгромив його і деякий час переслідував 
втікачів. Потім Олександр пронісся в тилу ворога і напав ззаду на його 
правий фланг. Тут відбулася найжорстокіша битва. Перси не витримали 
натиску, вся армія побігла. Македонці переслідували і знищували 
противника до приходу ночі. А передові загони вранці другого дня вслід за 
відступаючими  ввірвалися в Арбели і зайняли їх. Перемога була повною. 
Після неї Олександр повністю підкорив Персію. 

Олександр Великий не програв жодної битви. Він вперше у 
воєнній історії зміг об’єднати зусилля піхоти, кінноти, інженерних частин і 
розвідки. Намагаючись об’єднати Схід і Захід, Олександр Македонський 
зумів розповсюдити на підкорених землях досягнення еллінської 
культури, військової і політичної думки. 
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          Гай Юлій Цезар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Гай Юлій Цезар 
               Гай Юлій Цезар. Дата народження Юлія Цезаря – 12 червня 100 
року до н. е. Ранні роки Цезар присвятив політиці. Коли йому було 40 
років, він був обраний консулом  у Римі. Розуміючи, що Римська імперія 
хилиться до загибелі, він почав поступово обмежувати владу сенату. 

 Його талант як полководця почав проявлятися під час підкорення 
Галлії(сучасна Франція, Бельгія, частина Німеччини, Швейцарія). 
Особливо яскраво його талант розкрився при веденні бойових дій з 
германськими племенами. Його популярність у Римі  постійно зростала і 
сенатори почали побоюватися його можливих претензій на владу. В 49 
році до н. е. сенат наказав Цезарю повернутися до Риму в якості 
приватної особи.  Замість цього Цезар перейшов річку Рубікон і почав 
громадянську війну проти своїх ворогів. 
Полководець Юлій Цезар повертався із переможного походу в Італію. За 
римським законом біля кордону він  повинен був розпустити армію. Легіон 
зупинився на березі прикордонної річки Рубікон. Воїни готувалися 
попрощатися з улюбленим полководцем. Цезар довго думав, як йому 
повестися. Вирішив: військо не розпускати, Рим захопити і стати повно 
владним правителем. Війська отримали наказ перейти Рубікон. Рим 
здався без бою. Консул Помпей втік у Грецію й зібрав проти Цезаря 
військо. Біля міста Фарсала відбулася вирішальна битва. 
 Армія Помпея була більшою  від армії Цезаря: 45 тисяч піхоти і 7 
тисяч кавалерії проти 22 тисяч піхоти і однієї тисячі кавалерії. 
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    Помпей вишикував військо в три лінії. Правий фланг, який 
примикав до річки, був укріплений лучниками і пращниками, на лівому 
стояла кіннота. Помпей мав намір ударити по правому флангу військ 
Цезаря, зім’яти його і скинути всю армію в річку. На військовій раді він так 
говорив своїм командирам: «Я переконав наших вершників ( і вони 
обіцяли мені це виконати) напасти при зближенні військ на правий, 
незахищений фланг Цезаря і атакою в тил привести до паніки і розбити 
його військо». 
 Цезар розгадав намір противника. Свої війська  він вишикував теж 
трьома лініями, лівий фланг  поставив в притулок  біля річки. Болотиста 
низина та річка захищали цей фланг від атаки. Правий фланг обороняли 
легка піхота і кіннота. Головне було в тому , що Цезар за легкою піхотою 
та кіннотою сховав відбірний ударний загін. 
  Зав’язався бій, кіннота Помпея, як було задумано ним, у цей час 
навалилася на кінноту Цезаря, а та, як було задумано Цезарем, стала 
відходити і навела противника на прихований ударний загін. Раптовою 
атакою загін розбив кінноту. Лівий фланг піхоти Помпея виявився 
незахищеним. Кіннота Цезаря і ударний загін атакували у фланг піхоти. 
Почався розгром противника.  
 Після цієї перемоги Юлій Цезар став римським імператором. А в 
азбуку воєнного мистецтва була вписана тактична новинка – резерв, який 
своїми діями вирішує хід битви. А ще з тих часів залишився вираз: 
«перейти Рубікон» - зважитися на щось важливе. 
 Завоювання великого полководця і державного діяча Юлія Цезаря 
на п’ять сторіч забезпечили безпеку Римської імперії і дозволили 
розповсюдити в країнах Європи римські закони, звичаї, латинську мову. 
Досягнення Цезаря мали таке значення в історії, що ім’я його 
перетворилося на титул римських імператорів, а також інших монархів. 
Від імені Цезаря походить німецьке слово «кайзер» і російське «цар» 
 
 
Непримиримим ворогом римлян був африканський полководець Ганнібал. 
Ще дев’ятирічним хлопчиком він упросив батька взяти його в воєнний 
похід і тоді дав він клятву завжди боротися з Римом. 
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Ганнібал народився біля 247 року до н.е. в Карфагені (північно-східніше 
сучасного міста Туніса). Учителем його був батько, знатний карфагенянин 
Гамількар. З дитинства він був серед воїнів, тому що батько часто його 
брав з собою у походи. Разом  з військом він терпляче переносив усі 
труднощі військових походів. «Наскільки він був сміливий, кидаючись 
назустріч небезпеці, - пише про Ганнібала римський історик Тіт Лівій, - 
настільки ж він був і обережним під час небезпеки. Він не користувався 
м’якою білизною під час бою – часто бачили, як він, загорнутий у 
військовий плащ, спав серед воїнів. Як у кінноті, так і в піхоті він далеко 
залишав за собою всіх воїнів: першим кидався в бій і останнім залишав 
поле бою». 
 У 221 році до н.е. Ганнібалу, якому було уже двадцять п’ять років, 
випала можливість виконати свою клятву. Після смерті зятя Ганнібал 
прийняв командування карфагенськими силами на Іберійському 
півострові. Через два роки він, в порушення римсько-карфагенської угоди, 
оволодів усією Іспанією. Рим вимагав від Карфагена видачі Ганнібала, 
але отримавши відмову, оголосив Карфагену війну, яка відома як  друга 
Пунічна. Це відбулося в 218 році до н.е. 
 Ганнібал не став дотримуватися тактики римлян У вересні 218 
року до н.е. він з армією в 50 тисяч воїнів і з 40 бойовими слонами 
вирішив пересікти  Альпи. Не дивлячись на великі втрати, складні 
кліматичні умови та ворожість гірських  племен, легендарний перехід 
закінчився успішно. 
  
 
                              
 
 
                                                                                   Переправа військ                                        
                              Ганнібала через річку 
 
 
 
 
 
 
Військо Ганнібала, яке було добре навчене, дисципліноване, розбило не 
готових до війни римлян в боях при Тіціні і Требіі. Ганнібал захопив 
північну Італію. 

Перехід карфагенського полководця Ганнібала через Альпи – 
одна із визначних подій у стародавній воєнній історії. Ганнібала іноді 
називають «батьком воєнної стратегії» за його стратегічний талант. Йому 
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вдалося п'ятнадцять років вести війну проти римлян завдяки новій  
тактиці застосування кінноти. 

 
Знаменитий військовий начальник Київської Русі князь Святослав 

сам видавав свої військові задуми: він посилав гінця до противника зі 
звісткою: «Хочу на ви іти». Те, що у всі часи було таємницею, 
охоронялося всіма способами від лазутчиків і розвідки, Святослав 
передавав ворогові прямо в руки. І однаково він перемагав. Здається, 
одне суперечить іншому.  

Коли чутки про перемоги Святослава розповсюдилися по 
навколишніх землях, його попередження сприймалося як близьке і 
невідворотне лихо.  Ворог готувався до бою у слабкому душевному стані,  
тим самим прирікаючи себе на поразку. 

Народився Святослав у 939 році. Святослав бойове хрещення 
отримав, коли йому було чотири роки. Княгиня Ольга, відправляючись у 
похід на древлян, взяла з собою і сина. Коли раті зійшлися, Святослав 
першим кинув списа. Правда, він  пролетів, як говорить літописець, між 
вух Святославового коня і впав біля передніх ніг. Цим було покладено 
початок бою. 

 В самостійний похід князь повів дружину, коли йому було 
двадцять два роки. «Котлів він за собою не возив, - пише літописець, - 
м'ясо в поході не варив, але, тонко нарізавши конину або звірину, пік на 
вугіллі і їв. Шатрів у нього не було; лягаючи спати, клав під себе пітник з 
коня, а під голову сідло» 

Під стать князю була і його дружина. Вона не брала з собою 
великого обозу,  була легкою і рухомою, звиклою до суворого життя. 

Святослав шикував рать «стіною» в 20 шеренг. Частина воїнів 
виділялася для охорони тилу та флангів. Закривалася «стіна» зімкнутими 
щитами. Виставивши списи, «стіна» завдавала могутнього удару по 
ворогові. Ще сильнішою «стіна» була в обороні. 

Літописні дані засвідчують, що самостійна воєнна діяльність 
Святослава розпочалась близько 964 р.  В 964-966 рр. він підкорив 
слов’янське плем’я в’ятичів, що проживало в басейні Оки, завдав поразки 
волзько-камським булгарам, а близько 965р. – розгромив Хозарський 
каганат і зруйнував його столицю Ітиль. Вів війни на північному Кавказі, де 
захопив хозарську фортецю Семендер і переміг племена ясів та косогів.  

 
 
 
  
               Святослав 
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В 967 р. розпочав бойові дії в Болгарії, підкоривши собі майже всю 

територію цієї держави. У Болгарії місцем свого перебування обрав 
Переяславець на Дунаї, висловлював думку про перенесення сюди 
столиці Київської Русі. 

У 969 р. спільно з болгарами та угорцями розпочав війну з 
візантійським імператором Цимісхієм. Повертаючись у 972 р. до Києва, 
дружина Святослава потрапила у засідку, організовану біля Дніпрових 
порогів печенігами, яких підмовили візантійці. У ході бою Святослав 
загинув. Печенізький хан Куря наказав виготовити з черепа Святослава 
чашу, з якої потім пив вино. 

 
Чінгісхан заснував монгольську націю, завоював більшу частину 

відомого тоді світу і по праву заслуговує звання одного із великих 
полководців усіх часів. Іноді  його називають «варваром», а його армію – 
«ордою», але він досяг своїх перемог лише тому, що був чудовим 
організатором і тактиком, а не тому що був «варваром». 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Він народився у знатній сім’ї в центральній Монголії, на річці Онон, 

у 1167 р. Його назвали Темучіном. Коли йому було дев’ять років, люди 
ворогуючого племені убили його батька. Завдяки своїм організаторським 
здібностям, Темучін зумів об”єднати монгольські племена в союз і 
отримав титул Чінгісхана (що перекладається по-різному «загальний 
повелитель» або «дорогоцінний повелитель») 

Чінгісхан вимагав від  керівників племен, які входили до союзу, 
утримувати постійно воєнну силу для оборони своєї території, а також  
для походів. Він ввів в армії десятинну систему: десятка, сотня, тисяча і,  
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зрештою, «тумен» - десять тисяч. Командувачами стали сини хана та інші 
представники знатних сімей, які повинні були відповідати за навчання і 
дисципліну в армії. 
 Майже половину армії складала важко озброєна кіннота з мечами 
і списами, захищена шкіряними  шлемами і нагрудниками. Решта армії 
складалася із легкої кінноти – лучників, у яких були тільки шкіряні шлеми, 
луки і стріли. Монголи вели за собою в’ючних коней з припасами і 
спорядженням, необхідними для довготривалих походів. До того ж  він 
створив систему розвідки й шпигунів, які сповіщали його про розміщення і 
чисельність військ противника.  
 

                          
                           Монгольський завойовник (1167 – 1227) 
 
У тактиці Чінгісхана велику роль відігравав страх як психологічний 
фактор. Його армія рідко брала полонених і часто його воїни, захоплюючи 
міста, знищували не тільки військових, але й мирне населення. 
 Після того, як хан придушив усіх противників у себе і домігся 
консолідації монгольського народу, він задумав розширити свої 
володіння. 
 У 1206 р. він напав на Китай і через два роки пробився через 
Велику стіну. Продовжуючи наступальні операції, він у1215 р. завдав 
повної поразки Китаю, а в 1218 р. ввів до складу своєї імперії Корейський 
півострів. 
 В 1219 р. за вбивство монгольських торговців, Чінгісхан повів свою 
армію на тюркські землі і незабаром захопив області, які в наш час 
відносяться до Іраку, Ірану і Західного Туркестану. Він також захопив 
райони теперішньої Північної Індії і Пакистану.  
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 У 1222 р. Чингісхан вторгнувся  на Русь і захопив землі  від 
Персидської затоки до Північного Льодовитого океану. 
 Не дивлячись на те, що Чінгісхан наповнив Азію вбивствами, він 
деколи проявляв турботу про людей, які вижили після набігів його армії. 
Він створював на захоплених землях адміністрацію, нерідко із місцевих 
чиновників. 
До 1226 р. Чінгісхан правив імперією, яка простяглася з заходу на схід від 
Польщі до Кореї, а з півночі на південь – від Льодовитого океану  до 
В’єтнаму. 
 Імперія Чінгісхана проіснувала біля 150 років після його смерті, 
дякуючи вмілому управлінню його дітей і внуків. Русь і Китай в 
подальшому підкорили собі частини цієї імперії, але Монголія, як ядро її, 
вціліла.   
 
 Тамерлан, його ім’я походить від прізвиська Тимур Ленг (Хромий 
Тимур), що зв’язано з його каліцтвом на ліву ногу. 

Та мерлан - наймогутніший   полководець Центральної Азії в 
середні віки. Він відновив монгольську імперію Чінгісхана. Його довге 
життя пройшло в постійних боях, оскільки   він хотів розширити  кордони 
своєї держави і утримати завойовані землі. 

                    
                              Пам’ятник Тамерлану   
                                   (Узбекистан) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Він народився в 1336 р. в сім’ї монгольських військових, в п’яти десяти 
милях від сучасного Самарканда (за деякими свідченнями, його батько 
Тимур Тарагай був вождем монголо - тюркського племені). Не дивлячись 
на каліцтво,   Тимур, дякуючи своїм здібностям, досяг високих постів у 
монгольськім ханстві, територія якого охоплює нинішній Туркестан і 
Центральний Сибір. 
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 У 1370 р. Тамерлан захопив владу в Джагатайському улусі. Після 
цього він проголосив себе прямим нащадком Чінгісхана. При веденні 
війн і захваті земель Тамерлан не об’єднував підкорені землі в імперію, як 
Чінгісхан. Він залишав після себе жахливі за масштабами руйнування й 
будував піраміди із ворожих черепів на знак своїх перемог. 
 Хоча Тамерлан дуже цінував літературу й мистецтво та 
перетворив Самарканд у культурний центр, він і його люди проводили 
воєнні операції з варварською жорстокістю.  
 Почавши з підпорядкування сусідніх племен, Тамерлан потім став 
воювати з Персією. В 1380-1389 рр. він підкорив Іран, Месопотамію, 
Вірменію і Грузію.  
 Тамерлан був чудовим тактиком і безстрашним полководцем, 
здатним підняти бойовий дух своїх воїнів, а військо його часто 
нараховувало більше ста тисяч чоловік. Воєнна організація Тамерлана 
була подібна воєнної організації Чінгісхана. Основну ударну силу 
складала кавалерія, озброєна луками й мечами, а на запасних конях 
везли припаси для багатоденних походів. 
 У 1398 р. Тамерлан розпочав війну з Індією лише через імперські 
амбіції. Захопивши Делі, його військо влаштувало різню  і зруйнувало те, 
що не змогли вивезти в Самарканд. Лише через сто років Делі зміг 
відновитися від зазнаних втрат. Під час бойових дій в Індії за наказом 
Тамерлана було знищено сто тисяч полонених індійських солдатів. 
 
  
                                
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Захисні доспіхи часів Тамерлана 
 
У 1401 р. Тамерлан підкорив Сирію, при цьому вбив двадцять тисяч 
мирних мешканців Дамаска, а  наступного року завдав поразки   
турецькому султану Баязіду. Після цього навіть ті країни, які  не підпадали 
під владу Тамерлана, визнали його могутність і заплатили   данину.  
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 Тамерлан отримав данину навіть від єгипетського султана і 
візантійського імператора Іоанна. Тепер імперія Тамерлана за 
розміром  могла посперечатися з імперією Чінгісхана.  19 грудня 
1405 року Тамерлан помер, не встигнувши втілити   мрію вторгнення в 
Китай. Його усипальниця, Гур Емір, є сьогодні одним  із величних 
архітектурних пам’ятників Самарканда. 
 

                            
 
Мавзолей Гурі – Емір де лежить прах Тамерлана, а також його 
духовного  наставника Сейіда Береки і внука Мірзо Улугбека 
                                     (Самарканд, Узбекистан) 
 Звичайно, Тамерлан був могутнім полководцем, але він не був 
політиком, здатним створити  могутню імперію. Підкорені території тільки 
забезпечували його здобутком та солдатами для ведення війн. Він не 
залишив інших звершень, крім випаленої землі і пірамід із черепів. Але 
без сумніву, що його завоювання були масштабними, а його військо 
тримало в страхові сусідні країни. Його прямий вплив на життя 
центральної Азії продовжувався більшу частину 14 століття. А його 
завоювання призвели до вдосконалення військ сусідніх країн, оскільки 
народам доводилося озброюватися, щоб захищати себе від орд 
Тамерлана. 
 
 Богдан Хмельницький, по хрещеному батькові Зіновій 
Хмельницький, був син Чигиринського сотника Михайла Хмельницького. 
Народився  він у 1595 р. Дитинство його проходило на батьківському 
хуторі Суботів. Першу науку Богдан отримав дома. Пізніше його 
відправили вчитися до школи єзуїтів у Ярославлі, що в Галичині і там він 
навчився польської та латинської мови. Як тільки він закінчив школу, 
батько відправив його до Січі навчатися військової справи. Уже в 1620-
1621 рр. він бере участь у війні проти турків. У 1620 р. трапилася трагедія. 
У великій битві турків із поляками під Цецорою його батько загинув, а сам 
Богдан потрапив у полон. Провівши в неволі два роки. Хмельницький 
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повертається до Суботова, записується до реєстрових козаків, 
одружується й займається розширенням своїх маєтностей. Як заможний і 
обережний козак, він не бере будь-якої участі у повстаннях 1625 та 1638 
рр. У 1638 р. завдяки добрим взаєминам з урядом він отримує посаду 
писаря Війська Запорозького і в 1646 р. вирушає в складі козацького  
посольства до короля Владислава. Хмельницький стає сотником 
Чигиринського козацького полку у 50-річному віці.                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Як бачимо,    Хмельницький до 50  річного віку був звичайною людиною 
того часу. Він був заможною людиною, яка дбала про свою родину, 
господарював й займався розширенням своїх маєтностей. Можливо,    
відрізнявся від інших тим, що був освіченою людиною. Але один життєвий 
випадок враз змінив погляди Хмельницького, а разом з тим і хід історії 
всього краю в цілому. 
 У 1646 р., коли Хмельницького не було в Суботові, польський 
шляхтич Даніель Чаплинський напав на Суботів з метою заволодіння 
маєтком, убив молодшого сина Хмельницького й викрав жінку. Коли 
численні скарги до суду виявилися марними, розлючений Хмельницький 
вирішив підняти проти поляків повстання й очолити його.  

Гіпнотичний вплив, що його Хмельницький умів справляти на 
маси, став очевидним, коли, рятуючись від поляків, які розвідали про його 
наміри, він із жменькою прихильників у січні 1648 р. втікає на Запорізьку 
Січ. За короткий час він здобуває підтримку запорожців, виганяє із Січі 
польську залогу й домагається гетьманства. Відразу ж розпочалася 
підготовка до загальнонародної національно-визвольної війни проти 
Польщі. Було укладено воєнно-політичний союз з Кримським ханством та 
відправлено посольство до турецького султана і донських козаків.  

Навесні 1648 р. армія під командуванням Хмельницького завдала 
нищівних поразок польським військам під Жовтими Водами та під 
Корсунем. Намагаючись широко розгорнути визвольне повстання, 
гетьман звернувся з універсалами до українського народу із закликом 
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піднятися на боротьбу проти поневолювачів. Особливу увагу він приділяв 
питанням створення української армії. З цією метою він  розробив і 
запровадив статут «Про устрій війська Запорізького». Це дало можливість 
українській армії 23.9.1648 р. розгромити королівські війська  у битві під 
Пилявцями. 
 Наприкінці червня 1649 р. війська на чолі з Хмельницьким почали 
облогу фортеці Збараж, для звільнення якої вирушила польська армія на 
чолі з Яном Казимиром. Унаслідок переможної Зборівської битви 
Хмельницький уклав Зборівський мирний договір між Україною та 
Польщею, який передбачав обмеження території Української гетьманської 
держави землями Київського, Брацлавського та Чернігівського воєводств, 
встановлював реєстр чисельністю 40 тис. чоловік, надавав амністію 
учасникам повстання. 
 Перерва у воєнних діях дала можливість гетьману зайнятися 
питаннями розбудови української державності. 
 Успіхи політики гетьмана та зміцнення могутності України 
розцінювалися у Варшаві як загроза інтересам Речі Посполитої і вже 
наприкінці вересня 1650 р.  польський уряд прийняв рішення 
продовжувати військові дії. 
 У червні 1651 року відбулася Берестецька битва, яка закінчилася 
поразкою Хмельницького. Гетьман був змушений підписати невигідний 
для України Білоцерківський мирний договір. 
 Протягом 1652-1653 рр. Хмельницький продовжував вести воєнні 
дії проти польського війська. У складних військово політичних умовах 
Хмельницький змушений постійно шукати нових союзників для боротьби з 
Польщею. Грабіжницька, зрадлива політика кримських ханів та пасивність 
Туреччини  з одного боку, непримиренність Речі Посполитої щодо 
Української держави – з другого, примусили Хмельницького укласти 8.01 
1654 р. на раді у Переяславі військово-політичний союз між 
Гетьманщиною та Московським царством. 
 
 Наполеон Бонапарт, ставши французьким імператором, більше 
двох десятків років панував у політичному та воєнному житті Європи. 
Дякуючи своєму воєнному генію він зміг підкорити більшу частину 
континенту і розповсюдити контроль Франції частково на Африку і Азію. 
Наполеон не тільки підкорив величезні території, він ще приніс на 
підкорені землі свої воєнні й політичні ідеї, порядки і нововведення; він міг 
впливати на армії і уряди у всьому світі. Цим самим Наполеон довів, що є 
одним із найвпливовіших полководців усіх часів. 
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Наполеон Бонапарт 

 
 
 
                                                 
В місті Аяччо, на острові Корсика, 15серпня  1769 р. 19-річна дружина 
одного місцевого дворянина, який займався адвокатською практикою, 
Летіції Бонапарте, відчула раптове наближення пологових мук, встигла 
вбігти у вітальню і тут народила дитину. Біля Летиції Бонапарте в цей час 
нікого не було і дитина із черева матері впала на підлогу. Так народився, 
в майбутньому великий полководець і політичний діяч Наполеон 
Бонапарт.  
 Походження Наполеона взагалі не провіщало його майбутньої 
великої кар’єри. Дитинство його пройшло в домі батька, де освіта 
зводилася   до «наук джентльменів» 
 У 1777 р., після великих турбот, батькові вдалося  відвезти двох 
старших дітей – Жозефа і Наполеона – у Францію і помістити їх в 
Офенський коледж, а восени того ж 1779 р. 10-річний Наполеон був 
переведений на державну стипендію у військове училище в м. Бриєнне. 
 У військовому  училищі Наполеон залишався похмурим, 
замкнутим хлопчиком; ні з ким не зближувався, дивився на всіх без 
поваги, без приязні і без співчуття, дуже в собі впевнений, не дивлячись 
на свій низький зріст і малий вік. Його пробували  ображати,   
придиратися до його корсиканського говору. Але декілька сутичок, які 
провів маленький Бонапарт, впевнили однокашників у небезпечності 
подібних заходів. Вчився він чудово, вивчав історію Греції й Риму. Також 
він захоплювався математикою і географією. 
 У 1784 р. він з успіхом закінчив училище і перейшов у воєнну 
школу в  Парижі. Після року перебування в школі він випустився в чині 
підпоручика і відправився в полк, який стояв на півдні, в місті Валансе. 
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 Перебуваючи під впливом ідеї Великої Французької революції, 
став активним якобінцем. У грудні 1793 р. він брав участь в осаді Тулона, 
зайнятого англійськими військами та монархістами. Після того, як його 
командир був поранений, Наполеон, сам отримавши колоту рану, прийняв 
командування над французькою артилерією. Уміло розмістивши гармати і 
направивши вогонь, Бонапарт приніс революційним військам перемогу, а 
собі – славу і чин бригадного генерала, отриманий ним у віці 24 роки.  
 Наступного разу Наполеон проявив себе, коли наказав дати свій 
знаменитий «залп картеччю», щоб припинити заколот роялістів у Парижі                    
5 жовтня 1795 р. В нагороду за це його призначили командувачем армії в 
Італії, де він прославився перемогами над австрійськими військами при 
Лоді, Кастильоні, Арколі  і Риволі в 1796-1797 рр. При Лоді Наполеон 
повів солдат через міст у штикову атаку проти австрійського ар’єргарду, 
проявивши при цьому особисту хоробрість. Солдати прозвали його 
«Маленьким Капралом» 
 Армія Наполеона просувалася на південь і, зрештою, в 1797 р. він 
встановив повний контроль над Італією, а також над Австрією.                                                   
 У 1798-1799 рр. за ініціативою та безпосереднім керівництвом 
Наполеона була зроблена невдала спроба завоювання французькими 
військами Єгипту. 
 Після повернення з Єгипту до Франції за підтримки промислової 
буржуазії здійснив державний переворот, який встановив режим 
консульства. 
 9 листопада 1799 р. він став першим консулом, а фактично – 
правителем Франції, майже диктатором. Він переглянув Французьку 
конституцію, наділив самого себе правами «беззмінного консула».  
А 18.05. 1804 р. об’явив себе імператором.  
 У Франції він систематизував громадянське право, створив Кодекс 
Наполеона, який гарантував громадянам права, завойовані Революцією, 
включаючи свободу совісті. Проводячи агресивну політику в Європі, він 
вів війну з Англією та її союзником Росією. Він провів   блискавичну 
кампанію, розгромивши австрійців  при Ульмі 17 жовтня 1805 р. і   
об’єднанні австрійсько-російські сили під Аустерліці 2 листопада. 14 
жовтня 1806 р. Наполеон розгромив прусаків при Йені, а 14 липня 1807 р. 
переміг росіян при Фрідланді. За Тильзитським мирним  договором 
більша частина Європи була поділена між Францією і Росією. 
 Але всі ці досягнення не задовольняли  Наполеона. Він 
продовжував торгову блокаду Англії, демонструючи   свою ворожість до 
англійців, яких називав «нацією лавочників». У 1807 р. він приєднав до 
своїх володінь Португалію. 
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                             Наполеон перед Москвою у 1812 році 
 
24 червня 1812 р. з шістсот тисячною армією Наполеон розпочав бойові 
дії з Росією. Він не зміг справитися з російською армією,    протистояти 
російській зимі і «політиці випаленої землі», в результаті чого йому не 
залишалося ні припасів, ні укриття. Велика армія повернулася назад, у 
Францію, в ній нараховувалося не більше 10 тисяч боєздатних солдатів. 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Наполеон у Бородінській битві 
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 Своє життя великий полководець закінчив у вигнанні на острові 
Св. Єлени в південній Атлантиці 5 травня 1821р. у віці 51 рік помер від 
раку шлунка.  
 Стратегія Наполеона ґрунтувалася на  швидких і   несподіваних 
для противника діях: він умів так побудувати взаємодію підрозділів своєї 
армії, що кожен з них отримав можливість діяти самостійно. Кожне 
військове з’єднання могло вступати в бій без додаткових вказівок, якщо 
цього вимагали обставини. Командирів дивізій Наполеон підбирав 
особисто серед тих, чия  особиста хоробрість надихала  підлеглих. Також 
він вірив у силу випадку й удачу як немало важливий фактор успіху 
полководця.  
 
 Фрідріх Великий (Фрідріх II) -  один з не багатьох полководців, який 
за життя отримав звання Великого. Він очолював прусську армію більше 
двадцяти років, протидіяв майже завжди більшим за чисельністю військам 
противника. Його дії на полі бою завжди відрізнялися сміливістю. Одним  
із його улюблених прийомів була превентивна атака. «Старина Фріц» на 
піввіку  перетворив Пруссію у велику воєнну державу. Тільки Наполеону 
вдалося перевершити звершення Фрідріха, але і французький 
полководець, будучи в зеніті слави, склав дань шани прусському 
полководцю, заявивши: «Був би він живим, не були б ми зараз у Пруссії». 
 Фрідріх народився 24 грудня 1712 р. в Берліні. У дитинстві, 
здавалося, ніщо не віщувало йому чудової військової кар’єри. Його 
батькові, здавалося, що   син  ріс слабаком через його інтерес до 
філософії, мистецтва.  
  
 
 
 
 
 
 
Фрідріх Великий (Фрідріх II) 
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У 1732 р. Фрідріх прийняв командування Руппинським  піхотним 
полком, а ще через два роки взяв участь під командуванням принца 
Савойського у війні  проти Польщі.  
 28 травня 1740 р. після смерті батька  Фрідріх отримав трон і 
командування армією. Він почав проводити цивільні і воєнні реформи, 
відмінив цензуру і ввів свободу друку. 
 Вступаючи на престол, Фрідріх отримав вісімдесятитисячну армію 
і значні військові ресурси. У Пруссії була сильна армія, але були і сильні 
вороги – Франція, Австрія і Росія. До того ж держава не мала природних 
бар’єрів, таких як гори і водні простори. 
 Через декілька місяців новий головнокомандувач виробив 
особисту стратегію, якої притримувався в подальшому. Він атакував у 
випадку воєнної загрози, атакував, коли не міг притримуватися іншої 
тактики.  
 Незалежно від чисельності і сили противника Фрідріх завжди 
застосовував наступальну тактику. Він умів  уміло проводив маневр і 
чудово використовував фактор раптовості.  
  10 квітня 1741 р. у війні з Австрією під Мольвіце австрійська 
кавалерія змусила відступити прусську кінноту. Командир прусської 
кінноти впевнив Фрідріха залишити поле бою. 
 Але, не дивлячись на відсутність Фрідріха, прусська піхота зуміла 
виграти битву. Присоромлений Фрідріх повернувся на лінію фронту. Він 
вирішив на майбутнє ніколи не відступати до тих пір, доки  не буде 
вирішеним результат бою.  Останні двадцять років король брав участь у 
найжорстокіших битвах, при цьому проявляв хоробрість. Кавалерію свою 
він зробив  найкращою у світі.  
 У 1742 р. прусська армія здобула ореол непереможної. Два роки 
по тому Фрідріх знову почав війну з Австрією і отримав нову перемогу. 
Тепер уже вся Європа визнала Пруссію великою державою. 
 Фрідріх видав книгу з військового мистецтва і підсилив свою армію 
кількісно та якісно. Своїй кавалерії він придав артилерійські підрозділи, які  
перевозилися на конях. Він будував дороги, що давало можливість 
підвищити обороноздатність країни, а також сприяло розвитку торгівлі, і 
забезпечив необхідне фінансування на ведення бойових дій.  
 У 1756 р. Фрідріх вступив до союзу з Англією проти Австрії та 
Франції, щоб розпочати війну, яка увійшла під назвою   Семирічної війни. 
Хоча на перших порах пруссаків супроводжував успіх, у подальшому 
Фрідріх зіткнувся з протидією з  боку Австрії, Франції та Росії, які значно 
переважали його чисельністю. 

  Використовуючи  особливості рельєфу, він приховав свої сили, 
зосередивши для атаки, і завдав поразки значно більшій багатотисячній 
франко – австрійській армії при Росбахі 5 жовтня 1757 р. Не дивлячись на 
всі ці перемоги, війна для Фрідріха виявилася не закінченою.  
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У цей тяжкий для себе час Фрідріх зумів довести, що удача грає 
немалу роль у долі великого полководця. До 1762 р. його армія була 
настільки ослабленою, що він уже не міг притримуватися наступальної 
тактики, і стало ясно, що незабаром російські війська завдадуть йому 
поразки. Одначе цариця Єлизавета померла, а на російський престол 
вступив Петро III, прихильник Фрідріха. Після декількох безрезультатних 
кампаній Австрія і Франція дали згоду на підписання мирного договору, 
який було підписано 16 січня 1786 р. 
 Не дивлячись на невдачі прусської армії в кінці Семирічної війни, в 
цілому ця війна сприяла зміцненню репутації Фрідріха як   великого 
полководця своєї епохи. Його керівництво перетворило Пруссію в 
могутню європейську державу. Фрідріх дійсно був великим полководцем, 
який увійшов в історію і є одним із  найзнаменитіших полководців за всі 
часи. 
 
 Гораціо Нельсон по праву може вважатися   найвидатнішим 
адміралом в історії, він забезпечив британське панування на морях на 
ціле століття. Сміливий, обдарований командир, якого любили підлеглі, 
Нельсон був родоначальником тих традицій, які й тепер зберігаються на 
Британському Королівському флоті. Найкраще про нього сказали на його 
похоронах: «Це був герой, який під час перемоги загинув, покривши себе 
безсмертною славою». 
 Він народився в Англії, в Норфолку, в Бернгхєм Торп, 29 вересня 
в 1758 р., в сім’ї чиновника. Коли йому виповнилося дванадцять років, він 
вперше плавав на кораблі. У двадцять років Нельсон прийняв 
командування одним із англійських фрегатів, став наймолодшим 
капітаном Британського флоту. 
  
 
 
 
         
         Гораціо Нельсон 
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Коли в 1793 р. почалася англо - французька війна, Нельсон був 
направлений на середземноморський флот і в наступні дванадцять років 
примножив свою славу, став, зрештою, національним героєм Англії. 
Спочатку він командував «Агамемноном», проводячи бойові  операції в 
районі Корсики. У 1794 р., під час десантної операції проти Кальви, 
Нельсон був вперше поранений і ця перша рана була причиною того, що 
він осліп на праве око. 
 Не зважаючи на впливових друзів у Лондоні, причиною його 
швидкого  просування по службі були перш за все його мужність і вміння 
підняти бойовий дух підлеглих.  
 14 лютого 1797 р. Нельсон на 74-гарматному кораблі «Капітан» 
успішно переміг 130-гарматний іспанський корабель «Сантисіма 
Тринідад»,найбільше на той час воєнне судно.  
 У червні, під час сміливої, але невдалої атаки на малих суднах з 
метою захоплення міста Санта Крус на Канарах, Нельсон знову був 
поранений, у праву руку. Через рік, у 1798 р., після одужання, Нельсон 
повернувся на середземноморський театр воєнних дій, щоб вести бойові 
дії з французьким флотом, який підтримував вторгнення Наполеона в 
Єгипет. Перемога Нельсона над французьким флотом в затоні Абу Кір, 
під час якої англійці зруйнували  або захопили одинадцять із тринадцяти 
французьких кораблів, при цьому майже не зазнавши втрат, ця заставила 
Наполеона переглянути план вторгнення в Єгипет. Під час битви Нельсон 
був поранений в голову.  
 У1801 р. Нельсон, ставши уже контр-адміралом, вів бойові дії з 
датчанами, які надавали економічну допомогу французам. Битва була 
дуже тяжкою. В небо піднялися тисячі ядер, Нельсону в один із періодів 
бою просигналили відійти. Тоді Нельсон приставив підзорну трубу до 
незрячого ока і сказав підлеглим: Я сліпий на одне око, а тому маю право 
не все бачити». Нельсон  здобув перемогу над флотилією із шістнадцяти 
кораблів, маючи свою флотилію із дванадцяти кораблів До кінця дня 
Нельсон     отримав титул віконта. 
 У 1805 році французи об’єдналися з іспанським флотом і разом зі 
своїми наземними силами стали готувати вторгнення в Англію. 
 21 жовтня 1805 р. англійський та франко-іспанський флот 
зустрілися біля іспанського мису Трафальгар. Бій розвивався  у 
відповідності до плану адмірала Нельсона. Франко-іспанський флот 
складався із тридцяти трьох кораблів проти двадцяти семи англійських. 
Англійці зуміли прорвати ланцюг ворожих судів (між тринадцятим і 
чотирнадцятим кораблями противника) і потопили або захопили 
дев’ятнадцять кораблів противника, втративши при цьому лише одне 
судно. 
 Але Нельсон не дожив до своєї великої перемоги. На початку бою 
французький снайпер смертельно поранив Нельсона із мушкета. Перед 
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смертю великий адмірал сказав: «Тепер я задоволений. Слава Богу, я 
виконав свій обов’язок». Тіло його, збережене в бочці з бренді, було 
привезене в Лондон для поховання в соборі Святого Павла. 
 Нельсон володів даром лідера, здатного отримувати перемогу 
інколи       за дуже несприятливих умов.  Він досяг повного порозуміння 
між матросами і офіцерами, умів чудово водити кораблі й володіти 
зброєю. Хоча сам Нельсон загинув, знаходячись у зеніті своєї слави, коли 
йому було всього сорок сім років, залишений ним спадок зберігся до 
нашого часу і ліг в основу деяких теорій ведення морського бою. Нельсон 
і зараз є героєм британського флоту, прикладом для моряків усього світу і 
найвидатнішим адміралом. 
 
 Олександр Васильович Суворов народився 24 листопада 1730 
року в Москві. За час своєї довгої військової служби Суворов на чолі 
російських  військ перемагав турків, поляків, французів, а також 
придушував повстання у своїй країні. Розумний, хоробрий, цей 
полководець жодного разу не програв  бою, хоча часто зіткався з силами 
які переважали його чисельно. Не дивлячи на те, що Суворову нерідко 
заважали різні інтриги і заздрість придворного кола, винайдена ним 
наступальна тактика з швидкими далекими   переходами і раптовими 
атаками разом з розробленою ним системою навчання солдатів, 
принесла Суворову любов та повагу російського народу. 
   
 
 
  
 
 
 Олександр Васильович  
                                                                                       Суворов 
 
 
 
 
 
 
 
Суворов ріс, як росли тоді всі діти небагатих дворян, - без особливого 
догляду, без гувернерів і хороших учителів. Але в Суворова знайшлися 
чудові наставники. З ними легко було говорити і вони розповідали таке, 
від чого дух захоплювало. Це були книжки з воєнної історії в батьківській 
бібліотеці. Він читав про великих полководців стародавнього часу. В 
уявленні хлопчика вони сходили зі сторінок у його кімнату. В його 
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маленькій кімнаті тихого московського будинку трубили слони Пірра, 
неслися колісниці персів, Олександр Македонський на своєму 
улюбленому Буцефалі вів в атаку непереможних македонців і срібний 
плащ його   освітлював рівнину бою. 
 Воїни Ганнібала і Цезаря були сильними, міцними, вони могли 
довго йти по пустелі, не боялися спеки та холоду. А Суворов у дитинстві 
був слабким. Яким же він міг бути полководцем. І тоді маленький хлопчик 
вирішив стати сильним, йому не давали порад лікарі, просто сам вирішив 
загартувати себе.  
 Батько О. Суворова не надавав великого значення захопленню 
сина. Знаючи про його слабке здоров’я, він хотів, щоб син став 
чиновником. 
 Одного разу до Суворових приїхав товариш батька, також 
генерал, прадід Пушкіна, «арап Петра Великого», Ганнібал. Друзі довго 
говорили про різні справи, і батько не пропустив нагоди поскаржитися  на 
впертість сина. Ганнібал взявся поговорити з хлопчиком.  
 «Хлопчик сидів у своїй кімнаті, - пише К.Осипів, - Олександр 
віддався улюбленій справі – розігрував за допомогою іграшкових 
солдатиків одну із знаменитих битв. Ганнібал з цікавістю спостерігав за 
діями хлопчика. Незабаром він помітив, що це не просто гра: хлопчик 
доволі вільно орієнтувався в тактичних складностях маневру. Ганнібал 
став давати поради. Хлопчик ловив їх на ходу, іноді давав згоду, іноді 
сперечався. Зав’язалася жвава бесіда про військові правила, про великих 
полководців, і старий генерал був вражений військовими знаннями  та 
кмітливістю хлопчика. Ганнібал повернувся до батька та категорично 
заявив, що питання про покликання хлопчика вирішено.  
 Так було вирішено майбутнє О. Суворова. Одинадцяти років він 
був записаний до знаменитого лейб-гвардії Семенівського полку  
солдатом мушкетером. Шість років майбутній генералісимус навчався 
військовій справі вдома. В 17 років він отримав чин капрала, а через рік 
після цього почав служити в полку, в 3-й роті. Офіцерський чин поручика  
він отримав тільки через сім років служби. Його військові звання 
змінювалися так: 
 1747 рік – капрал                              
           1750 рік – підпрапорщик 
 1751 рік – сержант 
 1754 рік – поручик 
 1756 рік – прем’єр-майор 
 1758 рік – підполковник 
 1762 рік – полковник 
 1768 рік – бригадир 
 1770 рік – генерал-майор 
 1774 рік – генерал –поручик 
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 1786 рік – генерал-аншеф 
 1794 рік – генерал-фельдмаршал 
 1799 рік -  генералісимус  
 Військові історики порахували, що Суворов провів 60 битв і боїв і 
отримав 60 перемог. Точніше можна рахувати на одну більше: 61 битва і 
61 перемога. Перший бій – з особистою слабкістю, і перемога, отримана 
над нею, повинна бути  справедливо віднесена до  найбільш знаменитої 
перемоги полководця. 
Талановитий письменник, не схожий на інших, він єдиний у своєму роді. 
Військовий талант теж своєрідний ; талановиті полководці у своїх 
«творах» - битвах і боях відрізняються один від одного, як Пушкін від 
Лермонтова. І якщо ми не помічаємо цього, то мало знаємо воєнну 
історію, а то й зовсім з нею не знайомі. 
 Ставши у 1762 році командиром полку, Суворов створив теорію 
навчання й тактики, яка принесла йому славу. Він спростив систему 
муштри, приділив увагу більше фізичній підготовці, вихованню 
витривалості для швидких переходів. Згідно з його теорією, армія несе 
менші втрати від ворога під час швидкого наступу, ніж від хвороби під час 
довгої облоги. Він був прихильником рукопашного бою і говорив: «Пуля -  
дура, штик – молодець!» 
 У квітні 1773 року , під час першої російсько-турецької війни, 
Суворов зміг застосувати свої методи в дії, взявши турецьку фортецю 
Туртукай. Наступного року Суворов отримав бойову нагороду, 
оволодівши турецькою опорою Козлуджи, не дивлячись на те, що турків 
було в п’ять разів більше, ніж росіян.  
 Останньою його перемогою була битва з французами. О.Суворов 
командував союзними російсько-австрійськими військами, метою яких 
було вигнання французів із Північної Італії. Восени і влітку 1799 року 
Суворов отримав перемоги над французами в битвах при Кассоно, на 
річці Требій і біля міста Нові. Не зазнавши жодної поразки, він здобув 
останні великі перемоги. Після того як австрійці показали себе пасивними 
союзниками, цар Павло відмовився від союзу і наказав Суворову 
повертатися в Росію. Без підтримки союзників Суворов з боєм пробився 
через Альпи на північ, не дивлячи на величезну кількісну перевагу. 
 До 1799 р. вважалося, що вести війну в умовах високогірного 
театру неможливо. О.Суворов впевнено довів, що війну можливо вести в 
найбільш тяжко доступному гірському районі, для чого треба мати добре 
підготовлені війська, наділені високими морально-бойовими якостями. 
             
  Не дивлячись на успішне повернення в Росію без значних втрат,  
Суворова не зустріли як героя. Павло більше не потребував   старого 
полководця. Він боявся популярності Суворова, знову відсторонив його 
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від командування. Через декілька місяців Суворов, здоров’я якого було 
підірване довгими війнами, помер у Петербурзі 18 травня 1800 року. 
 Наступальна стратегія Суворова зробила його найпопулярнішим із 
російських полководців  періоду між царюванням Петра 1 і Другою 
світовою війною. Його стратегія залишилася взірцем для Радянської Армії 
під час Другої світової війни і в період холодної війни. Суворов був 
творцем тактики майбутнього для російської армії, а також взірцем, який 
наслідували наступники.   
                                              
         
 
 Перехід 
через Альпи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Михайло Іларіонович Кутузов- великий російський полководець учень і 
соратник Олександра Суворова. На його долю випало найбільш 
відповідальне завдання – захист Вітчизни у 1812 році від полчищ 
Наполеона. І тільки його досвід, мудрість  і талант  полководця допоміг 
розбити кращу армію Європи того часу. Про це ви багато читали і вивчали 
у підручниках історії.   
                                  
 
 
 
 
 
Михайло Іларіонович  
          Кутузов 
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 Щоб оцінити талант Михайла Кутузова ми розглянемо битву при Рущуку. 
 Нова війна з Турцією почалася в 1806 році. Велася  вона 
безуспішно. І в 1811 році головнокомандувачем Молдавської армії було 
призначено Михайла Кутузова. Завдання перед ним стояло дуже складне: 
змусити  Туреччину підписати мир поки не розпочалася війна з Францією.  
 Всім було зрозуміло, що Наполеон,  підкоривши Західну Європу, 
найближчим часом сунеться на Росію, «… я буду панувати світом, - 
хвалився імператор, - залишається одна Росія, але я роздавлю її». 
 Молдавська армія нараховувала 46 тисяч чоловік. Але війська 
були розкидані на тисячокілометровому просторі вздовж лівого берега 
Дунаю. На правому березі фортеці Рущуку стояв невеликий російський 
гарнізон. Рущуку був єдиним опорним пунктом росіян на турецькій 
стороні. 
 Турки підготували до битви дві армії: 60 тисяч під командуванням 
верховного візира Ахмет-бея і 25 тисяч під командуванням Ізмаїл-бея.  
 Ахмед-бей намагався захопити Рущук, потім перейти Дунай і дати 
росіянам генеральний бій біля Бухареста. До Бухареста обхідним 
шляхом, щоб ударити в тил, повинен був встигнути Ізмаїл-бей. 
 Михайло Кутузов, який мав дуже добру розвідку, знав план турків. 
Але підтягнути до Рущука війська  не встиг. Ахмет-бея він чекав усього з 
15 тисячами. Правда, у росіян було -  114 гармат, у противника – 78. 
 Росіяни зустріли турків в полі перед фортецею. Вони стримали всі 
атаки турецької кавалерії і у вирішальний момент разом з гарнізоном 
Рущука контратакували. Противник утік, втративши до п’яти тисяч чоловік 
убитими. Росіяни при цьому втратили вбитими і пораненими до 500 
чоловік. 
 Як і Суворов, Кутузов завжди намагався не просто відбити 
противника, а знищити його. Але цього разу він наказав повернути 
кавалерію, яка переслідувала турків. Більше того, здивувавши усіх, він 
віддав наказ: підірвати укріплення в Рущуку і всім військам переправитися 
на лівий берег Дунаю. Такого не чекав ніхто. Цар був розгніваний, друзі 
дивувалися – віддати даром єдину фортецю противнику. Кутузову 
докоряли в нерішучості, майже в боягузтві, забувши, що він людина 
великої хоробрості: під Алуштою йшов попереду загону із прапором на 
позицію турків, при штурмі Очакова і штурмі Ізмаїла бився у самій гущі 
бою. 
 Коли прийшла звістка, що Кутузов відійшов за Дунай, Ахмед-бей 
просто розгубився від радості. Він отримав поздоровлення з 
Константинополя, а також від самого Наполеона. 
 Суворов говорив про Кутузова: «Розумний, розумний, хитрий, 
хитрий… «Ніхто його не проведе». І на цей раз ні свої, ні противник ( що 
було надзвичайно важливим)не зрозуміли, до чого веде полководець. А 
він і не думав відмовлятися від розгрому армії противника. Він придумав 
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для цього вірний засіб. І повинен був пройти деякий час, щоб залишений 
турками Рущук став для них западнею. 
 Як розмірковував Кутузов? Розмірковував він так: «Добити армію 
Ахмед-бея   нічим, немає військ для цього. Отож нехай противник думає, 
що він сильний, а ми його боїмося. У такій впевненості, вірогідно, він 
кинеться за нами на лівий берег Дунаю. Він із Рущука не вийде зовсім – 
залишить там гарнізон. По частинах бити противника надійніше. 
Отримають своє і ті, що перейдуть за річку, і ті, що залишаться у фортеці. 
Правда, думка про мене змінилася, думають про мене погано. Але я 
знесу усе.  
 Ахмед-бей повірив у те, що він переможець. У таке вірити дуже 
приємно. І як переможець, він пояснив відступ Кутузова  слабкістю росіян, 
їхніми великими втратами, нестачею боєприпасів, харчування. Але щось 
тримало Ахмед-бея в Рущуку. Чи то його хвилювало становище армії 
Ізмаїл-бея, яку затримували боями невеликі російські загони. А може, 
були у нього сумні передчуття. Лише через два місяці, зібравши 70 тисяч, 
Ахмед-бей наказав почати переправу. 
 Спостерігаючи за противником, який перепливав Дунай, Кутузов 
стримував своїх: «Нехай переправляються, тільки б перейшло їх на інший 
берег побільше». 
 40 тисяч турків на лівому березі Дунаю поспішно готували 
укріплений табір, щоб звідти почати наступ. А в цей час вище по течії в 
суворій таємності на правий бік переправлявся загін генерала Маркова. У 
загоні було 5000 тисяч піхоти, 2500 кавалерії і 38 гармат. Маркову 
належало раптовою атакою розгромити турків на правому березі.  
 Удар російської кавалерії, підсилений атакою піхотних каре, 
збентежив турків. Просто в голову нікому не могло прийти, що росіяни 
можуть з’явитися біля Рущука, коли на іншому березі їм загрожує сам 
Ахмед-бей. Противник був знищений.  
 Генерал Марков негайно встановив гармати біля Дунаю проти 
турецького табору і почав обстрілювати його з тилу. Ударила по турках 
артилерія і з фронту. По річці - згори і знизу – підійшли 14 російських 
кораблів. Корабельні гармати повели обстріл позицій противника з 
флангів.  Пастка закрилася, Ахмед-бей був в оточені.  
  Частина армії була знищена, частина здалася в полон. Туреччині 
нічого не залишалося, як просити миру в Росії.  
 Європа охнула, дізнавшись, як закінчилася битва при Рущуку. 
Легко уявити, як був розгніваний Наполеон, який недавно поздоровляв 
Ахмед-бея з перемогою. «Зрозумійте оцих бовдурів турків, - обурювався 
імператор, - у них обдарованість бути битими. Хто міг чекати і 
передбачати такі помилки» 
 Через  рік Наполеон - великий полководець, воєнний геній, сам 
потрапив в таке положення. Битва за Москву була подібна до битви під 
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Рущуком – тільки в більших масштабах. Після Бородінської битви Кутузов 
відступив  до Москви і, як це не було гірко віддав столицю противнику. 
Але Наполеон увійшов у Москву, як Ахмед-бей в Рущук, уже 
переможеним.  
 Зазнайство, близькість панування над всім світом   зводили з 
розуму Наполеона.    І знову, як при Рущуку, ні свої, ні чужі не розуміли дій 
Кутузова. Тільки сам старий фельдмаршал знав наперед, чим все 
скінчиться, і мужньо чекав, коли прийде час. 
   
  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Турецькі артилеристи ведуть вогонь по військам М.І.Кутузова. 
 
 

Розділ 2. Військово – історичні  основи захисту Вітчизни. 
  
 Вивчення розділу Військово-історичні  основи захисту Вітчизни  
дає змогу прививати  допризовної молоді любов до історичного минулого 
нашої країни, до наших Збройних Сил. Лише знаючи і розуміючи 
історичне минуле своєї держави, її історичні традиції   можна стати 
патріотом і захисником своєї землі, будівничим її майбутнього. 
 Перебуваючи у складі Радянського Союзу не завжди було 
можливим досліджувати героїчне минуле нашого народу та його військову 
історію. Наприклад, у 1972 році дослідження, пов’язані з героїчним 
минулим козаччини, було оголошено «націоналістичними». При цьому без 
жодного обґрунтування і пояснення чому саме вивчення військової справи 
того козацького стану, який протягом довгих 16-18 сторіч вартував східні 
кордони європейського світу і не лише мав велетенські заслуги перед 
власним українським народом, не допускаючи його фізичного винищення, 
але й був надійним щитом для своїх найближчих сусідів-росіян, поляків, 
несподівано перетворилося у прояв буржуазного націоналізму. 
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 Дослідження української військової історії давніх часів-княжої доби 
ще раніше, згідно з теорією про «загальноросійську» історичну спадщину, 
було виведено за межі компетенції українських істориків.  
 Вивчення історії Київської держави у її центрі – Києві – завмерло у 
післявоєнні роки, а з середини 70-х відновилося таким собі слабеньким 
потічком майже без військово-історичної тематики. 
 Вивчаючи сьогодні військову історію нашого народу, ми зможемо  
відновити пам'ять про видатні події далекого минулого, яке стане 
поштовхом для відродження нашої держави. 
 Розкриваючи тему даного розділу, викладач повинен відповісти на 
питання, які хвилюють сьогодні кожного пересічного українця: 
            - Чому країна, яка знаходиться в центрі Європи, маючи обширні 
території, багаті природні ресурси, багату історичну та культурну 
спадщину, на довгі роки втратила повну незалежність?   
 - Як могло статися так, що героїчна боротьба козацтва за 
визволення з-під влади Польщі, кинула країну під владу не менш жорстку 
і цинічну -  владу Російської імперії? 
 - Як сталося так, що національно-визвольні змагання народу в 
період з 1917 по 1920 роки, через політичні чвари та недалекоглядність 
українських партій, закінчилися збройним захопленням території України 
більшовиками і встановленням тут на довгі десятиліття більшовицької 
влади, яка викорінила з пам’яті українського народу усе те рідне, і 
героїчне, чим могла би пишатися наша нація. А як відомо, народ без 
пам’яті - не є народом. Відновити цю пам'ять є завданням предмету 
«Захист Вітчизни».  

  
 2.1. Поняття національної безпеки держави. 
   
 Захист суверенітету і територіальної цілісності України, 
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими 
функціями держави, справою всього українського народу. 
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і 
недоторканості покладаються на Збройні Сили України. 
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України 
покладається на відповідні військові формування та правоохоронні органи 
держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.  
 Збройні Сили України та інші військові формування ніким не 
можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з 
метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи 
перешкоджання  їх діяльності. 
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 Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які 
перебувають на службі у Збройних Силах України та інших військових 
формуваннях, а також членів їхніх сімей. 
На території України забороняється створення і функціонування будь-
яких збройних формувань,  не передбачених законом. 
На території України не допускається розташування іноземних військових 
баз. 
 В Україні відбуваються інтеграційні процеси з Європейським та 
трансатлантичними військовим структурами (НАТО, ООН, ОБСЄ, ЄС та 
СНД), - участь у багатонаціональних військових навчаннях відповідно до 
програми «партнерство заради миру», що здійснюється під егідою НАТО, 
участь підрозділів і персоналу Збройних Сил України в міжнародних 
миротворчих операціях під егідою Організації Об’єднаних Націй. 
 Офіційно відносини між Україною та НАТО розпочато під час 
приєднання України до Ради північноатлантичного співробітництва 
(пізніше перейменовано у Раду євроатлантичного партнерства) 
безпосередньо після розпаду Радянського Союзу і набуття нею 
незалежності). 
 Стосовно Європейського Союзу. (ЄС)Україна з огляду на своє 
геополітичне становище, історичний досвід, культурні традиції, багаті 
природні ресурси, потужний економічний, науково-технічний та 
інтелектуальний потенціал може й повинна стати впливовою світовою 
державою, здатною виконувати значну роль у забезпеченні політико-
економічної стабільності в Європі. Досягнути цього допоможе членство 
України в Європейському Союзі. 
 Договір про Європейський Союз визначив п’ять основних цілей 
зовнішньої політики та політики безпеки: 

1. Захист основних цінностей, інтересів та незалежності Союзу; 
2. Посилення безпеки союзу та його країн-членів в усіх формах; 
3. Підтримка миру і посилення міжнародної безпеки згідно з 

принципами Гельсінського Заключного акту та цілями Паризької 
хартії; 

4. Сприяння міжнародному співробітництву; 
5. Розвиток і посилення демократії, правової держави, повага прав 

людини та основних свобод. 
 Співробітництво з ЄС стало одним із ключових елементів політики 
нашої держави. У 2005 році Президент України Віктор Ющенко 
заявив, що членство в ЄС є стратегічною метою зовнішньої політики 
України.  
12 липня 2007 року Європарламент у Страсбурзі ухвалив рішення 
висловити підтримку надання Україні перспективи членства в 
Євросоюзі. 
 Організація з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) 
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 Організація з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ), що 
раніше називалася Нарадою з безпеки і співробітництва у Європі, 
було започатковано як політичний консультативний орган, до якого 
ввійшли країни Європи, центральної Азії та Північної Америки. В січні 
1995 року вона набула статусу міжнародної організації. 
 Організація Об’єднаних Націй (ООН). Досвід передвоєнних 
років, причини, що призвели до Другої світової війни, переконали 
майже всіх політичних лідерів у необхідності пильного міжнародного 
контролю за станом міждержавних відносин, за поведінкою 
агресивних кіл. Розвитком подій у гарячих точках планети. 26 червня 
1945 року у м. Сан-Франциско (США) учасники Конференції 
Об’єднаних Націй підписали Статут Організації Об’єднаних Націй. 
Серед країн-засновників, що поставили свій підпис, була і Україна (на 
той час Українська РСР). Статут ООН офіційно набрав чинності з 24 
жовтня 1945 р. Ця дата вважається днем заснування ООН. 
 Співдружність незалежних держав (СНД). Міжнародне 
політичне об’єднання, що утворилось із частини колишніх республік 
Радянського Союзу після його розпаду. 8 грудня 1991 року у Мінську 
лідери Росії, України та Білорусі (країн-засновників СРСР) заявили 
про припинення дії Союзного Договору 1922 року та про намір 
створити СНД. Після алматинської зустрічі 25 грудня 1991 року до 
складу СНД увійшло 11 колишніх республік (Без Грузії та держав 
Прибалтики). 

 Воєнна доктрина – це прийнята державою система поглядів і 
положень про її військову безпеку, про будівництво Збройних Сил, їх 
існування та використання. Воєнна доктрина України має оборонний, 
миролюбний, а не агресивний характер. Стратегічним завданням України 
в галузі оборони є захист її державного суверенітету і політичної 
незалежності, збереження територіальної цілісності та недоторканності 
кордонів.  
 Основними напрямками реалізації Воєнної доктрини України є: 
          прагнення вирішувати міжнародні проблеми не воєнними засобами; 
 забезпечення захисту держави воєнними засобами; 
 будівництво Збройних Сил; 
 створення матеріальної основи якісно нового війська. 
 Воєнна доктрина виходить із того, що державний кордон України із 
суміжними державами є остаточно встановленим, а сама Україна не має 
територіальних претензій до жодної держави. Використання Збройних сил 
можливе бути в разі збройної агресії, посягань на територіальну цілісність 
України, а також при виконанні Україною своїх міжнародних зобов’язань. 
Воєнна доктрина стверджує, що Україна ніколи першою не розпочне 
бойових дій проти іншої держави, якщо сама не стане об’єктом її агресії. 
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2.2. Розвиток національних Збройних Сил та інших військових 
формувань України – необхідна умова забезпечення могутності 
української держави. 
   
 Україна, проголосивши 24 серпня 1991 року свою незалежність , 
прагне жити в мирі та дружбі з усіма державами світу. Однак  нині не 
виключена можливість виникнення воєнних конфліктів, що 
загрожуватимуть суверенітету нашої держави. 6грудня 1991 р. Верховна 
Рада прийняла постанову про створення Збройних Сил. 19 жовтня 1993 
р. Верховна Рада постановила вважати 6 грудня святом – Днем Збройних 
Сил України. 
 Збройні Сили України організовуються і функціонують на основі 
воєнної доктрини України, затвердженої Верховною Радою, і законів 
України «Про збройні Сили України» та «Про оборону України». 
 Збройні Сили України є основою військової організації держави. 
До складу Збройних Сил України входять такі види військ: 
          сухопутні війська; 
  повітряні сили; 
 військово-морські сили. 
 До складу сухопутних військ входять такі роди військ: 
 механізовані війська; 
 танкові війська; 
 ракетні війська і артилерія; 
 війська протиповітряної оборони сухопутних військ; 
 армійська авіація; 
 аеромобільні війська. 
 Загальне керівництво Збройними силами здійснює Президент 
України як Головнокомандувач і як Голова Ради оборони України. 
Президент України вносить на затвердження Верховною Радою 
кандидатури на посаду Міністра Оборони України, проекти концепції 
військового будівництва, Воєнної доктрини, бюджету на військові витрати, 
веде міжнародні переговори  з воєнних питань, віддає накази на ведення 
Збройними Силами бойових дій, на призов та звільнення зі строкової 
військової служби, призначає та звільняє вище командування Збройних 
Сил України, присвоює вищі звання (генералів, адміралів). 
Рада національної безпеки та оборони України є вищим державним 
органом колегіального керівництва питаннями оборони і безпеки. Вона 
утворюється для забезпечення захисту суверенітету, конституційного 
ладу і територіальної цілісності України, вироблення стратегії і політики у 
сфері національної оборони. 
 Безпосереднє керівництво Збройними Силами України здійснює 
Міністерство оборони як орган державного управління, що несе повну 
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відповідальність за розвиток армії і флоту, виконання завдань оборони. 
Міністерство оборони України оцінює  воєнно-політичну обстановку, 
визначає ступінь воєнної загрози, здійснює керівництво бойовою, 
оперативно-психологічною підготовкою військ, визначає чисельність, 
склад видів і родів військ, контролює виконання чинного законодавства з 
питань військової служби та ін. 
 Видами, родами Збройних Сил України, військовими з’єднаннями, 
частинами, кораблями, підрозділами керують командувачі та командири 
різних ступенів. 
 В разі військового нападу чи його загрози по всій території або в 
окремих місцевостях України вводиться воєнний стан. При цьому 
проводиться загальна або часткова мобілізація, призивається із запасу на 
службу необхідний контингент військовозобов’язаних, здійснюються 
заходи щодо мобілізаційного розгортання Збройних Сил України. 
 Державна програма затверджена та введена в дію Указом 
Президента України від 27.12. 2005 №1862-25т/2005 Про рішення Ради 
національної безпеки та оборони України від 9 грудня 2005 року «Про 
державну програму розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки». 
 Замислом розвитку функціональних структур Збройних Сил 
України передбачається вдосконалення їх якісних характеристик, 
досягнення відповідності бойового та чисельного складу, їх бойових 
можливостей  характеру  реальних та потенційних загроз національним 
інтересам України. Для цього загальний бойовий склад Збройних Сил за 
функціональним призначенням розподілятиметься на: 

 Об’єднані сили швидкого реагування та Основні сили 
оборони. 

Об’єднані сили швидкого реагування – сили бойової готовності, які 
спроможні без доукомплектування виконувати визначенні завдання. У 
їх складі буде частина військ (сил), які здатні до негайного реагування 
на кризові ситуації. Вони складатимуть до 30% від загального 
бойового складу Збройних Сил України мирного часу та 
розподілятимуться на сили негайного реагування і сили швидкого 
реагування. 
Основні сили оборони – сили мобілізаційної готовності, спроможні 
до виконання завдань після відмобілізування і приведення у бойову 
готовність. Частка Основних сил оборони від загального бойового 
складу Збройних Сил України мирного часу становитиме до 70% і 
вони розподілятимуться на сили нарощування та сили стабілізації. 
Бази, центри, склади, арсенали матеріально-технічного забезпечення 
відноситимуться до системи забезпечення життєдіяльності Збройних 
Сил України.  
 Головна задача  реформування Збройних Сил України полягає у 
тому, щоб привести їх склад та чисельність у відповідність до 
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економічних і мобілізаційних можливостей держави, забезпечити 
раціональне використання людських, матеріальних, фінансових та 
інших ресурсів, при цьому не допустити зниження бойового 
потенціалу. 

 
2.3. Підготовка до захисту Вітчизни – обов’язок кожного 
громадянина. Зміст предмета «Захист Вітчизни».Обов’язки та 
правила поведінки учнів на уроках. 
   

Підготовка до захисту Вітчизни – обов’язок кожного громадянина 
України. В Постанові Кабінету міністрів України за №1770 від 30 
листопада 2000 року «Про затвердження положень про 
допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-
технічних спеціальностей» визначено: 

1. Допризовна підготовка є складовою частиною підготовки юнаків 
допризовного і призовного віку до військової служби. 

    У ході допризовної підготовки молодь набуває військових знань і 
     практичних навичок в обсязі, необхідному для  успішного  
     засвоєння програми бойової підготовки. 
2. Допризовна підготовка включається до визначення державної 

складової освіти вищих навчальних закладів 1 та 2 рівня 
акредитації, професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних 
закладів та проводиться за затвердженими відповідно до 
законодавства програмами, погодженими з Міноборони. 

 
З 2004 року допризовна підготовка знайшла своє віддзеркалення в 

новій навчальній програмі , яка отримала назву «Захист Вітчизни». 
Нова навчальна програма «Захист Вітчизни» вивчає: 

- військово – історичні, правові та політичні основи 
захисту Вітчизни; 

- загальновійськову підготовку; 
- вогневу підготовку; 
- тактичну підготовку;   
- прикладну фізичну підготовку; 
- основи цивільного захисту; 
- основи медико – санітарної підготовки; 
- контроль навчальних досягнень. 

 Мета курсу «Допризовної підготовки» - це не тільки підготовка до 
строкової військової служби, а й подальший фізичний, вольовий, 
інтелектуальний, професійний, моральний розвиток особистості, 
формування у юнаків рис дорослої людини, якостей справжнього 
чоловіка. Особливо сьогодні це питання стає ще  актуальнішим, так як 
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Збройні Сили України переходять на контрактну основу комплектування 
військ. 
 Основною організаційною формою предмета «Захист Вітчизни» в 
усіх загальноосвітніх навчальних закладах є урок, що проводиться 
викладачем згідно з навчальним планом та програмою. Але успіх  в 
проведенні уроку з предмета «Захист «Вітчизни», значною мірою 
залежить від правильного користування прийомами та методами 
навчальної роботи, які забезпечують успішне вивчення програмного 
матеріалу, його міцне і глибоке засвоєння. 
 Урок починається з шикування, перевірки готовності до уроку та 
тренування протягом 3-5 хвилин (якщо урок практичний). 
 На уроках і позакласних заходах з військово-патріотичного 
виховання стосунки між учнями і викладачем предмета «Захист Вітчизни» 
будуються на основі вимог загальновійськових статутів в обсязі тем, що 
вивчаються. 
 При проведенні уроку з предмету «Захист Вітчизни» учні повинні 
постійно дотримуватися заходів безпеки (у навчальному кабінеті, у тирі, 
на місцевості, під час проведення стрільб).  
 

 
 
 
Розділ 3. Правові основи захисту Вітчизни.   
  
3.1.Конституція України та Закони України про призначення Збройних 
Сил та інших військових формувань України. 
  
   
 Захист суверенітету і територіальної цілісності України, 
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими 
функціями держави, справою всього українського народу. 
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і 
недоторканості покладаються на Збройні Сили України. 
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України 
покладається на відповідні військові формування та правоохоронні органи 
держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.  
 Збройні Сили України та інші військові формування ніким не 
можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з 
метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи 
перешкоджання  їх діяльності. 



 53 

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які 
перебувають на службі у Збройних Силах України та інших військових 
формуваннях, а також членів їхніх сімей. 
На території України забороняється створення і функціонування будь-
яких збройних формувань,  не передбачених законом. 
На території України не допускається розташування іноземних військових 
баз. (це все визначено в основному законі України – Конституції України) 
  
                                              Закон України 
                                      Про Збройні Сили України 
                                                       (витяг) 
 Україна як незалежна держава і суб’єкт міжнародного права,   
виходячи з того, що оборона країни є справою всього народу України, 
проголошує про створення власних Збройних Сил. 
 Стаття1. Збройні Сили України призначенні для збройного захисту 
незалежності, територіальної цілісності та недоторканності України. 
 Стаття2. Питання про використання Збройних Сил України для 
виконання завдань, не пов’язаних з обороною держави, вирішується 
виключно Верховною Радою України, а у випадках, передбачених 
Законом України «Про надзвичайний стан» Президентом України. 
 Стаття 4. Загальна структура Збройних Сил України, види 
Збройних Сил України, роди військ (сил); їх чисельний склад, озброєння. 
Фінансове та матеріально – фінансове забезпечення затверджуються 
Верховною Радою України за поданням Президента.  
  
 Стаття 5. Загальне керівництво Збройними Силами України 
здійснює Президент України як Верховний Головнокомандувач 
Збройними Силами України і Голова Ради оборони України. 
 Стаття 6. Безпосереднє керівництво Збройними Силами України 
здійснюється Міністерством оборони України.  
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3.2.  Структура воєнної організації держави та її керівництво.  
 
 Відповідно до Основного Закону України – «Конституції України» 
(ЗСУ) – це військова державна структура, що призначена для оборони 
України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та 
недоторканості.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Загальне керівництво Збройними Силами здійснює Президент 

України як Головнокомандувач і як Голова Ради оборони України. 
Президент України вносить на затвердження Верховною Радою 
кандидатури на посаду Міністра оборони України, проекти концепції 
військового будівництва, Воєнної доктрини, бюджету на військові витрати, 
веде міжнародні переговори  з воєнних питань, віддає накази на ведення 
Збройними Силами бойових дій, на призов та звільнення зі строкової 
військової служби, призначає та звільняє вище командування Збройних 
Сил України, присвоює вищі звання (генералів, адміралів). 
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Верховний Головнокомандувач ЗСУ 
                                      Ющенко Віктор Андрійович                             
  
            
 
 
 Безпосереднє керівництво Збройними Силами України здійснює 
Міністерство оборони як орган державного управління, що несе повну 
відповідальність за розвиток армії і флоту, виконання завдань оборони. 
Міністерство оборони України оцінює  воєнно-політичну обстановку, 
визначає ступінь воєнної загрози, здійснює керівництво бойовою, 
оперативно-психологічною підготовкою військ, визначає чисельність, 
склад видів і родів військ, контролює виконання чинного законодавства з 
питань військової служби та ін. 
 
Видами, родами Збройних Сил України, військовими з’єднаннями, 
частинами, кораблями, підрозділами керують командувачі та командири 
різних ступенів. 
  



 56 

Структура воєнної організації держави

Міністерство

Оборони України

Повітряні сили Військово-морські сили

Генеральний

штаб

Рада національної

безпеки і оборони

України (РНБОУ)

Рада національної

безпеки і оборони

України (РНБОУ)

Президент України

ВГК- Голова РНБОУ

Президент України

ВГК- Голова РНБОУ

Головні і

центральні

управління

Головні і

центральні

управління

Міністерство

Оборони України

Міністерство

Оборони України

Генеральний

штаб

Генеральний

штаб

Сухопутні

війська

Сухопутні

війська
Повітряні силиПовітряні сили Військово-

морські сили

Військово-

морські сили

Спеціальні військаСпеціальні війська
Тил ЗСУТил ЗСУ

 
 
 
 
Законом України «Про збройні Сили України» передбачено поділ 
Збройних Сил України на види і роди військ: це Сухопутні війська (СВ), 
Повітряні Сили (ПС), Військово-Морські Сили (ВМС) 
 
 Сухопутні війська виступають головним носієм бойової 
могутності і за своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань 
відіграють вирішальну роль у виконанні Збройними Силами України  своїх 
функцій як у мирний, так і у воєнний час.  
Утворенню Сухопутних військ Збройних Сил України передували історичні 
події, повязані з розробкою нормативно-правових документів будівництва 
Збройних Сил України і реформування угруповань військ, якими 
передбачалося здійснити конкретні заходи щодо утворення Збройних Сил 
незалежної держави. У відповідності  до Указу Президента України від 12 
грудня 1991 року існуючі на той час Київський, Одеський, та 
Прикарпатський військові округи, увійшли до складу Збройних Сил 
України і стали основою Сухопутних військ – найчисельнішого виду 
Збройних Сил  
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Механізовані

війська

Механізовані

війська
Танкові військаТанкові війська Ракетні війська і

артилерія

Ракетні війська і

артилерія

Армійська

авіація

Армійська

авіація

Аеромобільні

війська

Аеромобільні

військаВійська ППО

СВ

Війська ППО

СВ

Сухопутні військаСухопутні війська

 
 
 
 
 
Повітряні Сили – це єдиний вид Збройних Сил, який в мирний  
час виконує бойову задачу по охороні повітряного простору, прикриттю 
атомних електростанцій та інших важливих об’єктів держави, визначених 
відповідною Постановою Кабінету Міністрів України. 
Сьогодні особовим складом Повітряних Сил Збройних Сил України 
здійснюється відповідальність більш як 7 тисяч кілометрів повітряного 
кордону України, контроль за перельотами повітряних суден через 
державний кордон з 9-ма країнами світу, щоденний радіолокаційний 
контроль та супроводження від 800 до 1000 повітряних суден. Щоденно 
майже на 70 командних пунктах і пунктах управління несуть цілодобово 
бойове чергування більше 2 тисяч військовослужбовців. Формування 
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Повітряних Сил Збройних Сил України розпочалося у червні 2004року на 
базі військово-Повітряних Сил та військ Протиповітряної оборони. За 
короткий час було завершено непростий процес становлення нового виду 
Збройних Сил України, сформовані Командування Повітряних Сил  та 
управління повітряних командувань і вже з 1 грудня 2004 року особовий 
склад Повітряних Сил Збройних Сил України прийняв управління 
черговими силами у системі протиповітряної оборони Держави. 
 
 

Повітряні силиПовітряні сили

АвіаціяАвіація

БомбардувальнаБомбардувальна

ВинищувальнаВинищувальна

ШтурмоваШтурмова

РозвідувальнаРозвідувальна

Військово-

транспортна

Військово-

транспортна

Війська

ППО

Війська

ППО

Зенітно-

ракетні

Зенітно-

ракетні

Радіо -

технічні

Радіо -

технічні

Авіація

ППО

Авіація

ППО

 
Військово-Морські Сили – самостійний вид Збройних Сил України. 
Геополітичне положення незалежної Української держави 
характеризується наявністю морських кордонів протяжністю  1600 км 
уздовж узбережжя Чорного та Азовського морів.  
Програма розбудови ВМС України в рамках чинного документа про 
розбудову і розвиток Збройних Сил України на найближчі роки 
передбачає повністю визначитись з бойовим ядром військо-Морських 
Сил. Воно повинне забезпечувати обороноздатність України на морі. 
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Військово-морські

сили

Надводні

сили

Підводні

сили

Морська

авіація

Морська

піхота

Берегові ракетно-

артилерійські війська

    
 
Спеціальні війська – військові частини і підрозділи, призначені для 
виконання спеціальних завдань по забезпеченню бойової і повсякденної 
діяльності Збройних Сил. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спеціальні

війська

Спеціальні

війська

Зв'язкуЗв'язку ІнженерніІнженерні РХБЗРХБЗ РЕБРЕБ

ТопослужбаТопослужба РозвідувальніРозвідувальні
ЗалізничніЗалізничні
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Тил Збройних Сил – це сили і засоби, призначені для тилового 
забезпечення військ матеріальними та фінансовими ресурсами, 
здійснення військових перевезень усіх видів, відновлення військової 
техніки і майна, створення умов для базування авіації і сил флоту, 
розв’язання квартирно - експлуатаційних питань та інших. 
 Разом із Збройними Силами в обороні держави беруть 
безпосередню  участь інші військові формування. Їх участь в обороні 
держави обмежується відповідними повноваженнями, а до їх складу 
належать: 

- Прикордонні війська України 
- Служба безпеки України 
- Міністерство внутрішніх справ України 

та деякі інші військові формування, що створені у відповідності до 
законодавчої бази держави, а також відповідні правоохоронні органи. 
На прикордонні війська України покладаються повноваження із 
забезпечення захисту державного кордону України. Вони 
підпорядковуються Президенту України, а контроль за їх діяльністю 
покладений на Кабінет Міністрів України. 
Служба безпеки України – вона є державним правоохоронним органом 
спеціального призначення на який покладено – забезпечити захист 
державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, 
економічного та оборонного потенціалу України, законних інтересів 
держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності 
іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, що 
можуть створювати безпосередню загрозу життєво важливим інтересам 
держави. Підпорядковується СБУ Президенту України, а контроль за їх 
діяльністю покладений на Верховну Раду України. 
Міністерство внутрішніх справ України – здійснює захист суверенітету 
України, та водночас є одним із елементів системи правоохоронних 
органів держави. Керівництво  ним здійснює міністерство внутрішніх справ 
України. Воно належить до центральних органів влади, а міністр здійснює 
керівництво всією міліцією України.  
До складу МВСУ входять крім міліції, також внутрішні війська. На міліцію 
покладено захищати інтереси держави та суспільства, що повязані з 
природним середовищем та протиправними посяганнями окремих 
громадян, груп , організацій, тощо. Також на міліцію покладено завдання 
захист життя, здоров’я, прав і свобод громадян України. Контроль за 
діяльністю міліції здійснюють Кабінет Міністрів України та Генеральний 
прокурор України.  
 При Президентові України утворюється спеціальний орган, який є 
колегіальним у вирішенні питань керівництва обороною та безпекою 
держави, - Рада Національної безпеки і оборони України. Головною 
функцією Ради є забезпечення захисту суверенітету, конституційного 
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ладу та територіальної цілісності України, розробка стратегії та політики 
національної оборони. 
 Головною функцією Верховної Ради України є узгодження дій, 
спрямованих на використання ЗСУ для вирішення питань, що можуть 
виникнути та потребують втручання армії, – вона (у межах своїх 
повноважень, що визначені Конституцією України) після відповідного 
подання Президента України, приймає рішення про використання ЗСУ, 
інших військових формувань для вирішення питання, що виникло. 
  На Кабінет Міністрів України покладаються функції, повязані зі 
здійсненням заходів, що забезпечать обороноздатність і національну 
безпеку країни, а також громадський порядок та боротьбу з можливими 
фактами злочинних дій. 
 
 3.3. Воєнна доктрина України. 
 
 Воєнна доктрина – це прийнята державою система поглядів і 
положень про її військову безпеку, про будівництво Збройних Сил, їх 
існування та використання. Воєнна доктрина України має оборонний, 
миролюбний, а не агресивний характер. Стратегічним завданням України 
в галузі оборони є захист її державного суверенітету і політичної 
незалежності, збереження територіальної цілісності та недоторканності 
кордонів.  
 Воєнна безпека України – це  стан захищеності національних 
інтересів її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності від 
посягань із застосуванням воєнної сили, складова національної безпеки 
України. 
 Головною метою забезпечення воєнної безпеки України є 
усунення зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці України у 
воєнній сфері та створення сприятливих умов для гарантованого захисту 
національних інтересів. 
Основними складовими забезпечення воєнної безпеки України є: 
             а). у мирний час: 
             прогнозування і оцінка загроз національній безпеці України у 
воєнній сфері; 
 прискорення реформування Збройних Сил України, інших 
військових формувань з метою забезпечення їх максимальної 
ефективності та здатності давати адекватну відповідь зовнішнім і 
внутрішнім реальним та потенційним загрозам національній безпеці 
України у воєнній сфері і перехід до комплектування Збройних Сил 
України на контрактній основі; 
 виконання державних програм модернізації озброєння та 
військової техніки, розроблення та впровадження їх новітніх зразків; 
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 виконання міжнародних договорів України у воєнній сфері, у тому 
числі щодо заборони та нерозповсюдження зброї масового ураження і 
зміцнення довіри між державами; 
 розвиток воєнної науки, формування науково-технічної і 
технологічної бази для створення високоефективних засобів збройної 
боротьби; 
 забезпечення соціального  і правового захисту 
військовослужбовців  та членів їх сімей, військово-патріотичне виховання 
громадян України, підготовка молоді до військової служби у Збройних 
Силах України, інших військових формуваннях; 
 розвиток військово-політичного партнерства та співробітництва з 
НАТО і ЄС та участь у міжнародній миротворчій діяльності; 
 б). у загрозливий період та у разі початку війн (збройного 
конфлікту): 
 використання можливостей Ради Безпеки ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС, 
інших структур колективної безпеки, які мають відповідальність за 
підтримання міжнародного миру і безпеки; 
 своєчасне введення воєнного стану в державі  або окремих її 
місцевостях, проведення загальної або часткової мобілізації; 
 здійснення заходів щодо територіальної і цивільної оборони; 
 відсіч збройної агресії, завдання ударів по найважливіших об’єктах 
і військах агресора з метою примушення його до відмови від дальшого 
ведення  воєнних дій. 
 Основними суб’єктами забезпечення воєнної безпеки України є 
Верховна Рада України, Президент України, Рада національної безпеки і 
оборони України, Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил 
України  ( у разі її створення), Кабінет Міністрів України, центральні та 
місцеві органи виконавчої влади. 
 Керівництво у сфері воєнної безпеки здійснює Президент України, 
як глава держави, гарант державного суверенітету, територіальної 
цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини 
і громадянина та Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України. 
   
 Основними напрямками реалізації Воєнної доктрини України є: 
           прагнення вирішувати міжнародні проблеми невоєнними засобами; 
 забезпечення захисту держави воєнними засобами; 
 будівництво Збройних Сил; 
 створення матеріальної основи якісно нового війська. 
Воєнна доктрина виходить із того, що державний кордон України із 
суміжними державами є остаточно встановленим, а сама Україна не має 
територіальних претензій до жодної держави. Використання Збройних сил 
може в разі збройної агресії, посягань на територіальну цілісність України, 
а також при виконанні Україною своїх міжнародних зобов’язань. 



 63 

Воєнна доктрина стверджує, що Україна ніколи першою не розпочне 
бойових дій проти іншої держави, якщо сама не стане об’єктом її агресії.  
  
 3.4. Законодавство України про порядок проходження військової 
служби. Види військової служби. 
   
 Підготовка молоді до служби у Збройних Силах України 
проводиться на основі Конституції України і програмних державних 
документів в галузі військового будівництва.  
Безпосередньо для організації допризовної підготовки в навчально – 
виховному закладі використовуються основні керівні документи: 

- Указ Президента України від 25 жовтня 2002 року «Про 
Концепцію допризовної підготовки і військово – 
патріотичного виховання молоді»; 

- Постанова Кабінету міністрів України за № 1170 віл 30 
листопада 2000 року «Про затвердження положень про 
допризовну підготовку і про підготовку призовників з 
військово – технічних спеціальностей»; 

- Закон України «Про загальний військовий обов’язок і 
військову службу»; 

- Інструкція МВС України «Про порядок виготовлення,  
придбання, зберігання, обліку, перевезення та 
використання вогнепальної зброї, боєприпасів і 
вибухових матеріалів»; 

- Навчальна програма предмета «Захист Вітчизни»     
- 2004 р. 

«Навчальна база з фізичної та допризовної підготовки молоді» 
(Рекомендації щодо обладнання та удосконалення)  
 
Закон України «Про загальний військовий обов’язок і військову 
службу» (прийнятий Верховною Радою України 25 березня 1992р. ) – 
важливий державний акт, на базі якого проводиться допризовна 
підготовка.  
Він розкриває суть загального військового обов’язку, визначає зміст 
підготовки молоді до військової служби, та її проходження. Принципи 
комплектування Збройних Сил України і підготовки резервів для них. У 
законі визначені також обов’язки державних і громадських органів з 
підготовки молоді до військової служби. Вони повинні суворо 
дотримуватися Закону України про загальний військовий обов’язок і 
військову службу, керуватися його положеннями з підготовки молоді до  
виконання свого обов’язку щодо захисту Вітчизни, вживати заходів, 
спрямованих на підвищення ефективності військового навчання, 
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військово – патріотичного і фізичного виховання молоді, рівня 
допризовної підготовки мільйон юнаків. 

 
 В Україні допризовна підготовка проводиться на основі Закону  

«Про загальний військовий обов’язок і військову службу», в якому 
зазначено : «Оборона країни від збройної агресії належить до важливіших 
функцій держави і є справою всього народу України. Захист України – 
конституційний обов’язок кожного громадянина. У        відношенні до 
загального військового обов’язку громадяни України поділяються на такі 
категорії: 

 - допризовники – особи, які проходять допризовну 
підготовку до приписки їх до призовних дільниць; 

 - призовники – особи, які приписані до призовних дільниць; 
 - військовослужбовці – особи, які проходять військову 

службу;  
 - службовці за призовом – особи, які перебувають у запасі; 
 - невійськовозобов’язані – особи, особи які не взяті на 

військовий облік або зняті з нього, в тому числі й переведені в запас або 
відставку. 

Із призовниками і допризовниками проводиться робота, пов’язана 
з підготовкою їх до військової служби, яка передбачає: 

- допризовну підготовку юнаків;  
- підготовку призовників з військово технічних 

спеціальностей; 
- підготовку до вступу у військово – навчальні заклади; 
- підготовку студентів вищих навчальних закладів за 

програмою офіцерів запасу; 
- фізичну підготовку; 
- лікувально оздоровчу роботу; 
- підвищення рівня загальноосвітньої підготовки; 
- вивчення державної мови; 
- патріотичне виховання. 

Допризовна підготовка є складовою частиною підготовки юнаків 
допризовного і призовного віку до строкової військової служби.  

У ході допризовної підготовки молодь набуває військових знань і 
практичних навичок в обсязі підготовки молодого солдата.  

а). Види військової служби. 
             - строкова військова служба: 

                          - військова служба за контрактом на посадах офіцерів і  
                            матросів, сержантів і старшин; 

 - військова служба жінок за контрактом на посадах 
солдатів  
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   і матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів та 
офіцерського складу; 
 -   військова служба за контрактом прапорщиків і мічманів; 
 -  військова служба за контрактом курсантів(слухачів) --     
військово-навчальних закладів і студентів кафедр 
військової підготовки (факультетів військової підготовки), 
відділень військової підготовки) вищих цивільних 
навчальних закладів; 
-    військова служба за контрактом офіцерського складу 

               
б). комплектування Збройних Сил військовослужбовцями за 

контрактом. 
З 2010р. українська армія має повністю комплектуватися 

військовослужбовцями за контрактом. З метою вивчення проблем і 
ризиків що можуть виникнути під час повного переходу Збройних Сил на 
професійну основу, протягом 2005-2006р. здійснювався експеримент з 
комплектування контрактниками військових частин Збройних Сил. До 
участі в експерименті були залучені зокрема механізована бригада 
Сухопутних військ, авіаційна бригада Повітряних Сил, бригада берегової 
оборони та великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» 
Військово-Морських Сил. 

 
 
Експеримент мав на меті «механічну» заміну військовослужбовців 

строкової служби контрактниками, а практичне випробування моделі 
військової частини зразка 2010р. для кожного виду Збройних Сил, 
виявлення ймовірних ризиків і проблем – з тим, щоб на підставі набутого 
досвіду уникнути їх у майбутньому. 

Експеримент дав можливість визначити основні проблемні 
питання переходу на повністю професійну армію та шляхи їх вирішення, а 
відтак був успішним. 

По-перше, експеримент наочно продемонстрував, переваги 
професійної контрактної армії: визначення військової частини, порівняно з 
іншими, мають вищий рівень боєздатності та майже вдвічі кращі 
показники технічного стану озброєнь, в них майже на 90% ліквідовані 
прояви нестатутних відносин («дідівщини»). 

По-друге, експеримент засвідчив, що нормативно-правова база, 
яка регламентує порядок проходження військової служби, потребує 
докорінних змін. 

На підставі досвіду, накопиченого під час експерименту, до 
Закону України, «Про військовий обовязок та військову службу 
протягом 2006р. внесені, зокрема, такі зміни: 
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- зменшений з 12 до шести місяців термін вислуги для 
військовослужбовців строкової служби, як необхідної умови  для переходу 
на військову службу за контрактом; 

 - громадянам призовного віку, які мають вищу освіту або 
професійно-технічну освіту, надано право вибору: призов на строкову 
військову службу або проходження в добровільному порядку військової 
служби за контрактом; 

- підвищена верхня межа вікового цензу прийняття на військову 
службу за контрактом з 30 до 40 років. 

 
3.5.  Права та обов’язки призовників. Основні права, свободи та 
пільги військовослужбовців пов’язані з проходженням військової 
служби. 

 
 Основні права, свободи та пільги військовослужбовців пов’язані з 
проходженням військової служби містяться в Законі України «Про 
загальний військовий обов’язок і військову службу», Дисциплінарному 
Статуті ЗСУ. Так, в останньому знаходимо положення, які стосуються 
прав і обов’язків військовослужбовців. Зокрема, вони перебувають під 
захистом держави та мають усю повноту прав і свобод, закріплених 
Конституцією України. Держава гарантує військовослужбовцям та членам 
їх сімей соціальний та правовий захист відповідно до закону. Звертається 
увага на носіння  та застосування військовослужбовцями зброї.  
 Основні права: 

- обирати та бути обраними до Рад народних депутатів, 
інших виборних органів держави; 

- створювати свої громадські об’єднання відповідно до 
законодавства України, але не належати до жодних 
політичних партій, організацій та рухів, оскільки 
військові формування України перебувають поза 
політикою; 

- право на відстрочку від призову та звільнення від 
призову. 

Обов’язки, що стосуються їх відносин з державою щодо проходження 
військової служби. Деякі з них полягають у такому: 

- призовнику, який ухиляється від призову і не з’явився 
за повісткою до військового комісаріату для відправки 
на військову службу, термін строкової служби 
продовжується на період ухилення від служби; 

- винні в порушенні порядку військового обліку, приписки 
до призовних дільниць, призову на строкову військову 
службу, проходження навчальних зборів, прибуття за 
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викликом до військового комісаріату несуть 
установлену Законом відповідальність; 

- несуть відповідальність за вчинені правопорушення 
або провину (покарання залежить від характеру таких 
правопорушень і може мати вигляд дисциплінарної, 
адміністративної, цивільно-правової чи кримінальної 
відповідальності згідно із законом. 

        
  Пільги військовослужбовців строкової служби , полягають у тому що 
мають переважне право: 

- у зарахуванні на роботу; 
- не звільнення з роботи під час скорочення; 
- першочергове направлення на професійну підготовку; 
- надається право на безплатний проїзд міським 

пасажирським транспортом; 
- автомобільним транспортом загального користування у 

сільській місцевості, 
- залізничним і водним транспортом приміського 

сполучення; 
- безплатне листування. 

 
Для членів сімей військовослужбовців строкової служби: 

- органи місцевої влади першочергово 
працевлаштовують їх дружину у випадку звільнення 
під час скорочення; 

- влаштування дітей у дошкільні заклади. 
  

  
Розділ 4. Політичні основи захисту Вітчизни. 
4.1.Основи міжнародного гуманітарного права. 
  
 Міжнародне гуманітарне право ( право збройних конфліктів), 
основу якого становлять чотири Женевські конвенції від 12 серпня 1949 
року та Додаткові протоколи 1 і 2 від 8 червня 1977 року, займає важливе 
місце у міжнародному публічному праві, як сукупність міжнародно-
правових норм, спрямованих на захист жертв збройних конфліктів і 
встановлення заборони або обмеження методів та засобів ведення війни, 
а також    відповідальність за порушення певних принципів і норм. 
 Право війни має довгу історію (по суті воно-одноліток війни). 
Проте, у своєму сучасному вигляді право війни існує відносно недавно. 
Навіть у віддалену добу воєначальники іноді наказували військам 
зберігати життя бранцям та пораненим противника і ставитись до них 
добре, не чинити шкоди мирному населенню та його майну. Часто після 
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завершення воєнних дій  ворогуючі сторони домовлялися про обмін 
військовополоненими. З часом на такому підґрунті сформувався комплекс 
загальнодержавних правил ведення воєн. Їх договірне оформлення було 
започатковане в 60-х роках  19 століття на двох міжнародних  
конференціях ( Женева і  Санкт – Петербург), які розглянули долю 
поранених на полі  бою та питання про заборону  застосування розривних 
снарядів вагою менше 400 грамів. Наступною була конференція у Гаазі  
(1899 і 1907 роки), на якій було започатковано досягнення угод про 
методи і засоби ведення воєн. Саме у цьому зв’язку ми сьогодні говоримо 
про Женевське і Гаазьке право, - перше тлумачить захист жертв війни, 
друге - трактує методи воєнних операцій. Після Другої світової війни, 
світова спільнота  по - іншому почала ставитися  до започаткованих у 19 
столітті  міжнародних домовленостей про ведення воєн. Основну роль у 
миротворчому процесі почала відігравати ООН. Сьогодні повага до права 
війни та його норм не тільки диктується здоровим глуздом, але й є 
найважливішим інструментом, що дозволяє воєначальнику уникнути 
хаосу. Право війни не вимагає від воєначальника дотримуватися норм, які 
він не може поважати. Воно вимагає виконати завдання шляхом 
співставлення воєнних і гуманітарних факторів, що є визначальними в 
момент прийняття рішення. Потреба в поширенні знань про право війни 
з’явилася одночасно з виникненням самого права. Щоб поважати закон, 
його потрібно знати. Історія воєн знає багато прикладів жорстокості, 
невиправданих з точки зору цілей ведення бойових дій. Тому держави, які 
стають учасниками Женевських конвенцій, зобов’язуються поширювати 
знання про їх зміст, тобто прагнути  того, щоб тексти цих конвенцій були 
якнайширше відомі як за мирного, так і воєнного часу. В сучасному 
вигляді вони включають до свого змісту ряд важливих нормативних 
положень, а саме: вихідні поняття ( право війни і збройні сили, основні 
категорії осіб та об’єктів, такі з них, що користуються захистом та жертви 
війни); контроль за збройним конфліктом; обов’язки командного складу; 
здійснювання командування; проведення операцій; поводження під час 
бойових дій; перевезення; тилові райони;окупація; нейтралітет; деякі 
положення про конкретні види зброї; ідентифікація( документи, знаки, 
сигнали, що дозволяють отримати необхідну інформацію про особу). У 
відповідності до зазначених положень Женевських конвенцій Україна 
враховує їх у своєму законодавстві і, зокрема, у кримінальній 
відповідальності за деякі військові злочини.  
У цьому зв’язку доцільно зупинитися на правилах для солдатів під час 
бойових дій: 1. Будь дисциплінованим солдатом. Пам’ятай, що порушення 
правил війни дискредитує державу, армію та солдата. 2. Вести бойові дії 
дозволяється тільки проти військовослужбовців противника, нападати 
тільки на військові об’єкти.  3. Не спричиняй більших руйнувань, ніж це 
потрібно для виконання бойового завдання. 4. Не воюй з противником, 
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який вийшов із строю або здається. Роззброй його та передай своєму 
командиру. 5. Підбирай поранених і хворих, надавай їм  допомогу 
незалежно від того, на чиєму боці вони воювали. 6. Поводься гуманно із 
усіма цивільними особами та захопленим противником. Не застосовуй 
тортур  фізичного та технічного характеру. 7. Утримуйся від будь-яких 
актів помсти. 8. Стався з повагою до осіб та об’єктів з емблемою 
Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, з білим прапором та емблемами, 
якими позначені культурні цінності. 9. Поважай власність іншої людини. 
Грабувати забороняється. 10. Намагайся перешкоджати порушенню цих 
правил. Про всі порушення доповідай командиру. 11. Порушення прав 
людини караються. 12. Ти захисник демократії і повинен поважати права 
людини. 
 а).Виникнення міжнародного комітету Червоного Хреста і 
Червоного Півмісяця. 
 
Вже більше 100 років слова «Червоний Хрест» та «Червоний Півмісяць» 
на всіх континентах і практично в усіх країнах світу асоціюються з 
організаціями, що надають допомогу як в мирний час, так і під час 
збройних конфліктів, проводять свою роботу в різних галузях і об’єднують 
мільйони добровольців.  
 Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 
включає Міжнародний комітет Червоного Хреста і міжнародну Федерацію 
товариств Червоного Хреста і Червоного півмісяця, штаб-квартири яких 
знаходяться в Женеві, а також 175 Національних товариств Червоного 
Хреста та Червоного Півмісяця по всьому світі. Створення нових 
товариств продовжується. 
 Міжнародний комітет Червоного хреста, утворений у 1863 році, є 
незалежною нейтральною організацією. Він є засновником Руху 
Червоного Хреста. І одним із завдань його діяльності є всесвітнє 
сприяння дотриманню Женевських конвенцій. Під час збройних конфліктів 
– міжнародних і не міжнародних збройних конфліктів, внутрішніх 
заворушень –  він надає захист і допомогу жертвам як серед 
військовослужбовців, так і серед цивільного населення, чи то 
військовополонені, цивільні інтерновані особи, поранені, цивільне 
населення на окупованій території або на території ворога. Міжнародний 
Комітет Червоного Хреста в діяльності під час збройних конфліктів 
керується Женевськими конвенціями 1949 року та додатковими 
протоколами до них. А також статутом Міжнародного Комітету Червоного 
Хреста. 
 Все почалося 24 червня 1859 року в Сольферіно, в селищі на 
півночі Італії, де французькі та італійські війська вели бій з окупантами-
австрійцями. У тій жорстокій битві за декілька годин на полі бою 
залишилося 40000 жертв вбитих та поранених. 
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 Засновник Червоного Хреста Анрі Дюнан був вражений видом 
поля бою біля містечка Сольферіно, де тисячі молодих людей помирали 
від поранень, хоча їх можна було врятувати, якщо вистачило б лікарів та 
медичних сестер і медичні служби сторін, що воювали, відповідали б 
вимогам ситуації. Санітарні служби воюючих сторін були недостатньо 
підготовлені до прийняття великої кількості поранених. Кількість 
медичного персоналу в арміях була дуже малою. Так, у французькій армії 
на 1 тисячу коней було 4 ветеринара, а на одну тисячу солдатів – 1 хірург. 
Анрі Дюнан звернувся до мешканців сусідніх селищ з проханням надати 
допомогу всім пораненим, не зважаючи на їхню національність. 
 Повернувшись до Швейцарії, Анрі Дюнан не зміг викреслити з 
пам’яті жахливу картину, свідком якої був. У 1862 році він закінчив 
написання книги «Спогади про Сольферіно». Свою книгу Анрі Дюнан 
розіслав європейським монархам, політичним діячам, військовим, 
філантропам, друзям. Книга зворушила Європу, оскільки багатьом не 
була відома жорстока дійсність війни. 17 лютого 1863 року був створений 
«Міжнародний комітет допомоги пораненим». У 1876 році він був 
перейменований в Міжнародний Комітет Червоного Хреста  (МКЧХ). Ця 
назва збереглася і до наших днів.  
 
  
4.2. Міжнародне військове співробітництво та участь збройних 
формувань України в миротворчих місіях ООН. 
 
 На сучасному етапі між Україною , Європейським та 
трансатлантичними військовими структурами (НАТО, ООН, ОБСЄ, ЄС та 
СНД) відбуваються інтеграційні процеси, - участь у багатонаціональних 
військових навчаннях відповідно до програми «Партнерство заради 
миру», що здійснюється під егідою НАТО, участь підрозділів і персоналу 
Збройних сил України у міжнародних миротворчих операціях, зміцненні 
міжнародної безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй. 
 Міжнародне співробітництво Збройних Сил спрямоване на 
зміцнення довіри між державами; послідовне зниження загрози 
використання воєнної сили; здійснення політики європейської та 
євроатлантичної інтеграції, кінцевою метою якої є вступ до НАТО як 
основи загальноєвропейської системи безпеки; підвищення можливостей 
Збройних Сил. 
 Головними напрямками міжнародного співробітництва Збройних 
Сил є наступні: 
 - розвиток відносин з НАТО та ЄС у контексті євроатлантичної та 
європейської інтеграції; 

      - співробітництво з країнами СНД у військовій та  
      військово – технічній сфері; 
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      - розвиток двосторонніх відносин з іншими країнами. 
Розвиток відносин з НАТО. Співробітництво з НАТО розвивається у 
форматах взаємних візитів, консультацій зустрічей  на рівні вищого 
військового керівництва; виконання Плану дій та Цільового плану 
Україна-НАТО; участі України у програмі НАТО «Партнерство заради 
миру» і Процесі планування та оцінки сил.  
Значна увага надається участі Збройних Сил у програмі НАТО 
«Партнерство заради миру» (ПЗМ), що передбачає, зокрема, заходи з 
підвищення можливостей Збройних Сил України, забезпечення 
сумісності військ (сил) країн-партнерів, навчання, мовної підготовки 
військовослужбовців та адаптації звільнених військових до цивільного 
життя. Майже 30%  заходів у рамках ПЗМ у 2005р. були спрямовані на 
досягнення сумісності систем управління і зв’язку, логістики, 
пристосування до штабних процедур і стандартів НАТО, що сприяє 
розширенню участі Збройних Сил у спільних операціях НАТО та 
реалізації заходів зазначеної програми. 
 Решта 30% заходів стосувалися навчання військовослужбовців 
Збройних Сил  на фахових і мовних курсах у військових закладах  
країн НАТО та України з наступним стажуванням  на посадах у 
підрозділах та органах військового управління. 
У співробітництві України з НАТО особлива увага надається питанням 
адаптації колишніх військовослужбовців до умов цивільного життя. 
 Сьогодні створені і працюють курси мовної і фахової 
перепідготовки у Дніпропетровську, Києві, Львові, Одесі, 
Хмельницькому, на черзі – відкриття курсів у Кіровограді, Миколаєві, 
Харкові. 
 Україна робить значний внесок у підтримку миротворчих операцій 
під егідою НАТО. Вона активізує участь у діяльності 
багатонаціонального батальйону УКРПОЛБАТ у Косово. 
     Українська частина   з 1 січня 2005р. перейшла на забезпечення з 
Державного бюджету. Укладена угода про підтримку анти 
терористичної операції НАТО «Активні зусилля» в Середземному 
морі. Україна підтримала операцію НАТО в Афганістані, Навчальну 
місію в Іраку та миротворчу операцію НАТО і ЄС у Судані. 
 Українська транспортна авіація залучалася до перевезення 
вантажів та миротворчого персоналу Великої Британії, Італії, Канади, 
Нідерландів, Німеччини, Польщі, США, Франції, Чехії. 
 Співробітництво з країнами СНД. У відносинах із СНД Україна 
намагається підтримувати стабільний рівень конструктивного 
співробітництва. У 2005р. делегація Міністерства оборони двічі брала 
участь у засіданнях Ради міністрів оборони держав-учасниць СНД  
(червень, Душанбе; листопад, Москва). В умовах трансформації СНД 
у механізм переговорів і політичних консультацій зусилля України 
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зосереджуються на розвитку двосторонніх відносин з державами  - 
учасницями. В Москві відбулися зустрічі Міністра оборони України з 
Міністрами оборони Азербайджану, Російської Федерації та 
Таджикистану, за результатами яких підписані плани двостороннього 
співробітництва. Підчас зустрічі з міністром Російської Федерації 
укладена Угода про співробітництво у сфері безпеки польотів 
державних повітряних суден. Плани двостороннього співробітництва 
оборонних відомств були підписані з Білоруссю та Казахстаном.  
 Двосторонні відносини з іншими країнами. Станом на 
кінець2005р., міжнародні домовленості про співробітництво укладені 
майже з 50 державами світу. У листопаді 2005р. підписаний протокол 
намірів про співробітництво між міністерствами оборони України та 
Республіки Ірак. У липні 2005р., вперше за новітню історію України, 
Міністр оборони відвідав з офіційним візитом Державу Ізраїль. 
 Миротворча діяльність. Миротворча діяльність Збройних Сил 
України є вагомим аргументом серйозності політичних заяв про 
поглиблення участі держави в міжнародній системі безпеки та її гідний 
внесок до цієї системи. 
 У 2005р. українські військові контингенти та персонал брали 
участь у миротворчих місіях на території дев’яти країн світу. 
(Див. схему миротворча діяльність Збройних Сил України) 
Найбільш важливі з них охарактеризовані нижче. 
 Міжнародні сили Косово. До виконання завдань у Косово у 
1999р. приступив національний контингент зі складу 1 окремого 
спеціального батальйону Збройних Сил України. Зараз український 
військовий контингент виконує завдання як підрозділ українсько-
польського миротворчого батальйону у складі багатонаціональної 
бригади «Схід». У 2005 р. особовим складом батальйону 
супроводжено близько 15,5 тис. одиниць автомобільної техніки з 
гуманітарним вантажем і майже 100 тис. місцевого населення, 
здійснено 27 тис. патрулювань, надана медична та гуманітарна 
допомога близько 30 тис. мешканців населених пунктів, розташованих 
у зоні відповідальності українського контингенту. 
 Місія ООН у Ліберії. З 2004р. у складі Місії ООН у Ліберії бере 
участь у виконанні завдань з підтримання миру 56 окремий 
вертолітний загін Збройних Сил України. Загін здійснює повітряне 
супроводження переміщень військ миротворчого контингенту ООН, 
перевезення вантажів, медичне та гуманітарне забезпечення і 
транспортування. У 2005р. ним виконано понад 12тис. польотів, 
перевезено майже 20 тонн різноманітних вантажів і понад 44,5тис. 
осіб. Наліт військових льотчиків цього підрозділу складає близько 
12тис. годин. 
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 Місія ООН у Лівані. Завдання у складі Місії ООН у Лівані з 2000р. 
виконує 3 окремий інженерний батальйон Збройних Сил України, який 
контролює територію близько 850кв.км. на південь від р. Аль-Літані, 
де розташовано понад 60 населених пунктів. 
 Особовим складом батальйону знешкоджено понад 6500 
вибухонебезпечних предметів, у т.ч. 3400 протипіхотних мін, майже 
100 протитанкових мін, 330 снарядів і понад 1000 гранат, перевірено 
на наявність вибухонебезпечних предметів майже 400 км шляхів і 
доріг та близько 540 тис.кв.м. території, підготовлено 14 вертолітних 
майданчиків, надано медичну допомогу майже 10тис. місцевих 
жителів.  
 Республіка Ірак. У 2005р. завершилася місія українського 
миротворчого контингенту в Республіці Ірак. З початку воєнної 
операції в Іраку (2003р.) до травня 2005р. у складі Багатонаціональної 
дивізії «Центр – Південь» діяла окрема механізована бригада 
Збройних Сил України, згодом переформована в тактичну групу.  
 У грудні 2005р., на виконання передвиборних зобов’язань 
Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил 
України, український контингент у плановому порядку повернувся до 
Батьківщини. Зону відповідальності 81 тактичної групи Україна 
передала під контроль 3 бригади 8 дивізії Збройних Сил Іраку. Ця 
бригада чисельністю 2700 осіб була підготовлена українськими 
військовими спеціалістами та сертифікована за участю 
американського та польського командування Багатонаціональних сил 
Іраку – як готова до виконання завдань за призначенням. 
 Міністерство оборони України і надалі надаватиме значну увагу 
розвитку та вдосконаленню функціональних можливостей 
миротворчих контингентів у діяльності з підтримання миру та безпеки. 

 Наприклад. Неодноразово на Львівському навчальному центрі 
проводилися навчання під егідою НАТО де залучалися такі країни як 
Україна, Росія, США, Румунія, Угорщина та інші. Відпрацьовувалися такі 
питання як охорона стратегічних об’єктів, супроводження грузів, доставка  
гуманітарної допомоги, ліквідація наслідків воєнних конфліктів. 
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МИРОВОТВОРЧАМИРОВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬДІЯЛЬНІСТЬ
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4.3.  Основні напрямки військово-професійної орієнтації учнів. 
   
 Основні напрямки , що існують у військово-професійній орієнтації 
учнів, а саме: 

- початкова військова підготовка учнів-здійснюється у навчальних 
закладах (середніх школах, військових ліцеях на базі повної 
середньої освіти, цивільних вищих навчальних закладах різного 
рівня акредитації, оборонно-спортивних оздоровчих таборах-
ОСОТ); 

- професійна військова підготовка-здійснюється безпосередньо під 
час проходження особою строкової (за контрактом, 
альтернативної)військової служби у частинах і підрозділах певної 
військово-технічної орієнтації; 

- вища освіта військових фахівців (тактичного, оперативно-
тактичного, оперативно-стратегічного рівня)- здійснюється у 
спеціалізованих закладах освіти, підпорядкованих Міністерству 
Оборони України.  

- підготовка офіцерів запасу – напрямок, що передбачає підготовку 
офіцерського складу з числа цивільних осіб, які навчаються у 
вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації. Окремі 
положення зазначені у відповідних статтях Закону України «Про 
загальний військовий обов’язок і військову службу». 
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 Допризовна підготовка включає військову, прикладну фізичну, 
медико-санітарну, психологічну підготовку,  та підготовку з цивільної 
оборони і проводиться викладачами допризовної підготовки в навчально-
виховних закладах: приклад - наше училище. Юнаки,  які не пройшли 
допризовну підготовку у вказаних навчальних закладах, не атестовані або 
дістали не задовільну оцінку з цього предмета, після їх закінчення перед 
призовом на строкову військову службу під керівництвом місцевої 
державної адміністрації та органів місцевого самоврядування проходять 
допризовну підготовку в оборонно-спортивних оздоровчих таборах з 
відривом від виробництва, а у воєнний час - на підприємствах шляхом 
навчально-польових зборів. Відвідування занять громадянами,   
направленими військовими комісаріатами для проходження допризовної 
підготовки в ОСОТ, здобуття військово-технічних спеціальностей, інші 
заходи щодо підготовки юнаків до військової служби є обов’язковими. 
 
 4.4.  Військові навчальні заклади. Правила прийому, порядок 
підготовки та вступу до них. 
  
Військові кадри – це кістяк, основа Збройних Сил. Вони цементують, 
об’єднують навколо себе  воїнів строкової військової служби, 
забезпечують разом з ними високу боєготовність військ. 
 З утворенням Україною власних Збройних  Сил розпочався 
процес реорганізації старих і створення нових вищих військових 
навчальних закладів. Система військової освіти в Україні розрахована на 
випуск усіх спеціалістів для армії та флоту. Спеціалістів для Збройних 
Сил України готують у військових академіях, університетах, інститутах, на 
військових факультетах, відділеннях та кафедрах військової підготовки 
ряду цивільних вищих навчальних закладів. 
Навчання курсантів організується на базі середньої освіти. Ними можуть 
стати юнаки, які закінчили середню школу, а також солдати, сержанти які 
так само мають середню освіту. Останні вступають до навчальних 
закладів після закінчення терміну строкової військової служби.  
 Громадяни, які виявили бажання вступити до військово-
навчальних закладів, проходять підготовку у військових ліцеях, середніх 
загальноосвітніх навчально-виховних закладах, в організаціях Товариства 
сприяння обороні України, на підготовчих курсах при вищих навчальних 
закладах або самостійно. 
 У період з 1 лютого по 1 травня необхідно з’явитися у  районний 
військовий комісаріат, подати заяву відповідного зразка. Необхідно знати, 
які іспити необхідно здати. Абітурієнт, який пройшов за конкурсом, 
зараховується на перший курс і із цього моменту розпочинається його 
служба в ЗСУ або інших військових формуваннях. Випускники усіх вищих 
навчальних закладів отримують диплом загальнодержавного зразка, що 
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дає їм право продовжувати військову службу, але вже в іншому статусі 
(офіцера), а після звільнення з лав Збройних Сил, - працювати в 
цивільних закладах. Офіцери з досвідом служби у військах можуть 
продовжити професійну освіту в національних академіях України. 
 
         Основні навчальні заклади де готують офіцерські кадри: 

- відділення Львівського університету «Політехніка»; 
- військово-інженерний факультет при Кам’янець - Подільському 

сільськогосподарському університеті; 
- кафедра військової підготовки при Харківській академії інженерів 

залізничного транспорту; 
- військовий факультет танкових військ при Харківському 

державному політехнічному університеті; 
- Харківський інститут льотчиків; 
- Севастопольський військово-морський інститут; 
- Київський військовий гуманітарний інститут; 
- Івано-франківський інститут нафти і газу; 
- Київський національний університет ім. Тараса Шевченко; 
- Київський медичний університет; 
- Київський військовий інститут управління і зв’язку та його філіал у 

Полтаві. 
  
4.5. Історія походження військової присяги. Військова присяга – 
клятва на вірність українському народові, її значення і порядок 
прийняття. 
   
 Військова присяга – це офіційна, урочиста клятва громадянина, 
який вступає до лав Збройних Сил або інших військових формувань 
України. Ритуал прийняття військової присяги як клятви воїна на вірність 
своєму народу, бере відлік з давніх часів. Так, згідно з історичними 
документами, вперше присягу почали складати в 9 столітті. Цей ритуал 
був запозичений слов’янами у варягів, які в період 9–10 століття панували 
на території теперішньої України. Члени дружини князя клялися йому в 
своїй вірності та після цього поміж собою вважалися побратимами. 
 Період козацтва (Запорізька Січ) дав новий поштовх цій військовій 
традиції. У відстоюванні інтересів Батьківщини та вірності командиру 
присягалися козаки, коли приймали військову присягу. Вони були їй вірні 
упродовж усього життя, - найважчою провиною у козацькому війську була 
зрада своєму командиру, який уособлював усе козацьке товариство. 
Разом з тим, як офіційний військовий ритуал, прийняття військової 
присяги на вірність України був започаткований легіоном Українських 
Січових Стрільців у 1915 році. З того часу кожен громадянин України, який 
розпочинає військову службу, приймає присягу. 
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 Сьогодні військова присяга набула урочистого, святкового 
вигляду, - із зброєю в руках, біля Бойового прапора військової частини 
молодий військовослужбовець дає персональну клятву українському 
народу, державі у вірності і відданості. День прийняття військової присяги 
в полку об’являється  святковим днем. Запрошуються рідні, близькі 
родичі. Виноситься Бойовий прапор військової частини. Прийняття 
присяги затверджується особистим підписом у відповідному документі, 
після чого кожен військовослужбовець вважається частиною Збройних 
Сил України з усіма відповідними цьому статусу правами та обов’язками. 
У військовій присязі сформульовані найважливіші вимоги, що 
висуваються перед кожним військовослужбовцем і яких необхідно 
дотримуватися задля інтересів національної безпеки України. Саме тому 
військова присяга є документом юридичної сили і має велике державне 
значення. Це підтверджується тим, що текст присяги затверджений 
відповідним Законом України від 24 березня 1999року. 
 Військова присяга складається із спеціального тексту, - (дивися 
додаток текст військової присяги) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6. Бойовий прапор військової частини – символ честі, доблесті і 
слави. 
Клейноди – ознаки влади, предмети, що символізують особисту гідність, 
волю людської спільноти. Сьогодні в цілому світі це державний прапор і 
герб. Їх описи подаються у спеціальних законодавчих актах, а то й у 
конституціях. Але так було не завжди.  
          
Становлення клейнодів у кожного з європейських народів хоча й 
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відзначається певною своєрідністю, проте підлягає спільним 
закономірностям, властивим історичному процесу. 
 Початково ці символи влади відбивали ідею персональної 
зверхності можновладця над своїми васалами (родовий герб, особиста 
корогва тощо). 
З часом така символіка поступається місцем територіально-динамічним 
знакам , що втілювали в собі засади єдності та окремішності регіональної 
спільноти: корогви, герби земель, міст тощо. 
Використання військової символіки в Україні також сягає давніх часів. 
Одним з таких елементів військової символіки є прапор, за 
старослов’янською термінологією – стяг або хоругва. Вважається, що він 
має скандинавське та готське походження. Уперше застосування стягів 
було запроваджено в княжу добу.  
 За часів Київської Русі з’явився особливий різновид клейнодів-
стяги. Спочатку це були просто жердини з прилаштованим на верхів’ї 
жмутом трави або кінського волосся; згодом такі знаки замінили бунчуки. 
Пізніше стягом стали називати прикріплений до держака клин з тканини. 
Як символ князівської влади такий стяг був водночас знаменом 
князівської дружини. Відомі також стяги воєвод, як знамена підлеглих їм 
загонів. На тканині спочатку зображалися, крім князівських знаків, 
язичницькі боги, а по впровадженні християнства – хрести, лики святих, 
релігійні гасла. 
Кожний полк та його підрозділи мали особистий прапор (стяг або хоругва). 
Він був символом і знаком, що об’єднував кожного воїна та всю дружину 
навколо князя. Усі прапори за будовою були подібні, - на кінці держака 
прикріплювалося довге полотнище трикутної форми. За прапорами, що 
відрізнялися забарвленням, упізнавали військо. Також стяг 
використовували перед початком  бою, - його піднімали над військом і, 
таким чином , давали команду до початку бою. Під час бою за прапор 
велася боротьба, оскільки вважалось за честь його здобути, - яке військо 
здобувало ворожий стяг, воно святкувало перемогу (тріумф). Тому кожен 
воїн зобов’язаний був оберігати символ свого полку. 
 В добу козацького війська відзнаки називалися клейнодами. До них 
належали гетьманська булава й бунчук, печатка, хоругви, тулумбаси 
(литаври). Ці знаки влади для козацького війська були надзвичайно 
цінними, до них ставилися з великою пошаною. Зокрема, булава і бунчук 
були відзнаками гетьмана, їх йому дарували війська або королі, які 
намагалися привернути увагу козаків  на свою сторону для вирішення 
військових питань. Печатка запорізького війська була круглою, з гербом 
усередині. Прапори були трьох видів: корогва усього війська або 
гетьманський прапор; полкова корогва; сотенні корогви. За часів Богдана 
Хмельницького, кольори прапорів були дуже різноманітними. Проте, 
використовувалися, головним чином, синій, жовтий, білий та червоний 
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колір. Всередині 18 століття на всіх військових прапорах козацького 
війська почав застосовуватися один знак, а саме герб – козаків із шаблею 
та мушкетом. Отже, починаючи із середини18 століття прапор набуває 
подвійного змісту: державницького  (малюнок національного герба) та 
військового(символ окремого полку або сотні). У січових стрільців були 
прапори, головним чином, жовто-блакитного кольору, на яких 
зображалися відзнаки роду військ, номер військової частини. Під час 
національно-визвольної боротьби у 1917-1921 роках в українських 
військових формуваннях використовувалася національна символіка, а 
саме: жовто-блакитні прапори й тризуб. 
 Кожна військова частина ЗСУ під час свого формування отримує 
Бойовий прапор. Він є символом честі, доблесті, слави і зобов’язує 
кожного військовослужбовця віддано служити своєму народу. Бойовий 
прапор військової частини є також почесним знаком, що дозволяє 
встановити особливості її бойового призначення, історію, надбання та 
свідчить про належність військової частини до Військового формування.  
 
 
 
У 1999 році Бойовий прапор  
230 артилерійській бригаді 
м. Виноградів 
вручає Міністр оборони  
Кузьмук О.І. 
  
 
  
 
 
 
 Після сформування військової частини Бойовий прапор 
вручається їй від імені Президента України та закріплюється за 
військовою частиною на увесь час її існування, не залежно від зміни назви 
та номера. Зміни назви військової частини фіксуються у Грамоті 
Президента України. Вона видається з Бойовим прапором. 
  
У мирну добу Бойовий прапор знаходиться разом зі своєю військовою 
частиною, а на полі бою – в зоні бойових дій, що веде ця військова 
частина. 
 У випадку втрати Бойового прапора командир військової частини, 
а також безпосередньо винні в цьому військовослужбовці, несуть 
відповідальність згідно з чинним законодавством; військову частину при 
цьому – розформовують. Тому в розташуванні військової частини для 
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охорони Бойового прапора виставляється пост №1, - найвідповідальніший 
і найважливіший. Охорона здійснюється зі зброєю. До Бойового прапора 
прикріплюються  ордена та медалі, якими частина нагороджується за 
бойові заслуги, інші успіхи. Найпочеснішою відзнакою військовослужбовця 
вважається фотографування біля  розгорнутого Бойового прапора 
військової частини. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ 5. Українське військо. 
5.1. Основні історичні етапи розвитку українського війська.  
 
 Становлення і розвиток сучасних ЗСУ почався не сьогодні, і не 
вчора, - воно має свою передісторію, традиції та міцно пов’язана із 
загальною історією нашої держави. 
Багато років проведених у складі Російської імперії та у складі 
Радянського Союзу не дозволяло у повній мірі науково вивчати нашу 
історичну спадщину, а ще більше займатися питаннями історії розвитку 
Збройних Сил України. 
 Порівняння з історичною наукою, скажімо, країн Західної Європи 
приводить до дуже невтішних результатів: всюди, в кожній державі, є 
спеціалісти з власної військової історії. Є вони, зрештою, також в Москві, 
Петербурзі, де чимало вчених спеціалізується з військової історії Росії та 
колишнього СРСР в цілому. Десятиріччям виходять періодичні видання 
(«Военно-исторический журнал»), збірники, монографії, колективні праці, 
також багатотомні, на військово-історичну тематику, влаштовуються 
наукові конференції, присвячені окремим проблемам. А на Україні? 
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 Остаточним табу українська, військова історія стала не так давно, 
у 1972 році, коли дослідження з цієї ділянки, зокрема пов’язані з 
героїчним минулим козаччини, було оголошено «націоналістичними». При 
цьому без жодного обґрунтування і пояснення чому саме вивчення 
військової справи того козацького стану, який протягом довгих 14, 17, 18 
сторіч вартував східні кордони європейського світу і не лише мав 
велетенські заслуги перед власним українським народом, не допускаючи 
його фізичного винищення, але й був надійним щитом для своїх 
найближчих сусідів-росіян, поляків, несподівано перетворилося у прояв 
буржуазного націоналізму.    
 Дослідження української військової історії давніх часів-княжої 
доби-ще раніше, згідно з теорією про «загальноросійську» історичну 
спадщину, було виведено за межі компенсації українських істориків.  
 Сьогодні, як частина загальної історії України, існує і розвивається 
історія українського війська, що пов’язана з військовою наукою і є 
історичним підґрунтям для її розвитку. Військова історія досліджує 
розвиток організації війська, методів ведення ним бойових дій (військове 
мистецтво), військові компанії і збройні сутички, що мали у свій час 
важливе значення для долі України та її народу. Згідно з сучасними 
уявленнями військова історія увесь період появи і розвитку українського 
війська поділяє на певні етапи, головними з яких є: слов’янське військо – 
часи існування – 3-9ст.н.е.; українське військо періоду княжої доби – часи 
існування – 10-14ст.; українське військо періоду козацтва – часи існування 
15-18ст; Збройні сили Української Народної Республіки – часи існування – 
1917-1920 рр.; Збройні сили другої світової війни – часи існування – 1939-
1945 рр.; Збройні сили незалежної України – часи існування – 1991рік і по 
теперішній час. 
 
 5.2.Призначення, організаційна структура, озброєння і тактика 
ведення бойових дій слов’янського війська та війська княжої доби.                       
 На початковому етапі східнослов’янської цивілізації воєнна організація 
була родоплемінною. А саме рід дбав про зброю та воєнне спорядження, 
забезпечував охорону осель, городищ від ворогів. Усі важливі воєнні 
справи  (ведення війни, укладення миру) вирішувалися на вічі. Не було 
ніяких рангів чи ступенів. Керував воями в бою воєвода або князь.  
Озброєння було різноманітним: списи різних видів ( по два-три у кожного), 
сокира, лук ( він був відомий слов’янам  здавна, проте не мав такого 
поширення, як, наприклад, у степових народів). Пізніше слов’яни 
запозичили у готів меч. У ближньому бою використовували короткий меч. 
Тіло захищали щитом. Кидали каміння за допомогою пращі. До бою 
військо йшло пішим ходом. 
       Про організацію та озброєність давньослов’янського війська 3–4 ст. 
відомо небагато. Воно мало примітивну організацію, просту зброю, слабку 
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дисципліну, а тому часто програвали бій готам, аварам. Водночас 
слов’янські вої дивували світ своєю сміливістю, винахідливістю, 
самопожертвою, героїзмом, витривалістю. 
 Чужосторонні письменники змальовують слов’ян як військо слабо 
озброєне. «Виступаючи в бій, вони йдуть на ворогів, здебільше, піші, в 
руках їх невеликі щити та списи, панцирів вони не одягають. Деякі не 
мають ні сорочки, ні плаща, а тільки в коротких штанях ідуть битися  з 
ворогами»,- переказує Прокопій. Сам  Прокопій  був полководець, і знав 
добре воєнну справу.  
 Слов’яни не відповідали своєю організацією сильнішим сусідам. 
Не могли вони мірятися і силами з Візантією, що мала найкраще військо в 
тодішньому світі, славну кінноту й недоступні твердині. І перед германами 
були значно слабшими. В 4 віці розбили їх готи. Грізним противником 
слов’ян були теж монголи. Дикі гуни у своєму поході через Європу 
розгромили слов’янські  племена. Потім слов’яни були розбиті аварами. 
Але й у боротьбі з сильнішими народами слов’яни виявлялися добрим 
військовим матеріалом. Знавець східної Європи, арабський письменник 
Ібрагім Ібн-Якуб кинув такі слова: «Слов’яни люди сміливі, здатні до 
боротьби, коли б не незгоди серед їх чисельних і порозкиданих племен, 
то з їх силами не міг би зрівнятися ні один народ світу».Треба було 
сильної руки, що з’єднала б слов’ян та дала їм сильну політичну і 
військову  організацію.  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Значний вплив на слов’янське, військо на його майстерність мали 
нормани (варяги). Згідно з Повістю минулих літ, норманська династія 
розпочинається з князя Рюрика, який об’єднав Київ і Новгород. Варяги 
складали не значну частину слов’янського війська і служили у ньому до 
половини 11 ст. За цей час вони впровадили в українське військо 
досконалішу зброю та обладунок (панцирі, металеві лаштунки на тіло, 
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шоломи на голову, довгий щит, меч списи) і військове мистецтво (висока 
дисципліна, упорядкування війська, взаємовиручка в бою).  
 Військова підготовка дітей починалася з малечку в сім'ї і 
зводилася до фізичного розвитку, формування навичок захищатися, 
воювати з ворогом (стріляти з лука, кидати камінь, долати перешкоди, 
веслувати). 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У часи Київської держави військо складалося з дружини князя та 
народного ополчення. До дружини входили місцеві люди з вищих верств 
суспільства. Члени дружини мали вірно служити князеві, бути готовим йти 
з ним на війну. Князі утримували дружинників, платили грішми. Дозволяли 
привласнювати частину завойованого майна, давали землі. Другою 
частиною війська було народне ополчення – вої. Спочатку вої не мали 
постійної військової організації, а збиралися лише для самооборони, коли 
нападав ворог. Пізніше князі Олег( - 912 ) та Ігор (- 945 ) почали брати 
воїв у походи. До ополчення приймали міський люд, селян – хліборобів. 
При цьому до боротьби з ворогом залучали всіх, незважаючи на вік, 
озброєність, досвід. У 1151 р, коли на Київ ішов суздальський князь Юрій 
Долгорукий ( 90-ті рр.11ст.- 1157) з половцями, кияни заявили князеві : 
«Хай ідуть усі, хто тільки може хоч дрюк у руки взяти». В разі крайньої 
небезпеки князі видавали ополченцям зброю зі своїх складів. Народне 
ополчення організовувалось і поділялось за територіальною ознакою на 
тисячі. Їх називали за назвою міст – володимирськими, київськими, 
чернігівськими і т.д. Дружини князя складалися з полків ( по 100- 200 
чоловік), їх називали за іменем князя. Полк міг підрозділятися на менші 
частини. Зброя княжої доби була двох основних видів: охорона й зачіпна. 
До першої належали броня (панцир, кольчуга), шолом, щит, що служили 
для захисту тіла в бою. Зачіпна зброя – це списи, меч, шабля, сокира, 
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(топір) і лук зі стрілами. Списи були зброєю і піхоти і кінноти, мали різну 
назву (сулиця, рогатина), були різної довжини( від 1,5 до 2,5м). на кінці 
списа було залізне вістря у вигляді видовженого листка з отвором. Меч  
(скандинавського або іншого походження ) був двосічною ( двогострою) 
зброєю, завдовжки до 1м; носили його в піхві, він вважався знаком 
судової влади князя. Шаблю запозичено зі сходу, від степових народів. 
Вона була значно легшою від меча, але довшою - до 1.2м, гострою з 
одного боку і трохи викривленою.  
 За княжої доби були два основні роди війська: орудники і стрільці. 
Орудники мали на озброєнні панцир, шолом, щит, меч, спис, сокиру. 
Стрільці, або ж лучники, були озброєні тільки луками та стрілами. До кінця 
11ст. українське військо було пішим. Головною ударною силою виступала 
важко озброєна піхота ( у панцирах, із щитами, списами ). Кінноту вперше 
використали Олег та Ігор у 10ст. у походах на Візантію, на греків. Кіннота 
підрозділялася на важку ( воїни у панцирах, шоломах, зі списами і 
щитами) і легку ( стрільці з луків). 
 Бій з ворогами починав князь, першим кидаючи спис. Коли списи 
ламалися, бій продовжували мечами. Лучники із-за мурів міста 
обстрілювали ворога. З часом піхота  поступилася місцем кінноті .  
        Після  того, як кіннота здобувала перемогу , піхота закінчувала битву 
- розбивала залишки ворога , захоплювала бранців у полон, забирала 
здобич, зброю. У княжу добу починає розвиватися й український 
військовий флот, воєнні човни  ( судна) називалися лодіями. Були річкові і 
морські лодії; вони мали різні розміри і вміщували від 40 до 100 воїнів. 
Річковий флот боронив Київ на Дніпрі, Чернігів на Десні, човни не рідко 
перетягували з однієї  річки на іншу волоком. Так, у 907 р. князь Олег 
ходив на Царгород флотилією з 200 лодій ( по 40 воїнів на кожній ), а в 
941 р. князь Ігор – на Візантію з флотилією до тисячі лодій. 
 
 Війну князі найчастіше проголошували урочисто, офіційно, через 
послів, а іноді й несподівано нападали на ворога, щоб не дати йому 
можливості підготуватися до бою. В обороні військо було не великим: від 
кількох сотень до кількох тисяч. У походи на Царгород, на Болгарію князі 
Олег і Святослав ( - 972 ) брали по кілька десятків тисяч воїнів. 
 Збиралося військо за наказом князя, оскільки не було на той час 
постійним. Спеціальні військові тренування не проводилися. Дорослі в 
бою вдосконалювали свою військову майстерність. Дітей же з малечку в 
сім'ї знайомили зі звичаями народу, поваги до полеглих у бою, 
виховували почуття вірності князю і громаді, привчали до коней. Хлопці 
мали знати всі види зброї, вміти боротися, кидати спис, стріляти з лука, 
володіти мечем, шаблею, їздити верхи на коні, битися рукопаш. «Борба», 
«дужання» були улюбленими заняттями хлопчиків. Після такої підготовки 
підлітків брали у бойові походи.  
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 Галицько-Волинська держава утворилась в кінці 12ст. в результаті 
злиття Галицької і Волинських земель. Вона простяглась від Дніпровсько-
Дунайського Причорномор’я на півдні і Полоцької та Литовської земель на 
півночі, на заході межувала з Угорщиною і Польщею, а на сході – з 
Київським князівством і половецьким степом. 
 Галицько-Волинська держава відіграла значну роль в історії 
України, її слід розглядати як спадкоємницею Київської Русі, бо вона 
протягом майже півтораста років (1199-1340 рр.) відродила і поповнила 
державні та культурні традиції Русі, слугувала опорою українській 
державності. Могутність Галицько-Волинської держави визначалась перш 
за все її збройними силами. 
 Військо у Галицько-Волинській державі було організовано як в 
інших землях Русі, але відзначалось деякою місцевою специфікою. 
Основними формами військової організації були «дружина» і «вої». 
Княжна дружина складалась з бояр, які добровільно служили князю. 
Належність до дружини являлась родовим правом бояр. Князь надавав 
боярам землі і ряд привілеїв, а за те вони мали обов’язок виконувати 
військову службу, яка полягала переважно в участі воєнних походах 
князя. 
 Багатші бояри йшли на війну не тільки самі, а й водили з собою і 
свої прибічні дружини. Великі бояри держали на утриманні цілі полки. 
Середні бояри були зобов’язані йти у похід з одним-двома воїнами. 
Людям, що не належали до боярської версти, доступ до дружини був 
закритий. Тільки дуже великі заслуги могли людину з низького роду 
вивести в ряди дружини. 
 Другою формацією війська Галицько-Волинської держави було 
загальне народне ополчення «вої», яке князь використовував у воєнних 
діях у час особливої потреби. 
 Щоб не бути   залежним ні від бояр, ні від іноземців, князі почали 
організовувати своє власне військо. Частково цю потребу забезпечували 
іноземні наймані загони. 
 Усе військо Галицько-Волинської держави поділялося на   важко 
озброєних «орудників» та легко озброєних «стрільців», причому і ті, й інші 
могли бути і пішими і кінними. Спочатку піхота утворювала головне 
військо. Вона вела боротьбу найчастіше під охороною города. У дальших 
походах піхота рідко брала участь. Зростає роль піхоти в Галицько-
Волинській державі у 13 ст., тут утворено більші відділи піших військ. 
Піхота була під особливою опікою князів. Ця піхота складалася з селян та 
з міщан. Але були це не слабо озброєні вої, як у попередніх століттях, а 
сильна формація – добре озброєна.  Кіннота за своїм озброєнням  і 
тактичним завданням поділялась на важку і легку. Важко озброєна кіннота 
– це орудники у важких бронях, у шоломах, зі щитами й списами або 
мечами. До легкої належали стрільці, без важкої зброї, з луками. До 
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складу стрільців входили теж степовики. Організаційно військо поділялось 
на полки по 100-200 чоловік у кожному. Вони, у свою чергу, ділились на 
знамена, або заступи. Ці підрозділи мали свої бойові прапори, бубни, 
труби. Князь Данило Галицький постійно удосконалював організацію 
свого війська. Проведена ним реорганізація у війську сприяла введенню 
міцної єдиноначальності, більш чіткого розподілу війська на оружників і 
стрільців. Як і в Київській Русі, зброю війська Галицько-Волинської 
держави можна поділити на оборонну й зачіпну. До оборонної належала 
броня (панцир), шолом і щит. До зачіпної зброї належать копя (копія)  з 
різними назвами, меч, шабля, сокира і лук зі стрілами. Піхота була 
озброєна мечами і списами, а для захисту мала металеві панцирі, шолом 
та щити. Стрільці були озброєні луком і шаблями. Якщо вони були на 
конях, то являли собою легку кінноту. 
 Історія Галицько-Волинської держави, її війська – яскрава сторінка 
історичного минулого українського народу. Славні бойові традиції, 
закладені предками у княжні часи, надалі не раз служили невичерпним 
джерелом сили і духу і бойової майстерності особового складу різних 
українських військових формувань. Одним із основних заходів щодо 
підтримання бойової готовності військ княжої доби , була підготовка 
молоді.                                                                
 Наприкінці 10ст. князь Володимир (- 1015) звелів створювати при 
монастирях школи для дітей феодальної знаті; в них здійснювалася 
загальноосвітня і військова підготовка. 
   Так, князь Данило Галицький (1202- 1264) навчав свого 
сина Лева (- 1301) ще з дитячих років військової справи, а юнаком Лев зі 
списом у руках вийшов на бій з угорським воєводою. У таких же традиціях 
Лев виховував і свого сина Юрія (- 1308). 
            
   
5.3. Українське військо періоду козаччини. Запорізька Січ: 
організація та  тактичні прийоми козацького  війська. 
   
 
 Могутність війська за княжих часів була зумовлена в першу чергу 
його зв’язком з державою. Татарська навала у 13 – 14 ст. призвела до 
занепаду української держави і її війська. Землі України потрапляли під 
литовські, польські , угорські, молдавські прапори. 
 15 -18 ст. в історії України – це період козаччини. Основною 
причиною зародження козацтва була небезпека збоку орд кочівників, які 
грабували, нищили, брали в полон український люд. У цей час визріває 
національна свідомість народу, міцніє його бажання здобути свободу і 
незалежність. 



 87 

З появою козаків починається нова доба в історії українського війська. 
Козаччина повстала іншим способом, вона вийшла з суспільства низів, 
була від початку народним військом. Перші козацькі ватаги складалися з 
людей різного походження, різних станів і навіть різних народів; їх лучила 
разом тільки охота до воячки, потреба переживань, охота погуляти у 
степах, добути собі здобутку і як скоро добути, так скоро її потратити. 
«Доки жита , доки бита», - була приповідка цих добичників. Але боротьбу 
з татарами вони вели з завзяттям і ненавистю, готові були на 
найсміливіші і найрисковніші походи, не жалували свого труду й крови та 
цим добували собі славу і любов усього громадянства. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слово «козак» тлумачать по – різному. За однією з версій, це слово 
турецького походження, означає «вільна, відважна, войовнича людина». 
Перші звістки про козаків записані в хроніках і літописах уже в 1492 році. 
Тодішній кримський хан нарікає: «Кияни і Черкаси розбили татарський 
корабель під Тягинею» Наступного року знову турецький султан 
скаржиться Польщі, що козаки під проводом  князя Богдана Глинського, 
старости черкаського, зруйнували турецьку фортецю Очаків. Тут називає 
султан цих людей виразно «козаками». 
Також є історична звістка про козаків в 1489 році. Того року був похід 
проти татар і в польського історика Бєльського є звістка, що провідниками 
його були козаки.  

Величаве святкування 500-літнього ювілею козацтва відбулося на 
початку серпня 1990 року. 
 Козаками ставали вихідці з прикордонних замків і містечок, які 
йшли в степи, ловили звірів, билися з татарами. Спочатку вони не мали 
ніякої військової організації, а збиралися у ватаги по кілька десятків 
чоловік, обирали отаманів з числа тих, хто мав воєнний досвід. Зброя їх 
була простою: луки, списи, сокири, шаблі примітивні рушниці. Такі 
козацькі ватаги діяли у степах незалежно одна від одної, зрідка 
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об’єднуючись для спільної боротьби. Їхньою тактикою була локальна 
війна, а метою – здобич. 
Але найшлися талановиті, ідейні проводирі, такі як Дмитро 
Вишневецький, Михайло Дорошенко, Петро Сагайдачний, що зуміли 
опанувати небезпечну течію і перетворити козацькі ватаги у правильне, 
дисципліноване військо.  
 Лише у першій половині 16 ст. козаки освоїли простори нижче дніпрових 
порогів -  так званий Низ, або Запоріжжя. Дніпро плив тут низовиною, 
розливався широко, ділився на багато річищ і рукавів і творив безліч 
великих та малих островів. На цих островах козаки знаходили для себе 
безпечний захист від татар, бо доступ був тяжкий, найти дорогу серед 
лабіринту річок було нелегко. Козаки пробували тут не тільки в літні, але 
частина з них залишалася тут на зиму, живучи по землянках та 
зимовниках. Їх почали звати низовими або запорізькими козаками. 
 Паралельно з формуванням запорізьких козаків почали 
формуватися січові козаки. На рівнинних територіях створюються козацькі 
укріплення, які називали «січами», - звідси і назва січові козаки. Першу Січ 
на острові Мала Хортиця збудував князь Дмитро Вишневецький. 
       У 1563 р. Волинський  князь Д. Вишневецький  ( - 1563 ) зібрав першу 
ватагу козаків ( понад 300 чоловік), озброїв їх і пішов за Дніпрові пороги. 

Там на острові Мала Хортиця він побудував замок і почав звідти 
воювати з татарами. На островах козаки знаходили  для себе захист від 
татар, полювали, ловили рибу. Завзята боротьба козаків з татарами 
принесла Україні славу. В 1563 р. під час походу  на Молдову           
Вишневецький попав у турецьку неволю і загинув у Царгороді страшною 
смертю: його завісили на гак на одній вежі  над морем. 

Вишневецький полишив по собі славу  великого  лицаря, у піснях 
оспівували його під ім’ям  Байда.               

                                                                         
            Славне військо запорізьке                              Та Молдавію звільнити, 

Ти, наш лицарю зібрав.                                   Байдо, не щастить тобі, 
На острові, на Хортиці,                                   Нищить вчасно підла зрада 
Січ преславну збудував.                                 Славні заміри твої. 
 
Даром славне товариство                              І сконав ти в Царгороді 
Облягав татарський хан,                                Під руками ворогів, 
Лютий мусив завертати –                               Але віри, ні народу 
Не страшний нам бусурман!                          Відректися не хотів. 
 
Перший ти вказав козацтву,                          То за це тебе, наш князю, 
Як топтать до слави шлях:                             Весь народ славить в піснях: 
Йти за море , ріки, гори,                                 Хто за рідний нарід гине, 
Не сидіти на степах…                                    Той живе й по сто віках! 
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 Дмитро Вишневецький 
 
 
 
 
 
 У 1568 р. польський король Сигізмунд Август (1520- 1572) найняв 

500 козаків на організовану військову службу для захисту земель Польщі 
від кочівників. Утворилося реєстрове козацьке військо; козаки отримували 
платню, мали одинаків одяг, зброю, вправлялися у військовій 
майстерності. За реєстровими козаками залишилися права на свободу та 
волю. 

На зразок організації реєстрових козаків почала перетворюватися 
решта козацького війська. Козаки поділялися на «зимівників», які 
зимували і постійно проживали в Січі, та паланкових козаків, які мешкали 
у поселеннях поза межами Січі, а для бойових походів чи боїв приходили 
до війська. Порівняно з простим людом козаки мали цілий ряд привілеїв: 
вибори військової старшини ( командирів ), звільнення від податків, 
власний незалежний суд, безкоштовне утримання під час походів, право 
полювати і ловити рибу на Низу та ін. 

Козацьке військо мало демократичний устрій. Усі важливі 
політичні й організаційні питання (вибори старшини, гетьманів, згода на 
військові походи, судові справи, поділ угідь, укладання угод з іншими 
державами) вирішувалися на раді. Залежно від її учасників рада 
поділялася на повну, військову, генеральну, старшинську , чорну.  

Командування військом здійснювала військова старшина різних 
ступенів. На чолі війська стояв гетьман. Він був головою козацької 
держави, мав повну адміністративну владу, брав активну участь у 
законодавчій діяльності, судовій справі. Приймаючи рішення з основних 
питань, гетьман враховував думку генеральної та старшинської ради. 

До генеральної старшини входили; обозний, судді, писар, осавули, 
хорунжий і бунчужний. Генеральний обозний займався військовим 
обозом, організовував оборону табору в походах, заправляв військовою 
артилерією. Йому підпорядковувалися полкові обозні. Генеральні судді 
розглядали справи у генеральному суді. Генеральний підскарбій 
(скарбник) відав державною казною. Генеральний писар очолював 
генеральну військову канцелярію козацької держави, вів найважливіші 
внутрішні та закордоні справи. Генеральний хорунжий (хорунжий) 
відповідав за військові прапори, керував «придворним» гетьманським 



 90 

військом. Бунчужний носив перед гетьманом бунчук (відзнаку гетьмана), 
допомагав гетьману у походах. 

Аналогічну структуру управління мав і полк. Адміністративна і 
військова влада у полку належала полковникові. Кожний полк (500-1000 
чоловік) поділявся на сотні (роти) і курені (батальйони). До сотенного 
уряду входили: сотник, сотенний осавул, хорунжий і писар. У курені 
командував курінний отаман, або десятник (міський, сільський). 

Усім військом керував кошовий отаман з суддями, осавулами, 
писарем; паланками – полковник з осавулом і писарем. 

Козаки офіційно титулували один одного «товаришем», а гурт 
козаків – «товариством». 

Подальший розвиток козацького війська припадає на період 
гетьманування Петра Конашевича-Сагайдачного (рік народження не 
відомий – 1622 р). Саме він надав канцелярській справі чіткої організації, -  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Петро Конашевич -                         Реєстровий козак 
    Сагайдачний 

запровадив реєстрацію козаків і, таким чином, започаткував реєстрове 
козацьке військо. Упродовж десяти років гетьманування Сагайдачний 
систематично запроваджував різні реформи з реорганізації війська, а 
саме: започаткував військове навчання, ввів сувору військову дисципліну, 
забезпечив кожного козака зброєю (рушницею замість лука) та конем, 
запровадив муштру і періодичний огляд війська. Також він зміцнив і 
збільшив флот, - налічувалося 300 одиниць малих козацьких кораблів – 
«чайок».  

У першій половині 17ст. запорізьке козацтво піднеслося до рівня 
кращих європейських армій. Особливо відзначалася військовою 
майстерністю піхота, яка була головним видом козацького війська і 
вважалася найдосконалішою в Європі. Козацька піхота героїчно билася з 
ворогом, використовуючи особливу тактику: шикувалися у три шеренги  
(перша стріляла, друга подавала рушниці, а третя їх  заряджала). 
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 Піхота козаків уміло штурмувала ворожі фортеці, а також сміливо 

воювала на морі на вітрильно – веслувальних довбаних човнах. Козацькі 
човни (чайки  мали довжину 20м, ширину -3-4м, глибину – 2,5м. На основу 
з липового і вербового пня набивали дошки, робили вітрила. На одному 
човні було 20-30 веслярів, 50-70воїнів, 4-5 легких гармат. Швидкість чайки 
– 15 км /год. Козацькі чайки охороняли береги, ходили в походи проти 
Туреччини. Є відомості про те, що й підводний човен запорожці стали 
використовувати в бойових діях набагато раніше, ніж у Західній Європі. За 
не зовсім точними даними, він являв собою два накладені один на одного, 
скріплені і просмолені звичайні човни з пристосуванням для руху та 
системою забезпечення повітрям через очеретяні трубки.  

Козацьке військо  відзначалося розумом, хитрістю, великою 
відвагою, дивовижною витривалістю і здатністю стояти на смерть. 
Козацьке військо відзначалося власною тактикою ведення бойових дій. 
Зокрема, під час переходу полки і сотні використовували вози (5-10 
козаків на одному возі), за допомогою яких транспортували артилерію, у 
разі небезпеки – вози замикалися у щільну фортецю. На ворожій території 
перед військом йшли розвідники. Коли військо розбивало похідний табір, 
тоді будувалися намети (курені), створювалася система маяків – гляд з 
відповідною системою сигналізації (вогнем, рухами). Козаки вели розвідку 
у стані ворога, - цим займалися пластуни та розвідники, що 
переодягалися купцями. 

Кіннота козацького війська у першій половині 17ст. була менш 
чисельною, ніж піхота, й відзначалася  військовою майстерністю. Вона 
вела наступ так званою лавою: шикувалася півколом, атакуючи таким 
чином противники з флангів, з фронту і з тилу одночасно. Вершники 
спочатку стріляли по ворогу з луків, пістолів, рушниць, а під час 
безпосередньої сутички використовували списи та шаблі. У цей час 
розвідники непомітно та на близьку відстань підповзали до ворога, 
робили пастки (шанці), після чого вели вогонь з рушниць. 
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Найвищим зразком військового мистецтва козаків був бій у так 
званому таборі – рухомій фортеці. Це було чотирикутне рухоме 
укріплення з возів, усередині якого знаходилося військо. Піхота виходила 
для бойових дій із - за возів. А в разі небезпеки замикалася у щільну 
фортецю. Інколи під час тривалої оборони засипали вози землею, 
утворюючи вали, копали засідки, влаштовували «вовчі ями» із 
загостреними палями. 

На високому рівні у запорожців була розвідувальна та сторожова 
служба. Створювалася ціла система вишок із відповідною сигналізацією              
(вогнем, рухами ) – прообраз світлового телеграфу. Сигнал про небезпеку 
від самого кордону послідовно передавався до козацького війська. Козаки 
вміло вели розвідку, навіть у стані ворога. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чисельність козацького війська значно змінювалася протягом 

століть. Наприкінці 16ст. козацьке військо налічувало 10 -12тисяч чоловік. 
У 1621р.   у війську було понад 40тисяч козаків. У Богдана Хмельницького 
(1595 -1657) в різні часи мало від 100 до 300 тисяч козаків. Вони були 
озброєнні шаблями, рідше короткими списами, стрілами, а також 
вогнепальною зброєю: мушкетами, пістолями, самопалами, рушницями. 
Запорожців називали «рушничним військом», бо рушниця була 
найважливішою козацькою зброєю. У козаків були також бойові молотки,   
келепи ), якірці, рогульки, що застосовувались у боротьбі проти ворожої 
кінноти. Порох, кулі, зброю козаки виготовляли самі або ж діставали у 
бою. Крім того, кожний козак повинен був мати сокиру, косу, лопату, 
шнури та інші матеріали для будівництва укріплень і перешкод. Козаки 
першими використали метод окопування в землі, який виявився   
надійнішим засобом  під час перестрілки в степовій місцевості, ніж важкі 
панцир і кольчуга. 

У козацькому війську була тверда військова дисципліна. 
Найбільше козак боявся осуду своїх товаришів. Суворо каралися такі 
злочини, як убивство, бійки між козаками, крадіжка приватного   
громадського майна, невиконання обов’язків, засуджувалися аморальні 
вчинки:   неповернення позичених речей і грошей, дезертирство. За 
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пияцтво під час походу козаків карали на смерть. Зрада козацтва, 
батьківщини вважалася найтяжчим злочином. 

Козаки суворо дотримувалися розпорядку дня. За сигналом 
(церковним дзвоном) вони вставали до сходу сонця, молилися і йшли, не 
зважаючи на пору року, на річку купатися. Потім снідали в куренях. Після 
сніданку – спільна молитва у церкві, прання білизни, лагодження одягу, 
зброї, човнів, укріплень, інші роботи. Щодня проводилася бойова 
підготовка: змагання на конях, стрільба з вогнепальної зброї, долання 
ровів і загорож, бій на шаблях   «до першої крові» та ін. За сигналом 
(постріл фортечної гармати) козаки йшли обідати. Після обіду співали 
пісні та думи, слухали розповіді старших, гру кобзарів. Частина козаків 
готувалася до служби у наряді (охорона фортеці, шляхів, переправ). 
Військовий осавул разом з курінним отаманом проводив огляд 
підрозділів, що заступали на чергування, відправляв на виконання 
бойового завдання. Надвечір дзвони скликали козаків на молитву. Після 
вечері хто грав на скрипці, сопілці , бандурі, хто співав пісень, хто брав 
участь у козацьких танцях. Згодом уся Січ, крім вартових , поринала у сон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Козаки відзначалися розумом, хитрістю, умінням виграти бій, 

раптово напасти на ворога, заманити його в пастку. Українські козаки 
вражали ворогів відвагою, витривалістю, здатністю зносити нестатки, 
терпіти муки, не боятися смерті. Французький інженер Гійом Левассер де 
Боплан (бл.1600-1673) в опублікованому у 1650 р. «Описі України» 
зазначав , що козаки «дуже міцні тілом, легко зносять спеку і холод, голод 
і спрагу. На війні витривалі,   хоробрі,   а навіть легкодушні, бо не цінять 
свого життя. На зріст гарні, повороткі, сильні, люблять гарно вбиратися. 
Від природи мають гарне здоров'я. Від хвороби вмирають дуже рідко, і 
хіба в глибокій старості. Здебільшого кінчають життя на ложі слави, вбиті 
на війні.  
 Особлива роль у формуванні таких людей належала Січі. Саме 
Січ дала Україні видатних полководців, мудрих державних діячів, 
організаторів народного війська: Северина Наливайка, Петра 
Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Івана Сірка, Максима Залізняка, 
Семена Палія, Петра Калнишевського та ін.  
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 Стати козаком у ті часи мріяв кожний юнак. Батьки самі хотіли 
віддати своїх дітей на навчання до козаків. Крім бідних хлопців, ішли до 
козаків, щоб «вишколитися у порядку і чуйності лицарській», і сини з 
багатих родин  України, Росії, Польщі. 
 Спочатку поповнення козацького війська відбувалося стихійно, 
неорганізовано. Буваючи в походах, козаки прагнули залучити до війська 
молодь. Крім того, щовесни у Січ зараховували тих, хто прийшов сам, 
щоб стати козаком. Кошовий отаман влаштовував відбір і випробування 
добровольців. Приймали навіть десятилітніх хлопчиків, але до війська, до 
товариства записували тільки тих, кому сповнилося 20 років. Молодші ж 
мали пройти серйозні випробовування – показати своє вміння володіти 
зброєю, орієнтуватися на місцевості, виявляти дотепність. Однак для 
прийому не було спеціальних приписів, чітких нормативів. Є свідчення 
істориків, що до навчання і до війська у Січ брали тільки тих, хто міг 
переплисти дніпрові пороги, і то проти течії. Кожний досвідчений козак 
навчав до десяти новобранців – джур. Після тривалого навчання та 
першого бою юнаки ставали справжніми козаками. 
 На початку 17 ст. для підлітків і юнаків при церквах почали 
створюватися січові та козацькі школи. Вони стали осередками 
військового, фізичного вдосконалення, сприяли духовному і культурному 
розвитку. Чіткого терміну навчання у цих школах не було встановлено; 
воно тривало від 10 до 18 років. Дітей навчали веслувати і керувати 
човном , плавати на воді і під водою, їздити верхи, орудувати шаблею, 
стріляти з вогнепальної зброї, долати перешкоди. Молодь на свята брала 
активну участь у різних змаганнях на силу, спритність, точність, 
витривалість, швидкість. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               Богдан Хмельницький 
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Другим народженням козацького війська можна вважати період 
1648-року – рік повстання українського народу проти Польщі, яке 
розпочав Богдан Хмельницький (27.12.1595-27.07.1657). Формування 
Хмельницького як полководця започаткувалося з молоду. Упродовж 
більш як 20 років він був на службі у складі реєстрового козацтва, 
приймав участь у військових походах. Саме під час національно-
визвольної війни українського народу 1648-1654 років проти польської 
шляхти набуває розвитку талант Хмельницького як полководця. Вже у 
перших битвах 1648 року під Жовтими Водами  та   Корсунем   
Б.Хмельницький виявив уміле планування операцій, ведення оперативної 
та тактичної розвідки, вдале використання місцевості. Також він 
відзначався умінням знайти союзників, навіть серед противників, 
враховував морально-психологічний фактор своїх військ, а також військ 
союзників (татар) і противника. 

За часів гетьманування Богдана Хмельницького козацьке військо 
дійшло до найвищого рівня організації, чисельності,  бойової готовності. 
Зокрема, організація козацького війська виглядала наступним чином. На 
чолі війська стояв гетьман. Він був головою «козацької держави», мав 
повну адміністративну владу, брав участь у законодавчих і судових 
справах. Якщо гетьман не брав участі у походах або війнах , то з 
генеральної старшини призначався наказний гетьман. Функції штабу при 
гетьманові виконувала військова генеральна старшина. До якої належали  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
генеральні -  обозний, два судді, підскарбій, писар, два осавули, хорунжий 
і бунчужний.  

На Січі військом керував кошовий отаман, при якому знаходився 
старшинський уряд (суддя, осавул, писар). Військо поділялося на полки, 
якими керували полковники. Кожний полк (від 500 до 5000 осіб), у свою 
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чергу, поділявся на сотні (від 100 до 400 осіб). Ними керували сотники. 
Сотня поділялася на курені (50 осіб), кожен з яких очолював курінний 
отаман. Новий козак (джура) перш ніж отримати рівноправний статус у 
товаристві, три роки навчався військовій справі, а після випробування 
ставав членом козацького товариства. 

У 17 столітті починається нова епоха розвитку військової справи і 
пов’язана вона, в першу чергу, із поширенням пороху і створенням більш 
якісної вогнепальної зброї. Козацьке військо приймає передові на той час  
види озброєння, але виготовляє їх, переважно, власними силами. Так 
з’являються самопали – рушниці власного виготовлення. Пістолями, що 
з’являються в арсеналі у 16 столітті, головним чином, була озброєна 
козацька старшина та вершники. 
 
5.4  Бойова діяльність військових формувань у складі Російської 
імперії після скасування козаччини. 
 
 Полтавська катастрофа поклала крах незалежності України. Цар 
Петро I після «зради» Мазепи всіма засобами прагнув знищити українське 
військо.  
Частина запорожців, що встигла врятуватися з облоги на Січі, 
перенеслася нижче на Дніпро і заснувала наново Січ, зразу на р. Камінці, 
пізніше в Олешка на турецькій території. Але тут запорожці не почувалися 
добре і зараз почали заходи, щоб вернутися на давні  місця Але аж у     
1734 р. дістали дозвіл від російського уряду й поселилися над річкою 
Підпільною. Ця «Нова Січ» не відіграла вже  важливої військової ролі. 
Запорожжя було у всьому залежне від Росії і не могло вести ніяких 
самостійний походів. 
Запорожці брали участь як помічне військо у війнах з Туреччиною 1735-
1739 і 1768 -1773 р. визначалися в партизанських набігах на татарські 
кочовища, також обновили свій флот, що вів операції на Дніпрі. Але 
вільне запорізьке товариство все-таки було перешкодою для військових і 
політичних цілей Росії, і цариця КатеринаII вирішила остаточно  
розв’язати січову організацію. Генерал Текелій з початком літа 1775 р. 
відправився на Запорожжя, зайняв по дорозі всі оборонні пункти, 
наблизився до Січі і обставив її довкола військом. Січова рада, разом з 
кошовим отаманом Петром Калнишевським, рішила не боронитися перед 
цим «атакуванням» і 16 червня 1775 р. російське військо зайняло Січ. Так 
перестало існувати серце козацького війська.  
 Останки запорожців розбрелися по різних місцях. Кілька тисяч 
перейшла на турецьку територію, в околиці Очакова і Акерману. У 1778 р. 
Туреччина прийняла їх у своє підданство, й вони осіли кошем при гирлі 
Дунаю, над Юріївським рукавом. Потім турки перенесли їх на урочище 
Сеймени; звали їх «буткальськими» козаками. У першому десятиліттю 19 
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в. ці запорожці перенеслися знову на Юріївський рукав і заложили кіш 
коло Дунавця. «Задунайська Січ» проіснувала тут до 1828 р. 
 Частина запорожців зневірилася у турецьку владу й у 1785 р. 
випросила собі місце в Угорщині, в Банаті, над теперішньою Тисою; було 
їх 7 тисяч, що з ними пізніше сталося, дотепер не відомо. 
  
 
                      
 
 
                        Гетьман Іван Мазепа 
 
 
 
 
 
  Росія вважала небезпечним для себе відродини запорозького 
війська й старалася козаків знову притягнути до себе. 
    Проте, спочатку питання виникло у вигляді повернення козацтва 
російській державі, коли  вона вела російсько – турецьку війну 1787-1791 
років. Зокрема, князь Г. О. Потьомкін, який зробив багато для знищення 
Запорозької січі, вдало використовував козаків у цій війні. Ним, при  
російському війську, створюється полк вірних козаків, який згідно наказу 
від 22 січня 1789 року отримав назву «Військо вірних козаків». Його 
очолила колишня запорізька старшина (Сидір Білий, Захар Чепіга, Антон 
Головатий). Їм було передано конфісковані в 1775 році клейноди 
Запорозької Січі, військові прапори «За віру та вірність». В 1792 р. вони 
дістали на поселення землі на р. Кубань й так дали початок кубанським 
козакам. В 1828 р. козаки, що знаходилися коло Акерману, прийняли 
російське підданство й утворили Дунайське військо. Того самого року 
частина задунайських козаків , під проводом Осипа Гладкого, вернулася 
на Україну. В 1831 р. вони дістали дозвіл осісти біля Азовського моря, між 
Бердянськом та Маріуполем, під назвою Азовського війська; в 1860-х вони 
обєдналися з кубанцями. 
 Було започатковане Чорноморське козацьке військо, що стало 
однією з найбільш боєздатних військ О. В. Суворова і брало участь у 
різних бойових діях проти Турції. Надзвичайне військове мистецтво, 
хоробрість і відвагу на морі та суші козаки виявили у боях з турками під 
час штурму Очакова, захоплення турецької фортеці на острові Березань, 
міста Бендери та Хаджібей (тепер Одеса), Кілія, замок Тульча і фортецею 
Ісака. Під час узяття Ізмаїлу, піхотні полки козаків (біля 6 тисяч чоловік) 
одним з перших увійшли в місто. За подвиги козаків у 1788 році, козацьке 
військо і отримало назву «Чорноморське». 
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Цариця КатеринаII  у 1764р. скасувала гетьманство, козацьке 
військо проіснувало двадцять років. На початку літа 1775р. була 
ліквідована Запорізька Січ. У 1783р. козацькі полки, що залишились, були 
приєднані до регулярних військ  Росії.    
   
  
                                               
 
  
                 
 
                             
                                                                  Запорізька Січ під час правління  
                                                                               Катерини  II 
 
 
 
 
5.5. Діяльність українських військових формувань під час першої 
світової війни. 
   
 Кінець 19ст.- початок 20ст. ознаменовано новим піднесенням 
національно – визвольної боротьби українського народу. Центром її стала 
Західна Україна   (Галичина). Там зародився січовий стрілецький рух. Ця 
назва свідчила про його зв'язок з традиціями січового козацтва.  Січовий 
стрілецький рух об’єднував у свої товариства радикально настроєних 
селян, інтелігенцію, пізніше - студентську і учнівську молодь. Стрілецькі 
товариства («Січ», «Сокіл», та ін..), до яких увіходили й дорослі, і юнаки, 
поповнювалися за рахунок пластунів – членів дитячих таємних гуртків 
«Пласт». Перший такий гурток створив Іван Чмола (1892 – 1939) з учнів 
шкіл і гімназій Львова у 1911р. 
 Члени «Пласту» і «Січі» об’єднувалися у курені, сотні, чоти, гурти. 
Керівництво ними здійснювала виборна старшина: курінний, суддя, писар, 
скарбник. Ці товариства навчали своїх членів військового ремесла, 
теоретичних військових положень, організовували вишкіл, тренувальну 
стрільбу. Розроблялася українська військова термінологія, створювалася 
література, випускалися підручники з військової справи (наприклад, 
«Правильник піхотинця»), видавалися  журнали і газети. Проте діяльності 
цих товариств, створенню чіткої військової організації Галичині 
перешкоджали політика Австрії та Росії, відсутність досвідчених 
військових спеціалістів – інструкторів, матеріальна скрута, брак зброї, 
приладдя, одягу,  взуття.  
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 З початком першої світової війни Головна Українська Рада 
Стрілецтва проголосила «Звернення до українського народу», в якому 
закликала молодь, громадкість  об’єднатися  під жовто – блакитним 
прапором Українського Січового Стрілецтва (УСС), незалежно від 
політичних поглядів, для збройної боротьби з царською Росією, за 
визволення України. Молодь масово поповнювала лави Січового 
Стрілецтва в Галичині. Розпочалося створення Легіону українських 
січових стрільців на засадах офіційних українських сил. Народ 
підтримував цю справу матеріально і морально. Командування першим 
Легіоном очолив Теодор Рожанковський (1875- 1970), пізніше Михайло 
Галущинський (1876- 1931). У вересні 1914 року з дозволу австрійського 
уряду Легіон з 2500 добровольців прийняв присягу на вірність Україні. 
Кілька тисяч добровольців залишилася поза офіційною реєстрацією і 
тільки після звільнення Галичини влились у лави Стрілецтва. Австрійське 
командування направляло легіон УСС на найскладніші ділянки фронту. 
Високий героїзм показали стрільці в боях за Маківку, Галич, Бережани, 
Лисоню. У важких боях легіон УСС зазнав втрат, поповнювався 
новобранцями, а тому його чисельність коливалася від кількох сотень до 
7 тисяч чоловік. Складався Легіон з одного полку, що ділився на 2- 3 
курені.  
 

 
Кожний курінь (батальйон) мав чотири сотні (роти). Сотні складалися з 4 
чот (взводів), чоти – з 4 роїв (ввіділень по 10-15чоловік). До сотні (100-150 
чоловік) входили бойовики, 2 ремісники (кравець, швець),писар і його 
помічник, 2 телефоністи, кілька санітарів, обслуга сотенного обозу 
(господарська частина). Командирами сотень були сотники – поручники 
(молодші лейтенанти), рідше чотарі. 
 Січові стрільці були погано озброєні. Австрійський уряд передавав 
УСС старі зразки зброї: гвинтівки системи Верндля, німецькі автоматичні 
гвинтівки системи Маузера. Зброї не вистачало. Вона була не 
укомплектована ( не було ременів, набійниць, багато іншого). Мало було 
одягу і взуття.  
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 З весни 1916 р. Легіон УСС мав у своєму складі кулеметну сотню, 
озброєну легкими і важкими кулеметами (скорострілами) системи 
Шварцльозе. Скорострільна сотня (до 80чоловік) мала 12 в’ючних  коней 
під кулемети та боєприпаси, віз – кузню, віз – слюсарню та ін. крім того, 
були  взводи з «боротьби зблизу», які мали відділення легких і важких 
мінометів, гранатометів і світильників мінометів. Для підтримання зв’язку 
відділення УСС користувалися пішими і кінними вістовими (зв’язківцями). 
Лише в середині 1915 р. сотні одержали по 1-2 телефоні апарати.  

У 1917 р. при легіоні було створено відділення протигазової 
служби, земляних і будівельних робіт, технічну службу. У жовтні  1914 р. 
до складу Легіону ввійшов кінний загін, який згодом переріс у сотню. В 
Легіоні УСС були допоміжні служби: санітарна, господарський  відділ, 
обоз. Для підготовки  поповнення в Легіоні було організовано військову 
школу (вишкільну групу),що складалась із кількох сотень і мала власне 
господарство. Школа намагалася навчати юнаків самостійних бойових 
дій, індивідуальної підготовки. Заняття тривали по 6-7 годин щодня. 
Кожна хвилина використовувалася продуктивно. Наприкінці навчання в 
полі проводився підсумковий огляд – іспит з усіх дисциплін військового 
ремесла. Щоб стати командиром треба було додатково пройти 
двомісячний курс навчання. За два роки військова школа Легіону УСС 
підготувала 7 тисяч чоловік. 
 Січове Стрілецтво виростило славних синів України: Кирила 
Трильовського, Костя Левицького, Михайла Волошина, Дмитра 
Вітовського та ін. Січових стрільців як українську військову одиницю 
цінувала австрійська влада. Метою УСС було звільнення та об’єднання 
українського народу , створення незалежної соборної України. Чотири 
роки збройної боротьби Легіону УСС з могутньою Росією не принесли 
успіху, однак ця боротьба вплинула на рух українського народу за свою 
державність. 
 
 5.6. Збройні Сили Української Народної Республіки та їх роль у 
боротьбі за національну державність у 1917-1921 рр. 
  
 У першу світову війну російський уряд мобілізував до війська 
майже все чоловіче населення України. З початком революційних подій 
1917р. в Україні розпочинається військовий рух, метою якого було 
створення національної армії, Організуються військові клуби, що 
займаються формуванням українських військових частин, переведенням 
українських військових для служби на своїй землі. Протягом 1917р. було 
стихійно створено чимало українських військових підрозділів. Та тільки 
після проголошення Центральною Радою Української Народної 
Республіки (УНР) розпочалося по справжньому створення національних 
Збройних Сил. 
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Голова Центральної Ради                        Голова Українського військового 
  Михайло Грушевський                                  генерального комітету 
                                                                                 Народної армії 
                                                                                Симон Петлюра 
  
16 січня 1918р. Центральна рада УНР ухвалила закон про утворення 
народної армії на міліційній основі для оборони держави від зовнішнього 
ворога. Вона створювалася за територіальним принципом (в округах). 
Були сформовані окремі кадрові частини. Навчання воїнів проводили 
військові інструктори. Було схвалено тимчасову  форму одягу 
українського війська. Відзнаку роду військ та номери військової частини 
вишивалися на чотирикутній  синій петлиці, що розміщувалася на комірі 
блузи. Рід війська позначався так: піхота – навхрест дві гвинтівки; 
артилерія – два гарматних дула; кіннота – дві шаблі і т.д. У війську не  
встановлювалися військові ранги (звання), а запроваджувалися тільки 
військові посади, зазначалися виконуючі функції.  Передбачалось, що до 
її складу увійдуть 8-10 військових  корпусів, сформованих за 
територіальною ознакою. Проте, уряд УНР не встиг реалізувати 
заплановане.   
 У квітні 1918р. відбувався державний переворот, і до влади 
прийшов гетьманський уряд на чолі з генералом П. Скоропадським (1873- 
1945). Він призначив на посади військового міністра та віце - міністрів 
Української Держави російських та німецьких генералів, які гальмували 
створення української армії. 
  
 
  
 
 
                                                     Гетьман Павло Скоропадськи 
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Його першим маніфестом «До всього українського народу» було 
скасовано УНР та всі міністерства, державні комітети. Одночасно з 
маніфестом було проголошено «Закон про тимчасовий державний устрій 
України». Захопивши владу, гетьман звертає серйозну увагу на 
формування української регулярної армії. Верховним 
головнокомандувачем усіма військами був гетьман, який здійснював 
керівництво через військове Міністерство та Генеральний штаб.  
 Структурно військо поділялося на оперативно-територіальні 
об’єднання (корпуси), яких нараховувалося вісім (Волинський, 
Подільський, Одеський, Київський, Чернігівський, Полтавський, 
Харківський, Катеринославський). Кожен корпус складався з двох піхотних 
дивізій. 
 Влітку 1918 року гетьман Скоропадський сформував Сердюцьку 
дивізію, Дивізію Сірожупанників та відновив формацію Січових стрільців. 
Згодом (кінець серпня ц. р.) гетьман дозволив сформувати полк Січових 
Стрільців, що дислокувався у м. Біла Церква. У жовтні гетьманським 
універсалом відновлено козацтво, на зразок кубанських, донських козачих 
організацій. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Проголошення Центральною Радою УНР 
 
 В липні 1918р. рада міністрів ухвалила закон про загальний 
військовий обов’язок, затвердила план організації української армії. Строк 
дійсної військової служби встановлювався: у піхоті – два роки, у кінноті та 
артилерії – три роки, на флоті – чотири.  Служба в запасі мала тривати до 
38 років, а в ополченні – з 39 до 45 років. Набір новобранців планувалося 
проводити двічі на рік: восени і весною. Передбачалося, що українська 
армія складатиметься із 16 корпусів (армійських, кінних), 7 дивізій, трьох 
важкогарматних батальйонів, ескадрильї бомбардувальних літаків, двох 
понтонних і чотирьох залізничних куренів. Для підготовки військових 
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кадрів розгорталася система навчальних закладів: військова академія з 
трьохрічним строком навчання, повітряна школа, чотири кадетські школи, 
дві школи старшин для піхоти і по одній – для кінноти, артилерії, технічної 
служби. У листопаді 1918 р. чисельний склад української армії без 
козацтва становив 60 тисяч чоловік.  
 Водночас за період свого гетьманства П. Скоропадський 
організував в Україні багато російських добровольчих частин: «южних», 
«севєрних», «астраханських», «саратовських» та ін. вони глузували з 
усього українського проводили паради в українських містах, безкарно 
вели пропаганду проти української держави, перешкоджали розбудові 
української армії. 
 З 1917 р. почалася українізація Чорноморського флоту, Першим 
кораблем, який підняв український прапор (у липні 1917 р.), був 
міноносець «Завидний». Через чотири місяці половина кораблів 
Чорноморського флоту підняла український національний прапор. У 
березні 1918 р. Центральна Рада проголошує створення військового і 
транспортного флоту УНР у Чорному й Азовському морях. Військовий 
флот України складався з трьох бригад лінійних кораблів ( 9 кораблів ), 
однієї бригади крейсерів ( 2 кораблі ), бригади гідро крейсерів ( 6 
кораблів), дивізії міноносців ( 27 ескадрених міноносців ), 27 підводних 
човнів, кількох дивізіонів сторожових кораблів, багатьох транспортів і 
тралерів. До складу флоту входила також морська піхота ( корпус 
морської охорони узбережжя Чорного моря і три полки морської піхоти ) і 
військово морська авіація ( 20 гідропланів ). 
 У листопаді 1918 р. гетьман Скоропадський без згоди народу 
проголосив Україну частиною Росії. Щоб урятувати українську 
державність, створюється український національний союз на чолі з   
В.Винниченком (1880 – 1951) і новий уряд – Директорія УНР. Проти 
гетьмана повстали січові стрільці, підтримані селянськими масами 
Білоцерківщини. Формується Дніпровська дивізія ( 10 тисяч чоловік ) на 
Тернопільщині. До лав українського війська вступають селяни, робітники, 
інтелігенти. 
 14 грудня 1918 р. після відмови П. Скоропадського від влади 
19грудня   було відновлено Українську Народну Республіку на чолі з 
Директорією. Вона призначає головним отаманом республіканських військ 
Симона Петлюру. Військові сили на той час складали 300 тисяч чоловік. 
Але їхня бойова здатність була низькою: не вистачало кваліфікованих 
військових кадрів, залишилося мало регулярних військових частин, 
повстанці були погано організовані. 
 До початку громадської війни військо Директорії складалося із 6 
дивізій, двох корпусів – Запорізького і січових стрільців. Решта військових 
формувань була нестійкою, поступово втрачала свою військову силу. 
Після поразки в боях з Червоною Армією на Правобережжі України 
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Наддніпрянську армію було реорганізовано й переведено на Волинь. 
Директорія УНР почала координувати дії двох українських армій -  
Наддніпрянської та Галицької. Проте досконало організувати їхні сили і 
резерви не вдалося. І після п’ятимісячних боїв українська армія зазнала 
поразки. Центр збройної боротьби українського народу за своє 
визволення перемістився у західну Україну. Уряд      Директорії  в     грудні  
1919 р. визнав Західно – Українську Народну республіку (ЗУНР), а ще 
раніше – у січні 1919 р. – в Києві було проголошено акт злуки українських 
земель.  
 Українська Галицька Армія (УГА) була створена на території 
Західної України на початку 1919 р. Вона налічувала 45 куренів піхоти, 40 
артилерійських батарей, кілька сотень кінноти. На озброєнні було, понад 
25 тисяч гвинтівок, 150 гармат і до 600 шабель. В складі УГА була 
авіаційна сотня, багато допоміжних військових підрозділів. Уряд 
Директорії передав УГА шість бронемашин. Загальна чисельність УГА з 
тиловими частинами наприкінці 1919 р. становила до 100 тисяч чоловік. 
 У військових силах УНР набули розвитку нові  ще не відомі в 
історії способи ведення бойових дій. Більшість армії того часу у війні 
наступали на ворога суцільним фронтом завширшки до 1000 кілометрів. 
Українська армія виявляла надзвичайну рухливість, мобільність, 
маневреність, бо мала невеликі військові підрозділи (загони) на всій 
фронтовій території. Одним з головних засобів боротьби (оборони, 
наступу) були броньовані поїзди, бронемашини, під  прикриттям яких 
діяли піхота і кіннота. Першими в бій вступали бронепоїзди, 
бронемашини, за ними розгорталася в бойову лінію піхота і кіннота. 
Бронепоїзд складався з бронепаровоза, броневагонів, зміцнених 
спеціальними брусами з металом, та з 2-4 платформ прикриття. 
Бронепоїзд був озброєний кількома кулеметами та 1-2 легкими 
польовими гарматами.  
 Основною тактичною одиницею піхотних частин були курені; 3-5 
куренів об’єднувалися у бригади.  
Зброя була трофейною, зарубіжного зразка (австрійська, німецька, 
російська). Кулеметні  відділення піхоти були озброєні кулеметами 
системи Шварцльозе.  
 Деякі сотні мали відділення мінометів і піхотних гармат. Зброя 
стрільця  (піхотинця) була гвинтівка системи Манліхера, пізніше гвинтівка 
російського зразка, гранати. 
 У складі полку, бригади було по 4-5 артилерійських батарей; 
кожна мала по 4-5 гармат. У бригаді принаймні була одна батарея 
далекобійних гармат чи гаубиць (калібр 105 мм) і три батареї польових 
гармат (австрійські - 78 мм, російські -75мм).  



 105 

 Авіаційний полк (ескадра) мав 200 літаків (німецьких і 
французьких); вони здійснювали розвідку, знищували військові об’єкти і 
літаки противника. 
 Кіннотники були озброєні шаблями і короткими гвинтівками. Кожна 
кінна сотня мала, крім того , відділення легких кулеметів. 
 В українській Галицькій Армії були також допоміжні військові 
підрозділи: господарські, командні, польової жандармерії та ін. Нове 
поповнення війська навчалося при військових частинах в окремих 
навчальних групах. 
 Бійці Наддніпрянської армії не мали однотипної форми одягу, а 
носили власний або ж трофейний одяг і взуття. Дещо краще цю проблему 
було  розв’язано в УГА. Військовий мундир бійців УГА був подібний до 
австрійського; вони носили короткий піджак (блузу), штани з обмотками, 
черевики або чоботи. Усім видавалися короткі плащі та округлі шапки з 
м’яким дном і твердим обідком, забарвленим відповідно до роду військ. 
Відзнаки посад нашивалися на рукав; це були срібні стрічки різної ширини 
і в різній кількості. 
 У 1921 році Українська державність втратила силу, а українські 
землі опинилися під окупацією Румунії (Буковина), Чехословаччини 
(Закарпаття), Польщі (Галичина з Лемківщиною і Холмщиною), 
більшовицької Росії (Наддніпрянська Україна). Починався новий період у 
формуванні українських збройних сил.                                           
                                     
5.7. Боротьба українського народу проти фашизму та національно – 
визвольна боротьба на Україні під час другої світової війни (Великої 
Вітчизняної війни).  
  
               З проголошенням  у 1922 р. СРСР, складовою частиною якого 
стала Україна, питання оборони нашої землі повністю переходять до 
союзного керівництва. 
 У Західній Україні колишні воїни української армії нелегально 
боролися з польськими властями. У 1920 р. була заснована підпільна 
Українська військова організація (УВО); щоправда вона вела боротьбу 
насильницькими методами. У 1929 р. патріотичні групи Західної України 
об’єдналися  в Організацію Українських Націоналістів (ОУН), метою якої 
стала боротьба за відновлення незалежності України й утворення єдиної 
соборної держави. 
 15 березня 1939 р. на території Чехословаччини було 
проголошено незалежну Карпатську Україну, сформовано її національну 
армію – Карпатську Січ – численністю до 10-12 тисяч стрільців. Із санкції 
Німеччини   цього ж року угорська армія задушила молоду державу. В 
нерівній боротьбі загинуло понад 5 тисяч українців. 
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  З початком другої світової війни, після нападу фашистської 
Німеччини на СРСР боротьба українського народу активізується. Як 
народу без власної держави йому було важко зорієнтуватися у цей 
складний час. Це призвело до певного розмежування населення. Деякі 
українці (до 13 тисяч чоловік ) пішли на контакт з гітлерівцями в боротьбі 
проти сталінізму і стали солдатами добровільної дивізії СС «Галичина»; 
командирами в ній були німецькі офіцери; вони чинили терор  і проти 
українського народу. 

  
Уточнення   
   Гітлером  
«Плану Барбароса 
 
 Основна частина українського 
народу боролася  проти фашизму  у 
складі  Збройних Сил СРСР, в 
радянському партизанському та 
підпільному русі. В Україні до лав 

регулярної армії влилося понад 4,5 мільйона чоловік, у тому числі понад 
200 тисяч добровольців. 
 Третю групу українського населення становили партизанські 
загони українських націоналістів – Українська Повстанська Армія (УПА). 
За період другої світової війни через збройні формування  (УПА-ОУН) 
пройшло понад 400 тисяч вояків. 

У перший  рік війни партизанський рух мав мало організований 
характер. Групи були нечисленними, погано  озброєними. Утворювалися 
вони в основному у лісостеповій смузі України з офіцерів Червоної Армії, 
які вийшли з оточення, втекли з полону, та з радянських активістів. 
Партизанські загони поповнювало і всіляко підтримувало населення 
України. Перші виступи партизанів проти фашистів носило епізодичний 
характер, тільки з серпня 1942 р., з початком діяльності спеціальної  
партизанської групи полковника Д. Медведєва (1898-1954), 
розпочинається масовий партизанський рух в Україні. Створюються 
великі партизанські з’єднання  та загони під командуванням С. Ковпака 
(1887-1967), О. Сабурова (1908),   О.Федорова (1901-1989) та ін. 

Дії радянських партизанських загонів у Західній Україні не 
знайшли такої підтримки у населення, як у східній і центральних частинах. 
Головною формою партизанської війни було руйнування німецьких 
комунікацій. Великі загони практикували також тактику рейдів. Так, у 1943 
р. був здійснений славнозвісний Карпатський рейд С. Ковпака. Хоча він і 
не досяг своєї мети – знищення нафтових промислів Прикарпаття, але 
справив велике враження на все населення України, продемонстрував 
здатність українського народу вести героїчну боротьбу з фашистами. У 
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партизанських загонах в Україні поряд з українцями воювали понад 62 
народностей і національностей. За даними різних джерел, кількість 
партизанів в Україні становила  від 50 до 500 тисяч чоловік (у різні роки 
війни). Зброю, боєприпаси народні месники отримували з «Великої Землі» 
та поповнювали в боях за рахунок німецьких трофеїв. Продукти, одяг, 
взуття їм давало населення окупованої України. 

  Ще до початку війни з фашистською Німеччиною Організація 
Українських Націоналістів розділилася на дві фракції: ОУН Степана 
Бандери (1909-1959) – бандерівців та ОУН Андрія Мельника (1890-1964) – 
мельниківців. Бандерівці (ОУН-Б) були прихильниками революційної 
боротьби за визволення України  силами українського народу, без 
орієнтації на Німеччину, інші держави, бо вони розчарувалися у політиці 
Гітлера, особливо щодо Карпатської України. ОУН-Б мала на меті 
скористатися знесиленням СРСР і Німеччини для побудови незалежної 
соборної української держави. Мельниківці (ОУН-М) схильні були до 
боротьби проти СРСР спільно з фашистською Німеччиною. Боротьба за 
лідерство між цими двома фракціями  завдала шкоди  українській 
національній справі.  
 Напередодні нападу на СРСР  у німецькій армії з числа українців, 
які проживали на зайнятих німцями територіях, було сформоване 
українське збройне військове  з’єднання ( до 600 ) чоловік підрозділи 
«Нахтігаль» і« Роланд». Німці використовували їх у диверсійних цілях 
проти СРСР. 
 ОУН- Б  мала надію що ці підрозділи стануть основою  майбутньої 
української армії. Проте німці цього не допустили. Тому ОУН-Б, 
переорієнтувавши частину бійців «Нахтігаль», без узгодження з Берліном, 
30 червня 1941 р. захопили Львів і проголосила акт про відновлення 
Української Держави. Фашисти заарештували С. Бандеру та його 
однодумців і відправили їх у концтабір до Німеччини. Майже 40 провідних 
членів ОУН гестапівці розстріляли. Незважаючи на це, оунівці без згоди 
гітлерівців на окупованих територіях почали створювати адміністрації з 
національно свідомих українців. З’явилися перші партизанські загони,  
українських націоналістів, які вели запеклу боротьбу з фашистами на 
Поліссі та Волині. Наприкінці 1941 р. з цих загонів формується 
нерегулярна військова частина «Поліська Січ»(керівник – Тарас Бульба-
Боровець). Фашисти роблять спробу розформувати «Поліську Січ». Тоді 
вона, поповнюючись новими членами ОУН, іде в ліси і стає на шлях 
партизанської боротьби і з німцями, і з більшовиками 
 Наприкінці 1942 р. всі загони ОУН і підрозділи Т. Борця (1908-
1981) обєдналися й утворилася Українська Повстанська Армія (УПА). 
Головнокомандувачем розширених сил  УПА став український офіцер 
Роман Шухевич (1907-1950). УПА розділилася на чотири групи – Північ, 
Захід, Південь, Схід. Бойовою одиницею УПА був курінь, що мав 3-4 сотні 
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по 130-200 бійців у кожній. В апогеї своєї сили (кінець 1943 – початок 
1944р) чисельність  УПА, за деякими даними, сягало 40 тисяч чоловік. Від 
інших підпільних рухів окупованої німцями Європи УПА відрізнялася тим, 
що практично не отримувала чужоземної допомоги. Їй допомагало 
населення Західної Європи. 
 Озброєння УПА було в основному трофейним – німецьким , 
польським, радянським, залишеним під час відступу Червоної Армії. 
Поповнення УПА проходило військову підготовку у трьох підпільних 
військових школах: школі офіцерів (старшин ) у Великих Мостах, школі 
підофіцерів (підстаршин) у Клевані (Волинь) та школі у Поморянах 
(Галичина). Крім цього, на Волині та Поділлі діяли різні військові курси. На 
північному заході України, в лісах, проводилися тренування, навчання, 
збройних груп.  
 З серпня 1943 р. у складі УПА діяли невеликі інтернаціональні 
загони воїнів (італійці, румуни, німці, угорці та ін.), які дезертирували зі 
своїх армій. 
 З лютого 1943 р. УПА активізує свою боротьбу як проти фашистів, 
так і проти радянських партизанів. Були випадки , коли такі дії УПА проти 
гітлерівців координувалися з радянськими партизанами. У квітні 1943 р. 
УПА вдалося звільнити від німців багато районів на Волині. Тоді проти  
УПА було кинуто дивізію, що складалася з німецького полку СС і двох 
угорських полків. Загони УПА діяли на Поділлі, Київщині та інших регіонах 
України, мали розгалужену систему своїх підпільних формувань: 
осередків, самооборонних кущових відділів. Крім бойових дій вони вели 
широку політико-пропагандистську роботу серед населення. Закликаючи 
до боротьби з ворогами українського народу, до об’єднання в соборну 
українську державу.  
 УПА не тільки боролася проти фашистів і більшовиків, а й мала 
конфлікти з поляками на українсько – польських землях Волині, Полісся, 
Холмщини, з підпільно польською націоналістичною організацією – 
Армією Крайовою,  яка прагнула зберегти контроль над українськими 
землями, що входили до Польщі. 
 Великих людських, моральних, матеріальних втрат зазнав 
український народ в період післявоєнної боротьби УПА з військами КДБ і 
МВС СРСР. 
  Під час другої світової війни на території України відбулося 
жорстоке зіткнення двох тоталітарних систем світу – сталінізму і 
гітлеризму. Але Радянський Союз вистояв  у цьому протистоянні і переміг. 
Вагомий внесок в перемогу вніс український народ, який з самого початку 
війни прийняв на себе основний і самий тяжкий удар. Про це свідчать і ті 
нагороди якими були відміченні сини і дочки України.    
 За мужність і відвагу  українці отримали  1 710 766 орденів та 
медалей. Звання  Героя   Радянського Союзу отримали 2069 уродженців 
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України.  З 940 бійців та командирів, які удостоєні цього почесного звання, 
визволяючи нашу республіку, 668 тих, для кого ця земля була рідною. 
 Серед 113 двічі Героїв Радянського Союзу є імена 32 синів 
України, а в числі тричі Героїв – наш славний земляк Іван Микитович 
Кожедуб. Серед двох тисяч повних кавалерів солдатського ордена Слави 
чимало уродженців української землі, однак лише чотири при цьому 
удостоєні ще й вищої відзнаки – звання Героя Радянського Союзу. Троє з 
них – українці: І.Г. Драченко з Черкащини, П.Х. Дубинда з Херсонщини, 
С.А. Половинець із Житомирщини.  

Вихідці з України воювали на різних фронтах, виявляючи при 
цьому звитягу й доблесть. 20 українців удостоєнні звання Героя в битві 
під Москвою, 68 – у боях за Ленінград, 15 – під Сталінградом, 30 – на 
курській дузі, 200 – за визволення Білорусії, 143 – на території 
Прибалтики, причому 7 чоловік одержали тут другу найвищу відзнаку. 
Сотні героїв брали участь у боях за визволення Румунії, Польщі, Болгарії, 
Чехословаччини, Угорщини, Югославії, Австрії; 100 українців з 589 
кавалерів «Золотої Зірки» були удостоєнні цієї нагороди за Берлін. 

Уродженці України становили значну частку вищого командного 
складу Збройних Сил СРСР. Під час війни або після її закінчення 
маршалами Радянського Союзу стали П.К. Кошовий, І.М. Кожедуб,     
А.І.Єрьоменко Р.Я. Малиновський, К.С. Москаленко, П.С.Рибалко, 
С.І.Руденко, В.О. Судець, С.К.Тимошенко. Серед генералів та адміралів 
періоду війни близько 300 представників України. 

 Командували фронтами С.К.Тимошенко. А.І. Єрьоменко, Р.Я. 
Малиновський, М.П. Кирпоніс, І.Д. Черняхівський. 
 В роки війни громили ворога шість танкових армій. Ними успішно 
командували, в свій час, теж сини українського народу. Їх прізвища в 
порядку нумерації танкових армій: К.С. Москаленко, А.І. Радзієвський, 
П.С. Рибалко, ,Д.Д. Лелюшенко, П.Л. Романенко, А.Г. Кравченко.  
 На відзнаку стійкості та мужності людей, які захищали свої міста 
від загарбників, почесні звання «місто-герой» присвоєно Києву, Харкову, 
Одесі, Керчі, Севастополю. А скільки великих і малих населених пунктів 
багатостраждальної української землі варті того, щоб бути відзначеними.  
В одному з таких сіл – Геройську (колись Прогної) на Херсонщині 
народилося чотири Героя Радянського Союзу – Матрос Чорноморського 
Флоту К.С.Висовин (посмертно), капітан 1-го рангу М.Г. Танський 
(Північний флот), капітан 1-го рангу Г.Я. Оводовський (Балтійський флот), 
кавалер трьох орденів Слави моряк-чорноморець П.Х. Дубинда. 
 Багато славних українських родин віддали своїх синів і дочок на 
вівтар перемоги над гітлеризмом. Шістьох синів зростила родина 
Скоморохів з с. Михалівка на Ворошиловградщині. І всіх поглинув 
страшний молох війни. 
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 В деяких династіях вона забрала по 2-3 покоління. В сім'ї 
Носальових Гурунів – 33, Сергієнкових – 36 (всі з Ворошиловградської 
області). 
 Дехто з сучасників, розглядаючи участь громадян України в діях 
Червоної армії, відзначає, що вони, мовляв, безпосередньо чи 
опосередковано відстоювали інтереси «комуністичної імперії». В цьому є 
зерно істини. Однак не слід при цьому ставити на шлях напівправди, 
відвертатися від діалектики явища – ті ж українці в червоноармійській 
формі захищали свою батьківщини від агресора, який зазіхав на саме 
існування українського народу.  
 Історичні особливості західноукраїнського регіону, що сформували 
своєрідний менталітет цієї частини українського народу, значною мірою 
визначили його специфічне ставлення до війни та її учасників. Певна 
частина   людей, яка негативно ставилася до радянської влади, 
сподівалася, що прихід німців створить можливості для національного 
державотворення. Репресивні акції німецько - румунських окупаційних 
властей дещо охолодили тих, хто хотів бачити в гітлеризмові можливого 
визволителя українського народу від сталінської тиранії. Як показала 
невдала спроба проголошення Української держави 30 червня 1941 р, 
досвід діяльності Українського Державного Комітету на чолу з 
професором В. Кубійовичем, а також арешти гітлерівськими 
спецслужбами провідників Організації Українських Націоналістів. До 
планів верховод третього рейху зовсім не входив протекціонізм 
українським визвольним домаганням. 
 Жорсткий цинізм нацистської «східної політики» живий опір, який 
здійснювався радянським підпіллям, партизанським рухом і частково 
збройними формуваннями ОУН-УПА. Сповідуючи ідею боротьби за 
вільну, суверену державу, УПА опинилася в стані війни на два фронти – 
проти гітлерівського  та сталінського режимів. До того ж складність 
українсько-польських стосунків не рідко виливалась у прямі зіткнення, в 
яких брали участь озброєні лоївки з обох сторін. Ситуація 
ускладнювалася ще й тим, що в українському націоналістичному таборі 
існував і внутрішній фронт, обумовлений розколом між мельниківським та 
бандерівським напрямками в ОУН. Просування на захід 
червоноармійських з’єднань, за якими йшли частини  НКВС і НКДБ, 
супроводжувалося протистоянням, що набуло форм громадської війни. 
 Націоналістичний рух опору не знайшов підтримки та розуміння 
Англії, США й Канади в наслідок гостроти проблеми колаборації та 
українсько-польських суперечностей. 
 У нерівному протистоянні ОУН та УПА втратили загиблими 100 
тис. чоловік, тобто кожного четвертого з тих, хто зі зброєю в руках 
відстоював право народу на власну державу. Незважаючи на те, що 
національно-визвольні змагання тривали до початку 50-років, реалізацію 
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права народу на власну державу довелося відкласти на довгих чотири 
десятиріччя. 
 Водночас близько 80 тисяч мешканців Галичини пов’язали свою 
долю з однойменною дивізією під егідою СС, вбачаючи у цьому з’єднанні 
зародок майбутніх українських Збройних Сил як гаранта державотворчого 
процесу. Хід подій переконливо довів марність цих сподівань. 
 Сотні тисяч наших співвітчизників з різних причин воювали в 
складі регулярних військ Німеччини, Румунії, Чехословаччини, Польщі, а 
також у різних добровольчих частинах і поліцейських підрозділах. 
Українці, які мешкали в США, Канаді, Франції, вступили в армії країн 
проживання. Багато з них одержали державні відзнаки за особисту 
доблесть та відвагу. 
 Трагедія українського народу в часи другої світової війни полягає 
не лише в тому, що він став жертвою агресії, але й у тому, що він 
виявився розколотим: брат ішов на брата в складі націоналістичного 
підпілля, з одного боку, в частинах СС і вермахту та допоміжної поліції, з 
другого, в лавах Червоної армії, війська НКВС-НКДБ, радянських 
партизанських загонах, з третього. Ось чому можна констатувати, що 
визвольні змагання набули рис громадського протистояння. 
 Війна спричинила корінні демографічні зрушення в Україні.  
 З 1 січня 1941 р. до 1 січня 1945 р. населення республіки 
зменшилося з 41 млн. до 27,4 млн чоловік. Нацистський «новий порядок», 
спрямований на масове знищення населення, істотно підірвав генофонд 
України. Внесок України до Перемоги ліг на плечі народу тягарем 
неймовірно важких утрат, які зазнав він безпосередньо  на фронтах війни: 
з понад 7 млн. чол., мобілізованих близько 3,5  млн. чол., наших земляків 
полягли в боях,  померли від ран або пропали безвісти в лавах Червоної 
армії. Кожен другий з тих, хто лишився живим, став на все життя 
інвалідом. Кількість наших співвітчизників, які загинули в боях на боці 
інших держав, досі встановити не вдалося. Та, без сумніву, вона суттєво 
збільшить цей скорботний мартиролог.  
 Друга світова війна відіграла особливу роль в історії України, 
ставши одним із найважливіших, найвизначальніших її періодів. Війна 
двічі пройшла землею України. Лежали в руїнах 714 міст, понад 28 тисяч 
сіл, десятки тисяч підприємств та господарств. Мільйони людей 
залишилися без даху над головою.   
   22 жовтня 1993 р. Верховна Рада України прийняла закон  « Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», в якому записано:  
«вояки УПА, інших військових формувань, які брали участь у боротьбі 
проти німецько - фашистських загарбників у 1941-1945 рр. і які не вчинили 
злочинів, та ті вояки, які реабілітовані, віднесені до учасників бойових дій і 
користуються пільгами, що встановлені державою для учасників Великої 
Вітчизняної війни». 
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 5.8. Розвиток озброєння та військового мистецтва. Військова 
служба українського народу в лавах Збройних Силах СРСР у 
післявоєнний період. 
 
 Після закінчення Другої світової війни Радянський Союз, у складі 
якого знаходилася і Україна, вирішує питання відновлення та розвитку 
народного господарства. Разом з тим, велика увага приділяється 
зміцненню обороноздатності країни, - у 1953 році для управління 
збройними силами створюється Міністерство Оборони. Їх основу у перші 
повоєнні роки складали Сухопутні війська, значна частина яких була 
розташована в Україні. У зв’язку з новими вимогами, що висунули 
наслідки Другої світової війни, відбувається подальший розвиток науково 
– технічного прогресу у сфері військового виробництва. Це приводить до 
технічного переоснащення усіх родів військ, збільшується їх ударна та 
вогнева потужність. Так, суттєвих змін зазнають Військово-Повітряні 
Сили, - внаслідок новітніх розробок на зміну поршневим двигунам 
приходять реактивні. Починаючи з 1948 року відокремлюються у 
самостійний вид ЗС війська протиповітряної оборони. Крім того до їх 
складу увійшли з’єднання різноманітного призначення, що в зв’язку з 
досягненнями науки і техніки озброюються новітньою винищувальною 
авіацією, зенітно-ракетними комплексами з великою дальністю стрільби 
та автоматизованими приладами управління вогнем, радіолокаційними 
станціями гарматного наведення. Також, після війни значних змін зазнає 
організаційна структура Військово-Морських сил. Починаючи з 1955 року 
вони змінюють назву, - тепер це Військово-Морський Флот. Період 
першого десятиріччя після закінчення  Другої світової війни був 
ознаменований створенням над новітніх видів озброєння, - у 1961 році 
формується новий вид Збройних Сил Радянського Союзу – Ракетні 
війська стратегічного призначення. Вони озброювалися ракетами різного 
радіусу дії з високою точністю влучення у ціль, що несли у головних 
частинах звичайні та ядерні заряди величезної потужності. Отже, у 80-х 
роках Радянська армія і Військово-Морських Флот досягли свого апогею 
розвитку.  За період 1954-1991 років ЗС Радянського Союзу 
характеризуються значним розвитком усіх видів військової техніки та 
зброї. З розпадом Радянського Союзу, в січні 1992 року незалежна 
Україна розпочала створення власних ЗС.  
 6 грудня 1991 року Верховна Рада України затвердила закон «Про 
Збройні Сили України». Тому 6 грудня є святковим днем – Днем Збройних 
Сил України.  
 28 липня 2000 року був підписаний Указ Президента України про 
державну програму реформування та розвитку ЗСУ. Програма 
передбачала здійснення поетапних заходів цієї проблеми на період до 
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2005 року. Головна мета програми – створення нового типу ЗСУ з 
урахуванням воєнної доктрини, - оборонна достатність сучасної моделі 
ЗСУ, тобто: оптимальні за чисельністю, мобільні та добре озброєні, 
всебічно забезпечені та відмінно підготовлені. Державна програма 
затверджена та введена в дію Указом Президента України від 27.12. 2005 
№1862-25т/2005 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони 
України від 9 грудня 2005 року «Про державну програму розвитку 
Збройних Сил України на 2006-2011 роки». 
 Замислом розвитку функціональних структур Збройних Сил 
України передбачається вдосконалення їх якісних характеристик, 
досягнення відповідності бойового та чисельного складу, їх бойових 
можливостей  характеру  реальних та потенційних загроз національним 
інтересам України. Для цього загальний бойовий склад Збройних Сил за 
функціональним призначенням розподілятиметься на: 

 Об’єднані сили швидкого реагування та Основні сили 
оборони. 

Об’єднані сили швидкого реагування – сили бойової готовності, які 
спроможні без доукомплектування виконувати визначенні завдання. У 
їх складі буде частина військ (сил), які здатні до негайного реагування 
на кризові ситуації. Вони складатимуть до 30% від загального 
бойового складу Збройних Сил України мирного часу та 
розподілятимуться на сили негайного реагування і сили швидкого 
реагування. 
Основні сили оборони – сили мобілізаційної готовності, спроможні 
до виконання завдань після відмобілізування і приведення у бойову 
готовність. Частка Основних сил оборони від загального бойового 
складу Збройних Сил України мирного часу становитиме до 70% і 
вони розподілятимуться на сили нарощування та сили стабілізації. 
Бази, центри, склади, арсенали матеріально-технічного забезпечення 
відноситимуться до системи забезпечення життєдіяльності Збройних 
Сил України.  
 Головна задача  реформування Збройних Сил України полягає у 
тому, щоб привести їх склад та чисельність у відповідність до 
економічних і мобілізаційних можливостей держави, забезпечить 
раціональне використання людських, матеріальних, фінансових та 
інших ресурсів, при цьому не допустити зниження бойового 
потенціалу. 

 Сьогодні до складу ЗСУ входять три види військ: 
- сухопутні війська; 
- повітряні сили; 
- військово-морські сили. 

 Сухопутні війська – рід військ, призначення якого полягає у відбитті 
ударів сухопутних угрупувань противника. До складу сухопутних військ 
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входять роди військ: механізовані, танкові, ракетні війська і артилерія, 
аеромобільні війська, армійська авіація, війська протиповітряної оборони 
та спеціальні війська. 
Повітряні сили їх призначення полягає в охороні повітряного кордону 
держави, перевезені інших родів військ, висадці повітряних десантів, 
ураженні з повітря об’єктів противника, здійснені повітряної розвідки. До їх 
складу входять роди авіації: бомбардувальна, винищувальна, штурмова, 
розвідувальна, транспортна авіація, зенітно-ракетні війська, радіотехнічні 
війська. 
Військово-морські сили вони виконують бойові завдання із уражень 
об’єктів противника та сприяння сухопутним військам у веденні бойових 
дій на територіях, що мають водні простори. До їх складу входять: 
морська піхота, надводні та підводні сили, берегові ракетно-артилерійські 
війська, авіація.  
  
 
5.9. Край в якому ти служиш. 
  
Місто Виноградів (Севлюш, Сивлюш) зі своєю околицею – мальовничий 
куточок Закарпаття. Воно розташоване під внутрішнім вулканічним 
поясом Східних Карпат, де Тиса поділяє цей пояс на західну і східну 
частини. Місто розкинулося біля підніжжя Чорної гори (570 м над рівнем 
моря), яка колись, ще до появи людини, була діючим вулканом. Її форма, 
вигаслі кратери та розкидані великі камені – вулканічні бомби свідчення 
цього.  
 Територія міста й району була заселена вже в глибокій давнині, у 
період палеоліту. 
 Севлюш, Сивлюш. Під цими назвами місто згадується в 
латинських тогочасних документах. А з 1946 року – Виноградів. Виникло 
воно раніше ніж Угочанський комітет. Коли і хто заснував Севлюш –
невідомо. Але сталося це дуже давно, бо вже 1262 року у латинських 
документах воно згадується як королівське місто Севлюш був наділений 
значними королівськими привілеями. Він дістав право самоврядування, 
свій суд. Його населення мало право обирати старосту (голову міста), 
вільно вселятися і виселятися, будувати млини, займатися полюванням і 
рибальством. Барон не мав права поселитися між громадянами міста. 
Священиків самі собі обирали, а попівську десятину могли залишити на 
своєму полі – нехай священик сам собі збере з неї врожай. Тільки 
королеві повинні були платити невеликий земельний податок і в 
королівську армію посилати одного озброєного вояка.  Місто мало право 
вільного базару по четвергах. Ця традиція збереглася і по сьогоднішній 
день. 
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 Мальовничий куточок Закарпаття  завжди приваблював до себе 
завойовників, та завжди за місто велася боротьба між вельможами.  
 Сьогодні це сучасне місто – зі своєю історичною традицією, 
історією, культурою. 
  У місті діють 129 об’єднань громадян, з яких: 
      -     осередків політичних партій – 53; 

- благодійних фондів -13; 
- громадських організацій – 63; 
На території району. В тому числі і міста. Розповсюджують свою 
діяльність: 
- газети – 2; 
- студія телебачення – 1; 
студія радіомовлення. 
 Пріоритетні види економічної діяльності : легка та переробна 
промисловості. 
Історичні пам’ятники архітектури: 
- замок «Канків» - 12-14 століття; 
- римо-католицький костьол 13-15 століть; 
- палац баронів Перені – 17 століття; 
- каплиця св. Цецілія – кінець 17 століття. 
 

    На території Закарпаття (м. Мукачево) дислокується 128 
механізована бригада у складі трьох механізованих батальйонів, 
танкового батальйону, зенітно-ракетного дивізіону, інженерно-саперного 
батальйону, окремої бригадно-артилерійської групи, підрозділів 
управління та забезпечення. 
  
 
 

    128 механізована дивізія  
 
 
 
 
 
 
 
12 липня 1922 року у м. Полторацьку 128 гвардійська окрема 
механізована Туркестансько-Карпатська двічі Червонопрапорна бригада 
була сформована, як 1 Туркестанська стрілецька дивізія. В 1922-1931 
роках дивізія вела запеклі бої з басмачами  у Туркестані, надавала 
допомогу місцевому населенню у ліквідації наслідків і стихійних лих.    
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 Після початку Великої Вітчизняної війни, 27 серпня 1941 року 
дивізія перейшла кордон Ірану і стала гарнізоном у м. Мешхел, увійшла 
до складу угрупування радянських військ для перешкоди вторгненню 
фашистів на територію СРСР з Південної Азії. 
 В ході 1942 року особовий склад дивізії, виконавши покладені на 
неї завдання в Ірані повертається на рідну землю, щоб громити 
ненависного ворога. 16 жовтня 1942 року дивізія увійшла до складу 18 
армії Південно - Українського фронту. З серпня 1944 року вона приймає 
участь у боях за Карпати, визволяє Закарпаття і 12 жовтня 1944 року 
виходить на кордон з Чехословаччиною. Частини дивізії визволили 
Моравську Остраву, Оломоуц, та інші Чехословацькі міста, а також 
Польщу. 
 Постановою військової ради Головного командування Сухопутних 
військ України від 6 листопада 2001 року 128 механізована гвардійська 
Туркестансько-Закарпатська двічі Червонопрапорна дивізія визнана 
кращою в Сухопутних військах України. 
 128 механізованою дивізією у різні часи командували: О.І Кузьмук, 
С.О. Кириченко, В.Н. Соколов, Г.П. Воробйов, С.В. Горошніков. 
 На території міста Виноградів дислокуються дві частини128 
механізованої бригади: 17 ОбрАГ ( окрема бригадна артилерійська група),  
 534 інженерно-саперний батальйон. 
 17 окрема бригадна артилерійська група (ОБраг). 
У листопаді 1992 року на базі 81 артилерійської дивізії була сформована 
230 артилерійська бригада, яка являлась однією з перших сформованих в 
Збройних Силах України бригад. Частина пройшла нелегкий шлях 
становлення і мала добрі традиції і згуртований колектив.  
 Перший командир 230 артилерійської бригади (автор посібника) 
полковник Жиленко В’ячеслав Миколайович, командував бригадою з 
листопада 1992 року по листопад 1998 рік.  
 Командуванням неодноразово відмічалася бригада, як одна з 
кращих військових частин. Доказом цього є: за підсумками 1995 року 
 230 артилерійська бригада була признана кращою в Сухопутних військах,  
участь кращих військовослужбовців бригади в парадах з нагоди Дня 
Незалежності в столиці України місті Києві в 1999 та 2001 роках. 
Підсумком плідної праці всього колективу частини стало вручення 
Бойового Прапора 10 листопада 1999 року Міністром оборони України 
генералом армії Кузьмуком О.І. 
Бойовий Прапор приймав командир бригади підполковник Лук’янченко 
О.І. 
 За підсумками 2004-2006 років та перевірки Головною інспекцією 
Міністерства Оборони України частина визначалась, як краща в складі 
128 механізованої бригади. 
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 З 1 листопада 2003 року бригада переформована в 17 
артилерійський полк, а в листопаді 2004 року в 17 окрему артилерійську 
групу, яка і стала наслідком того досвіду, тих традицій, які існували в 
бригаді та полку. Сьогодні 17 ОБРАГ командує полковник Єгоров В.В.    
                  Вони командували  230 артилерійською бригадою 
Полковник Жиленко В.М.(листопад 1992 по листопад 1998рр.), 
підполковник Лукянченко О.І.(листопад 1998 по січень 2000рр.)  
Полковник Єгоров В.В – з січня 2000р. 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

 
 
 

 534 окремий інженерно-саперний батальйон  
Справді кажуть, що є події, які чим дальше віддаляються у часі, 

тим більше їх притягальна об’єднуюча сила. 
  20 листопада 2007 року, виповнилося  56 років прославленій 

військовій частині, історія якої розпочалася в далекому 1931 році у місті 
Полторацк (сьогодні Ашхабад) як  окремої інженерно-саперної роти 
Туркестанської стрілецької  дивізії. 

 З 1922 по 1931 роки саперна рота у складі з’єднання веде бойові 
дії проти басмачів у Туркестані. В цих боях відзначилися воїни саперної 
роти дивізії, за що підрозділ був нагороджений орденам Червоного 
Прапору Туркестанської Республіки. 

Крім того, особовий склад частини надавав допомогу місцевому 
населенню у ліквідації наслідків стихійних лих, становленні народного 
господарства, розпочав бойову підготовку в умовах мирного часу. 

З початком Великої Вітчизняної війни батальйон у складі дивізії 
увійшов на територію Ірану, щоб ліквідувати загрозу німецького 
вторгнення в СРСР з азіатського півдня. Саме Іран в планах фашистів 
займав особливе місце. 

Але кожен боєць і командир мріяв якнайшвидше вступити в 
боротьбу з фашизмом на рідній землі. І цей день настав. Так з 
листопада 1942 року воїни інженерного батальйону приймають участь в 
інженерному забезпеченні бойових дій дивізії, вперше розпочали 
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громити ненависного ворога в боях за Великий Кавказький хребет на 
підступах до міста Туапсе. 

Далі батальйон приймає участь у кровопролитних боях в Криму, 
штурм Сапун - гори на підступах до Севастополя. 

Закінчивши з ліквідацією противника в Криму 20 вересня 1944 року 
батальйон зосереджується на Чехословацькому кордоні в районі Віслок-
Гурни, де отримав задачу інженерного забезпечення бойових дій піхоти 
при прориві оборони противника. 

В серпні 1944 року батальйон здійснив марш через міста 
Сімферополь, Запоріжжя, Могілев-Подільський, Чернівці, Станислав, 
Стрий. 

У вересні 1944 року частини дивізії прорвали сильно укріплену 
позицію противника в полосі Карпат, у склад якої входив батальйон. 

За період ведення бойових дій у Великій Вітчизняній війні 
батальйоном пройдено більш як 10900 км., установлено 23291 ПТ, ПП 
мін, розміновано 6964 міни, побудовано та відремонтовано 12 мостів, 
обладнано 45 - КП, 67 - НП, побудовано 106 сховищ. 

В 1968 року з 21 серпня по 26 жовтня батальйон приймав участь у 
операції «ДУНАЙ» в Чехословаччині.  

  
Після закінчення війни, здійснивши тисячокілометровий марш, 

частина прибула на місце постійної дислокації в Закарпаття, де 
розташована по теперішній час.  

19 січня 1992 року особовий склад частини у складі дивізії, однин з 
перших в Україні, склав Військову присягу на вірність українському 
народові. Ліквідовуючи наслідки страшних повеней  1998 та 2001 років, 
воїни частини назавжди залишились справжніми героями у серцях 
закарпатців. 

1 грудня 2004 року 128 механізована дивізія  переформована  у 
128 окрему механізовану бригаду до складу якої увійшов 534 окремий 
інженерно-саперний батальйон. 
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З 1999 року 534 інженерно-саперний батальйон входить  до 

складу багатонаціонального інженерного батальйону «Тиса».  
Мете створення багатонаціонального батальйону «Тиса» - 

надання допомоги місцевому населенню у ліквідації наслідків 
катастрофи у водозабірному басейні річки Тиса.   

Приймаючи участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
батальйон виконав. 

Паводок у 1999 році: 
- евакуйовано населення – більше 10000 чоловік; 
- розчищено більше 11 км. русел річок; 
- закріплено дамб – більше 4,5 км.; 
- розібрано майже 3.5 км. завалів. 

    
Паводок у 2000 році: 

- збудовано пантовий міст через р. Латорицю в м. Мукачево. 
     Паводок в Закарпатті весною 2001 року: 
- евакуйовано 3600 чоловік населення; 
- укріплено 21500 м. дамб; 
- перевезено 1500 тон вантажу; 
- розчищено 415км. доріг, 32км русел річок; 
- відкочено води – 12400 куб.м. 

Снігопад у 2002 році:  
- розчистка снігових завалів в Хустському та Тячівському районах  
      (пройдено 195 км. шляху та переміщено 1500 куб.м. снігу). 
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Військова присяга 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я,(прізвище, ім’я та по батькові), вступаю на військову службу і урочисто 
присягаю Українському народові завжди бути йому вірним і відданим, 
обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і 
недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обовязок, накази 
командирів, неухильно додержуватися Конституції України та законів 
України, зберігати державну таємницю. 
           Присягаю виконувати свої обов’язки в інтересах співвітчизників. 
            Присягаю ніколи не зрадити Українському народові. 
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Бойовий прапор військової частини 
  
 
 
 1. Бойовий Прапор військової частини Збройних Сил 
України є символом честі, доблесті, слави і зобов’язує кожного 
військовослужбовця Збройних Сил України віддано служити Українському 
народові, мужньо, вміло і непохитно боронити Українську державу, не 
шкодуючи свого життя. 
 2. Бойовий Прапор військової частини є почесним знаком, 
що визначає особливості її бойового призначення, історії та заслуг і 
свідчить про належність військової частини до Збройних Сил України. 
 3. Бойовий прапор після сформування військової частини 
вручається їй від імені Президента України представником, призначеним 
міністром оборони України. 
 4. Бойовий Прапор закріплюється за військовою частиною 
на весь час незалежно від зміни її найменування і номера. Зміни 
найменування військової частини вносяться до Грамоти Президента 
України, що видається під час вручення Бойового Прапора. 
 5. Бойовий Прапор завжди знаходиться зі своєю військовою 
частиною, а на полі бою – в районі бойових дій, в яки частина бере 
участь. 
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6. У разі втрати Бойового Прапора командир військової частини і 
військовослужбовці, що є безпосередніми винуватцями цього, несуть 
відповідальність згідно з законом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

                               
                               Загальні обов’язки  
                             військовослужбовців 
  
 Необхідність виконання завдань оборони України, захисту її 
суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності, а також 
завдань, визначених міжнародними зобов’язаннями України, покладає на 
військовослужбовців такі обов’язки: 
 свято і непорушно додержуватися Конституції України та 
законів України, Військової присяги, віддано служити українському 
народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обовязок; 
 бути хоробрим, ініціативним і дисциплінованим; 
 беззастережно виконувати накази командирів (начальників) і 
захищати їх у бою, як святиню оберігати Бойовий Прапор своєї частини; 
 постійно підвищувати рівень військових професійних знань, 
вдосконалювати свою виучку і майстерність, знати та виконувати свої 
обов’язки та додержуватися вимог статутів Збройних Сил України; 
 знати й утримувати в готовності до застосування закріплене 
озброєння, бойову та іншу техніку, берегти державне майно; 
  
 



 123 

 
дорожити бойовою славою Збройних Сил України та своєї військової 
частини, честю і гідністю військовослужбовця Збройних Сил України; 
 поважати бойові та військові традиції, допомагати іншим 
військовослужбовцям, що перебувають у небезпеці, стримувати їх від  
вчинення протиправних дій, поважати честь і гідність кожної людини; 
 бути пильним, суворо зберігати державну таємницю; 
 вести бойові дії ініціативно, наполегливо, до повного 
виконання поставленого завдання; 
 виявляти повагу до командирів (начальників) і старших за 
військовим званням, сприяти їм у підтриманні порядку і дисципліни; 
 додержуватися правил військового вітання, ввічливості й 
поведінки військовослужбовців, завжди бути одягненим за формою, чисто 
й охайно. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Загальні обов’язки командирів(начальників) 
                              Обов’язки рядового 
 Рядовий у мирний і воєнний час відповідає за точне та вчасне 
виконання покладених на нього обов’язків і поставлених йому завдань, а 
також за утримання своєї зброї та дорученої техніки у справному стані, за 
збереження виданого йому майна. 
 Рядовий підпорядковується командирові відділення. 
 За зразкове виконання обов’язків військової служби, успіхи у 
бойовій підготовці та зразкову дисципліну рядовому може бути надане 
військове звання старший солдат. 
 Старший солдат зобов’язаний допомагати командирові відділення 
в навчанні та вихованні рядових. 
 Рядовий зобов’язаний: 
 сумлінно вивчати військову справу, зразково виконувати свої 
службові обов’язки, засвоювати все, чого навчають командири 
(начальники), та бути готовим до виконання завдань, пов’язаних із 
захистом Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України: 
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 знати посади, військові звання і прізвища своїх прямих 
начальників до командира з’єднання  включно; 
 виявляти повагу до командирів (начальників і старших за 
військовим званням, військовослужбовців, шанувати честь і гідність 
товаришів по службі, додержувати правил військової ввічливості, 
поведінки та військового вітання; 
 зберігати державну  таємницю, точно ініціативно, сумлінно 
виконувати накази командирів (начальників); 
 постійно бути за формою та охайно одягненим , додержувати 
правил особистої та громадської гігієни; 
 досконало володіти зброєю і технікою, тримати їх завжди 
справними, чистими, готовими до бою; 
 охайно носити одяг і взуття, своєчасно й акуратно їх лагодити, 
щоденно чистити і зберігати  у визначених місцях; 
 неухильно виконувати правила безпеки під час використання 
зброї, в роботі і технікою та в інших випадках, а також додержувати 
правил пожежної безпеки; 
 бути хоробрим і дисциплінованим, не допускати негідних вчинків і 
стримувати від них інших військовослужбовців; 
 у разі потреби відлучатися в межах розташування військової 
частини (підрозділу) запитати дозволу в командира відділення, а після 
повернення доповісти йому про прибуття; 
 під час перебування поза розташуванням військової частини 
поводитися з гідністю і честю, не допускати порушень громадського 
порядку та негідних вчинків. 
 

                         Командир відділення 
 Командир відділення у мирний та воєнний час відповідає за 
успішне виконання відділенням бойових завдань, виховання, військову 
дисципліну, морально-психологічний стан, стройову підготовку й фізичну 
витривалість, охайний вигляд підлеглих, правильну експлуатацію, 
зберігання озброєння, техніки, спорядження та за утримання їх у 
належному стані. 
 Командир відділення підпорядковується командирові взводу та 
його заступникові і є безпосереднім начальником особового складу 
відділення. 
          Командир відділення зобов’язаний: 
 підтримувати особовий склад, озброєння, техніку в постійній 
готовності до бойового застосування; 
 навчати й виховувати особовий склад відділення, проводити 
тренування, спрямовані на поліпшення стройової виправки та посилення 
фізичної витривалості; 
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 знати тактику дій відділення в різних видах бою, вміло 
командувати під час виконання бойових завдань; 
 досконало знати й вміло володіти зброєю і технікою відділення, 
забезпечувати їх правильне зберігання й експлуатацію; 
 постійно вдосконалювати знання за фахом і методичні навички, 
своєю поведінкою та старанністю подавати підлеглим приклад зразкового 
виконання військового обов’язку; 
 дбати про підлеглих, ставитися до них з повагою, знати їх 
потреби, вимагати від них додержання військової дисципліни; 
 знати військове знання, прізвище, імя та по батькові кожного 
підлеглого, день народження, віросповідання, особисті якості і 
захоплення, рід занять перед військовою службою, родинний стан, успіхи 
й недоліки у службі; 
 виховувати особовий склад відділення в дусі поваги до служби і 
свого фаху, бережливого ставлення до озброєння, техніки та майна; 
 проводити ранковий огляд особового складу відділення; 
 стежити за виконанням розпорядку дня, чистотою і внутрішнім 
порядком у відділенні, охайністю, справністю обмундирування і взуття 
підлеглих, їх своєчасним ремонтом і просушуванням, правильним 
припасуванням, спорядження, додержанням підлеглими правил особистої 
гігієни і носінні військової форми одягу, правил безпеки під час 
користування зброєю і технікою, її обслуговування і бойового 
застосування; 
 перевіряти, щоб після занять, стрільб, навчань у підлеглих не 
залишилося боєприпасів гранат, запалів, вибухових речовин; 
 щоденно оглядати та постійно утримувати в порядку та справності 
озброєння, техніку і майно відділення, стежити за їх наявністю; 
 своєчасно доповідати заступникові командира взводу про 
захворювання, скарги й прохання підлеглих, заохочення та провини, а 
також про накладені  стягнення та випадки втрати чи несправності 
озброєння, техніки та інших матеріальних засобів; 
 постійно знати, де перебувають і що роблять підлеглі. 
  
                         

                                    Добовий наряд  
                         
                                          Загальні положення 
            
         Добовий наряд призначається для підтримання внутрішнього 
порядку, охорони особового складу, озброєння, боєприпасів, бойової та 
іншої техніки, приміщень і майна військової частини (підрозділу), 
контролю за станом справ у підрозділах і своєчасного вжиття заходів для 



 126 

запобігання правопорушенням, а також для виконання інших обовязків 
внутрішньої служби. 
         Склад добового наряду оголошується наказом по військовій частині 
на період навчання. 
                
 У добовий наряд роти призначаються: 
     
    черговий роти гуртожитку) 
     днювальний роти (гуртожитку) 
     Кількість змін днювальних у ротах встановлюється командиром 
військової частини. 
         Замість чергових рот у деяких батальйонах залежно від їх 
чисельності та умов розміщення за рішенням командира військової 
частини може призначатися черговий батальйону, а в підрозділах 
забезпечення у разі їх сумісного розміщення – черговий цих підрозділів. 
         Кількість днювальних у таких випадках встановлюється залежно від 
розміщення підрозділів, забезпечення охорони й підтримання 
внутрішнього порядку. 
         У ніч напередодні заступання в наряд підрозділи та особи, 
призначені в добовий наряд, звільняються від усіх занять і робіт. 
         У день заступання в наряд у години, зазначені в розпорядку дня, 
особовому складу осбовому складу надається не меньше однієї години 
для відпочинку (сну). 
         Підготовка особового складу добового наряду (крім варти) 
призначеного від роти, здійснюється старшиною роти чи іншою 
посадовою особою, призначеною командиром роти. 
         На занятті (інструктажі) вивчаються положення статутів, інструкцій, 
вимоги безпеки та порядок дій у разі винекнення пожежі, а також 
перевіряється знання особовим складом  наряду спеціальних обовязків. 
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Практичні заняття проводяться в день заступлення в наряд у години, 
зазначені в розпорядку дня, в обладнаних приміщеннях (місцях), 
визначених командиром військової частини. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Добовий наряд роти повинен бути готовий  до несення служби й 
прийнятий відповідним черговиму своє підпорядкування за 15 хвилин до 
виходу на розвід. 
 
          
  

       Обов’язки військовослужбовців  добового наряд 
                
                                            Загальні положення 
  
        Усі військовослужбовці добового наряду повинні твердо знати, 
неухильно й сумлінно виконувати свої обов’язки, наполегливо 
домагаючись додержання розпорядку дня та правила внутрішнього 
порядку. 
  
        Без дозволу чергового частини військовослужбовці добового наряду 
не мають права припинити чи передати будь-кому виконання своїх 
обов’язків.  
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        Про всі події, що сталися під час несення служби, а також обставини, 
які викликали зміни в порядку несення служби, військовослужбовці 
добового наряду повинні негайно доповідати черговому військової 
частини та своїм командирам. 
 
                                         Черговий роти 
       Черговий роти призначається із сержантів і. як виняток, із 
найпідготовленішого рядового складу. Він відповідає за додержання 
порядку в роті й неухильне виконання розпорядку дня. збереження зброї, 
ящиків із боєприпасами, майна роти, особистих речей 
військовослужбовців і за правильне несення служби днювальними. 
        Черговий роти підпорядковується черговому частини та його 
помічникові, а щодо внутрішньої служби в роті – командирові та старшині 
роти. Черговому роти підпорядковуються днювальні роти. 
       Черговий роти  є начальником для усіх військовослужбовців  роти та 
рівного з ним чи нижчого військового звання. 
 Перед розводом новопризначений черговий разом із попереднім 
здійснює перевірку і прийняття зброї, ящиків з боєприпасами й печаток  
на них, майна за описом , наявності та справності засобів пожежегасіння, 
оповіщення й сигналізації. Після чого чергові розписуються в книзі 
приймання та здавання чергування. 
 Зброя приймається поштучно, за номерами й комплектністю. 
При цьому перевіряється справність замків, охоронної сигналізації, шаф, 
печаток та іншого обладнання. 
 Прийнявши чергування, новопризначений черговий разом із 
попереднім доповідають командирові роти, а у разі його відсутності – йог 
заступникові чи старшині роти про здавання і прийняття чергування. 
Наприклад: «Товаришу капітане, сержант Остапенко чергування по роті 
здав», Товаришу капітане, молодший сержант Чумак чергування по роті 
прийняв.  
 Потім новопризначений черговий роти повідомляє про всі 
зауваження і вказівки, зроблені на розводі черговим частини, а також про 
несправності чи нестачу, виявлені під час прийняття чергування. 
                         Черговий роти зобов’язаний: 
 у разі тривоги здійснити підйом особового складу, оповістити 
офіцерів, прапорщиків і військовослужбовців, які проходять службу за 
контрактом, до прибуття в роту офіцерів або старшини виконувати 
вказівки чергового частини; 
 стежити за чітким виконанням розпорядку дня в роті, у визначений 
час проводити загальний підйом особового складу; 
 знати місце перебування роти та порядок її виклику, наявність 
людей у роті, кількість осіб, що перебувають у наряді, хворих, 
заарештованих, звільнених із розташування військової частини чи 
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відряджених у складі команд, а також наявність і точне місце знаходження 
зброї; 
 постійно знати місце перебування командира роти, негайно 
доповідати йому про всі надзвичайні події в роті, самовільно відсутніх 
військовослужбовців строкової служби і про вжиті заходи щодо їх 
розшуку; 
 видавати зброю лише за наказом командира роти чи старшини 
роти, вносячи відповідний запис до книги видачі зброї та боєприпасів, 
приймаючи зброю, перевіряти її номери та комплектність; постійно мати 
при собі і нікому не передавати ключі від кімнати зберігання зброї; 
 у разі настання будь - яких надзвичайних подій у роті та порушень 
встановлених статутом правил відносин між рядовим чи сержантським 
складом негайно доповідати про це черговому частини або командирові 
роти, вживати заходів для наведення порядку; 
 стежити за наявністю, справним станом засобів пожежегасіння 
роти й охоронної сигналізації кімнати зберігання зброї, за виконанням 
вимог пожежної безпеки в роті (курити дозволяти лише у спеціально 
визначених місцях, сушити обмундирування – тільки в сушарнях, 
додержуватися правил опалення й користування ліхтарями); 
 за командою чергового частини зачиняти двері казарми на засуви, 
прибулих пропускати після попереднього встановлення їх особи; 
 у разі виникнення пожежі викликати пожежну команду, вжити 
заходів для її гасіння та негайно доповісти черговому частини й 
командирові роти, а також вивести людей й винести зброю та майно з 
приміщень, яким загрожує небезпека; 
 своєчасно змінювати днювальних; за наказом старшини роти 
відправляти підрозділи та інші команди на роботи, а також направляти 
хворих та тих, хто потребує догляду лікаря, до медичного пункту; 
 у призначений час шикувати осіб, яких звільняють із розташування 
військової частини, перевіряти їх наявність і доповідати про це старшині 
роти, за його наказом представляти їх черговому  частини; 
 виходячи з приміщення роти у справах служби, а також на час 
свого відпочинку передавати виконання своїх обов’язків одному з 
днювальних вільної зміни; 
 одержувати від старшини роти після вечірньої перевірки відомості 
про відсутніх, а за наявності самовільно відсутніх – відомості про їх 
військове звання, прізвища, імена та по батькові і прибувати до чергового 
частини з доповіддю. Наприклад: «Товаришу капітане, у першій роті 
вечірню перевірку проведено, всі люди в наявності, за винятком двох осіб, 
які перебувають у відпустці, трьох осіб – у наряді. Черговий роти сержант 
Головко»; 
 після ранкового огляду доповідати черговому частини про 
наявність особового складу роти, про надзвичайні події за ніч і подавати 
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список тих, хто своєчасно не повернувся із звільнення, та самовільно 
відсутніх, а також тимчасово відсутніх з інших причин; 
 стежити за  станом приміщень роти за підтриманням у них 
встановленої температури повітря, додержанням порядку освітлення, 
опалення, провітрювання, наявністю води, а також за прибиранням 
ділянки території, закріпленою за ротою; 
 підтримувати порядок під час приймання їжі особовим складом; за 
вказівкою старшини роти своєчасно подавати черговому їдальні заявки на 
забезпечення їжею осіб, які перебувають у наряді чи відсутні в інших 
службових справах; 
 з прибуттям до роти прямих начальників від командира роти й 
вище, чергового частини, а також інспектуючих осіб чи осіб, які прибули з 
перевіркою, подавати команду «Струнко», доповідати їм та 
супроводжувати в розташування роти. Наприклад: «Товаришу майоре, за 
час мого чергування надзвичайних подій не трапилося (чи трапилося те-
то). Рота перебуває на стройовому плацу. Черговий роти сержант 
Шевченко». 
 Іншим офіцерам і прапорщикам роти черговий не доповідає, а 
лише відрекомендовується. 
 З прибуттям до роти офіцерів і прапорщиків з іншої роти черговий 
відрекомендовується їм і супроводжує до командира чи старшини роти. 
 Якщо командира (начальника), який прибув, зустрічає командир 
роти і доповідає йому, присутній при цьому черговий роти не доповідає і 
не відрекомендовується. 
 
                                         Днювальний роти 
 Днювальний роти призначається із рядового складу. Він відповідає 
за зберігання зброї, шаф (ящиків) із боєприпасами, майна роти та 
особистих речей, які є під його охороною. Днювальний роти 
підпорядковується черговому роти. 
 Черговий днювальний роти несе службу всередині казарми біля 
вхідних дверей, поблизу кімнати зберігання зброї. 
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Днювальний роти зобов’язаний: 
- не виходити з приміщення роти без дозволу чергового роти, постійно 
охороняти кімнату зберігання зброї та не допускати до неї нікого, крім 
чергового роти; своєчасно подавати команди згідно з розпорядком дня; 
- не пропускати в приміщення сторонніх осіб, а також не дозволяти 
виносити з казарми зброю, боєприпаси, майно та речі без дозволу 
чергового роти; 
- негайно доповідати черговому роти про всі надзвичайні події в роті, про 
порушення встановлених цим Статутом правил відносин між 
військовослужбовцями роти, помічені несправності й про порушення 
вимог пожежної безпеки. Вживати заходів до їх усунення; 
- піднімати за командою чергового роти особовий склад під час 
загального підйому, а також уночі у разі тривоги, пожежі, стихійного лиха; 
- стежити за чистотою та порядком у приміщеннях і вимагати від 
військовослужбовців їх додержання; 
- не дозволяти військовослужбовцям у холодну пору, особливо вночі, 
виходити з приміщення роздягненими; 
- стежити, щоб військовослужбовці курили, чистили взуття та одяг тільки у 
визначених для цього приміщеннях чи місцях; 
- з прибуттям до роти прямих начальників від командира роти й вище та 
чергового частини подавати команду «Струнко»; з прибуттям до роти 
інших офіцерів роти, а також старшини або військовослужбовців іншої 
роти викликати чергового. Наприклад: «Черговий роти, на вихід». 
         
 
                                                                                           
                                                                                          Місце де черговий 
 днювальний виконує 
 свої обов’язки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Черговому днювальному заборонено сидіти, знімати спорядження та 
перебувати у розстебнутому одязі.  
          Днювальний вільної зміни зобов’язаний підтримувати чистоту і 
порядок у приміщеннях роти і нікуди не виходити без дозволу чергового 
роти; подавати йому допомогу в наведені порядку у разі порушення 
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встановлених статутом правил відносин між військовослужбовцями роти; 
залишаючись замість чергового роти, виконувати його обов’язки. 
  
 

                                   Вартова служба. 
 
Несення вартової служби є виконанням бойового завдання і вимагає від 
особового складу точного дотримання всіх положень визначених цим 
Статутом, високої пильності, непохитної рішучості та розумної ініціативи. 
Для несення вартової служби відряджаються варти. 
 Вартою називають озброєний підрозділ, відряджений для 
виконання бойового завдання з метою охорони та оборони 
військових об’єктів, бойових прапорів та осіб, яких тримають на 
гауптвахті й у дисциплінарній частині (батальйоні) 
До складу варти призначаються: начальник варти, вартові за кількістю 
постів і змін, розвідні, у разі потреби помічник начальника варти з 
технічних засобів охорони, помічник начальника варти із служби вартових 
собак, водії транспортних засобів, а у варти при гауптвахті – вивідні й 
конвойні.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для безпосередньої охорони та оборони об’єктів із складу варти 
виставляються чатові. 
  
 
Чатовим називається озброєний вартовий, який виконує бойове 
завдання щодо охорони та оборони дорученого йому поста.  
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Постом називається все доручене для охорони та оборони 
чатовому, а також місце або ділянка місцевості, на якій він 
виконує свої обов’язки. 
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               Основні види озброєння ЗСУ 
                                   Ракетні комплекси 
  

                                                   Ракетний комплекс Р-300 
                                                    бойова маса ПУ – 37400 кг. 
                                                    дальність пуску – 350 км. 
                                                    тип бойової частини – уламк-фугасн. 
                                                    обслуга – 7 чол.   
 
  
                                                    Ракетний комплекс «Точка» 
                                                    дальність пуску – 70/120 км   
                                                    тип бойової частини – уламк.-фуг., 
                                                    касетна. 
                                                    обслуга – 4 чол. 
 
 
 
                                                                                   

Особовий склад варти 

має бути у вартовій 

формі одягу, озброєний 

справною, приведеною 

до нормального бою 

зброєю. 

Боєприпасами варта 

забезпечується із 

розрахунку: на кожний 

автомат-по два 

споряджені магазини. 
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                                                 Наземна артилерія 
 
                                                     122мм.СГ 2С1 «Гвоздика» 
                                                      бойова вага – 15700 кг. 
                                                      макс. дальність стрільби – 15200м. 
                                                      швидкострільність – 4-6 п/хв.. 
                                                      обслуга – 4 чол. 
 
 
                                                                                                             
 
                                                       152мм.СГ  «Акація» 
                                                       бойова вага – 27500 кг. 
                                                       макс. дальн. стрільби – 17300 м. 
                                                       швидкострільність        – 3-5 п/хв. 
                                                       Обслуга -  4-6 чол. 

 
                                                                                             
152мм.СГ. 2С19 «МСТА» 
 бойова вага – 42000 кг. 
макс. дальн. Стрільби – 24000 м. 

Швидкострільність – 7-8 п/хв. 
Обслуга – 6 чол. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 230 артилерійська бригада (місце дислокації м. Виноградів, 
Закарпаття)  на військовому параді  м. Київ, 2001рік. 
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                             Реактивні системи залпового вогню 
                                                        
                                                                                 
                                                    РСЗО БМ- 21 «Град» 
                                                    бойова вага – 13700 кг. 
                                                    калібр – 122,4мм. 
                                                    дальність стрільби – 20400 м. 
                                                    обслуга – 4 чол.                       
                                                                 
                                                                                                                                                                                                      
. 
                                                      РСЗО 9К57 «Ураган» 
                                                      бойова вага – 20000 кг. 
                                                      калібр – 220мм. 
                                                      дальність стрільби – 35800м. 
                                                      обслуга – 4 чол. 
            
 
                     Протитанкові ракетні комплекси 
 
 
                                                    ПТРК  «Штурм–С» 
                                                    дальність стрільби – 5000м. 
                                                    бронепробиваємість – 600мм. 
 
 
 
       
 
                                                   ПТРК «Конкурс» 
                                                   дальність стрільби – 4000м 
                                                   бронепробиваємість – 500мм. 
 
 
 
 
 
                                                   ПТКР  «Фагот» 
                                                   дальність ураження – 70-2000м. 
                                                   бронепробиваємість – 500мм. 
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                                   Протитанкова артилерія 
 
                                                Протитанкова гармата Т-12; МТ-12 
                                                  бойова вага – 3100кг. 
                                                  дальність прямого пострілу – 2200м. 
                                                  бронепробиваємість – до 300мм. 
                                                  обслуга – 6 чол.  
                                   
                                    
                                                                                                                                           
                                   Бойові машини піхоти 
 
                                              БМП -1 
 
                                                 бойова вага – 13т. 
                                                 екіпаж – 3+8 чол. 
                                                 швидкість руху: 
                                                    - по ґрунту 40-45 км/год. 
                                                    - по шосе 65 км/год. 
                                                     - на плаву 7 км/год. 
                                                  озброєння: 
                                                     - 73 мм. гладкоствольна пушка 
                                                     - 7.62 мм. спарений кулемет 
                                                      - ПТКР 
                                                 БМП - 2 
 
 
                                                                 бойова вага – 14 т 
                                                                 екіпаж – 3-7 чол. 
                                                                 швидкість руху: 
                                                               - по ґрунту – 40-50 км/год. 
           - по шосе                                    - по шосе – 65 км/год. 
                                                               - на плаву – 7 км/год. 
                                                                    озброєння: 
                                                               - 30 мм. автоматична пушка 
                                                               - 7.62 мм. спарений кулемет. 
                                                               - ПТКР. 
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Бронетранспортери 
БТР - 70 

                                                                
                                                                бойова вага – 11,5 т. 
                                                                 екіпаж – 2+8 чол. 
                                                                  швидкість руху: 
                                                                - по ґрунту – 20-40 км/год. 
                                                                - по шосе 80 км/год. 
                                                                - на плаву – 9-10 км/год. 
                                                                    озброєння: 
                                                               -14.5мм. крупнокаліберний кулемет 
                                                               -  7.62мм спарений кулемет  
    
                                              МТ-ЛБ 
 
                                                                  
                                                                  вантажопідйомність – 2.5 т. 
                                                                  вага в робочому стані – 9.7 т. 
                                                                  вага причепа що буксується – 6.5т 
                                                                   
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
                                             Вертольоти                                              
                                                 
                                                 МІ-24                                                                                                                
 
                                                          максимальна швидкість – 315 км/год 
                                                          приборна висота – 4500 м 
                                                         максимальна дальність польоту – 450км  
                                                         максимальна зльотна вага – 11200кг 
                                                              озброєння: 
                                                          ФАБ    100,  250,   500. 
                                                           1- 12,7мм кулемет 
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                                                МІ – 8 
 
                                                         максимальна швидкість – 250 км/год 
                                                         приборна висота – 4500м 
                                                         максимальна дальність польоту – 475км  
                                                         максимальна зльотна вага – 12000кг 
                             
                                                                 озброєння: 
                                                              НАР, 1- 7,62мм кулемет 
  
 
 
                                
 
                             Засоби протиповітряної оборони 
                                              ЗРК «С-300В1» 
   
                                        вогневі можливості: 
                                        максимальна висота ураження цілі – 25000м 
                                        мінімальна висота ураження цілі – 25 м 
                                        швидкість цілі назустріч – 4200 м/с 
                                        швидкість цілі вдогін – 1200м/с 
 
 
 
  
                                                  
 
 
 
 
                                                     ЗРК «КУБ-М3» 
 
 вогневі можливості: 
                                                 максимальна висота ураження цілі – 14000м 
                                                 мінімальна висота ураження цілі – 25м 
                                                 швидкість цілі на зустріч – 600 м/с 
                                                 швидкість цілі вдогін – 300 м/с 
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                                                   ЗРК  «БУК-М» 
 
 вогневі можливості: 
                                              максимальна висота ураження цілі – 22000м 
                                              мінімальна висота ураження цілі – 15м 
                                              швидкість цілі на зустріч – 830м/с 
                                              швидкість цілі вдогін – 380м/с 
 
  
                                                                     
                                                     ЗГРК «Тунгуска» 
                                                максимальна висота ураження цілі   

                                                    ракетами – 3500м   
                                                    гарматами – 3000м 

                                                мінімальна висота ураження цілі 
                                                           ракетами – 15м 
                                               швидкість цілі на зустріч – 500м/с 
                                               швидкість цілі вдогін – 500м/с 
 
 
 ЗСУ «Шилка» 
 
 вогневі можливості :  
                                                 максимальна висота ураження цілі – 1500м 
                                                 швидкість цілі на зустріч – 417м/с 
                                                 швидкість цілі вдогін – 300м/с 
 
 
 
                                               
 
                                                   ПЗРК «Ігла» 
                                                  
                                                     
                                                  максимальна висота ураження цілі – 3000м 
                                                  мінімальна висота ураження цілі – 10м 
                                                  швидкість цілі на зустріч – 360м/с 
                                                  швидкість цілі вдогін – 320м/с 
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                                                 Танки 
 
 
                                                    Т-64Б 
                                                         бойова вага – 39т 
                                                         екіпаж – 3 чол 
                                                         швидкість руху: 
                                                            по грунту – 35-45км/год 
                                                            по шосе – 60,5км/год 
                                                                            озброєння: 
                                                          125мм гладкоствольна пушка 
                                                          12,7мм зенітний кулемет 
                                                          7,62 спарений кулемет, ПТРК 
                                                  
                                                    Т-72А 
 
                                                               бойова вага – 41т 
                                                               екіпаж – 3 чол 
                                                               швидкість руху: 
                                                                по грунту – 35-45км/год 
                                                                по шосе – 60,5км/год 
                                                                        озброєння: 
                                                               125мм гладкоствольна пушка 
                                                               12,7мм зенітний кулемет 
                                                               7,62 спарений кулемет 
                                                               ПТРК 
                                             
                                                  
                                                     Т-84УД 
 
                                                               бойова вага – 43т 
                                                               екіпаж – 3 чол 
                                                               швидкість руху: 
                                                               по грунту – 35-45км/год 
                                                               по шосе – 60,5км/год 
                                                                      озброєння: 
                                                            125мм гладкоствольна пушка 
                                                            12,7мм зенітний кулемет 
                                                            7,62 спарений кулемет 
                                                            ПТРК 
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                                           Автомобільна техніка 
                                                        ГАЗ-66 
                                                         колісна формула   4*4 
                                                         повна маса – 4100кг 
                                                         вантажопідйомність – 2000кг 
                                                         максимальна швидкість – 85км/год 
                                                         потужність двигуна – 115к.с 
 
  
                                                        Урал-4320 
 
олісна                                             колісна формула 6*6 
                                                        повна маса –8325кг 
                                                        вантажопідйомність – 5000кг 
                                                        максимальна швидкість – 85км/год                                                      
Потужність двигуна – 210к.с 
 
     
                                                                     Краз 
 
                                                        колісна формула 6*6 
                                                        повна маса –12600кг 
                                                        вантажопідйомність – 9000кг 
                                                        максимальна швидкість – 80км/год 
                                                        потужність двигуна – 260к.с 
 
 
 Камаз-4310 
                                        
 Колісна формула 6*6 
                                                           Повна маса –8600кг 
                                                           Вантажопідйомність – 7000кг 
                                                           Максимальна швидкість – 85км/год 
                                                            Потужність двигуна – 210к.с 
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Зіл-131 
 
 Колісна формула 6*6 
                                                           Повна маса –6135кг 
                                                           Вантажопідйомність – 5000кг 
                                                           Максимальна швидкість – 80км/год 
                                                          Потужність двигуна – 150к.с 
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     Інноваційний урок з предмету «Захист Вітчизни» 
     Пояснювальна записка  
до уроку на тему: «Основи міжнародного гуманітарного  права. 
Міжнародне військове співробітництво та участь збройних 
формувань України в миротворчих місіях ООН» 
     
 Виконавець – Жиленко В’ячеслав Миколайович – викладач з предмету 
«Захист Вітчизни»; 
  -  освіта – вища, за спеціальністю  командна,  командно-штабна 
оперативно-тактична з присвоєнням кваліфікації інженер по експлуатації 
артилерійського озброєння, полковник запасу; 
  -  у 1976 році закінчив Хмельницьке вище артилерійсько-командне 
училище; 

- у 1987 році закінчив Ленінградську артилерійську академію; 
- стаж роботи в ВПУ№34 на даній посаді – 3 роки. 

Дана тема є не лише актуальною для України , а і злободенною. В 
недалекому майбутньому учням, як і усім громадянам України, 
доведеться зробити вибір на Всеукраїнському референдумі – вступати 
Україні в НАТО, чи залишатися позаблоковою державою. Від правильного 
розуміння цієї проблеми в цілому, учні і зроблять свій вибір.  

Виходячи з цього метою  даного уроку є: 
- ознайомити учнів з основними положеннями МГП; 
- на прикладах міжнародного військового співробітництва показати 

необхідність міжнародних зусиль у цій сфері діяльності ,в тому числі і 
України; 

- ознайомити учнів з гуманітарною діяльністю ООН та НАТО ;  
- показати місце і роль України в миротворчих місіях; 
- розвивати уміння і навички роботи з нормативно-правовими 

документами, довідниками, додатковою літературою; 
 -   виховувати критичне мислення, вчити учнів давати об’єктивну оцінку 
подіям і робити власні висновки, використовуючи їх в практичному житті. 
 Ця тема яка є великою за об’ємом і потребує залучення 
додаткової інформації буде вивчатися в кабінеті «Захист Вітчизни» з 
використанням: 
- комп’ютера (слайди, документальні фільми) 
- довідника НАТО. Вид-во «Молодь». К. : 1999р. 
- довідника з питань міжнародного військового співробітництва та 

участі України у міжнародних миротворчих операціях. Вид-во  Мін. 
Оборони  України. К. : 2001 р. 

- Білої книги 2005 р. Оборонна політика України. Вид-во Мін. Оборони 
України. К. : 2006 р. 

- Міжнародне гуманітарне право. Вид-во Мін. Оборони України. К.: 
2000р. 
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 - журналу «Захист Вітчизни» 
                                      Метод уроку  
Урок з використанням інноваційних технологій – комп’ютера та 
інтерактивних форм навчання. 
Даний метод вибраний з метою посилити активну діяльність учнів, 
зробивши процес вивчення теми продуктивним. На уроці використані такі 
види інтерактивного навчання, як групове навчання в співпраці, та 
індивідуальне навчання. Саме такий метод дозволяє ставити перед 
кожною групою спільну мету, а не однакову для усіх, що дає можливість 
кожному учневі групи внести свої знання для досягнення спільної мети. 
Крім того, саме такий метод співпраці вчить учнів слухати і чути інших, 
знаходити спільне рішення, відстоювати власну точку зору, а в цілому це 
призводить до активного засвоювання матеріалу. 
 Дана тема буде вивчатися за планом: 

1. Завдання МГП 
2. Міжнародні організації та їх роль у військовому співробітництві 
3. «Гарячі точки планети» 
4.  Роль і місце України в миротворчих організаціях: 
       а). співробітництво Україна – НАТО; 
       б). українські миротворці під егідою ООН. 

Вивчення даної теми буде проводитися  з використанням інноваційних 
технологій з використанням комп’ютера та інтерактивних форм навчання. 
Для цього клас ділиться на п’ять груп, кожна з яких працює над вивченням 
конкретного питання. Робота в малих групах завершується  презентацією 
колективно виробленої відповіді.  Усна відповідь супроводжується 
демонстрацією слайдів та документальних фільмів на комп’ютері. Робота 
в малих групах охоплює по 6-ть чоловік у кожній групі. Таким чином до 
роботи залучений майже весь клас. Робота в групах розподілена так, що 
кожен учень працює  над частиною питання, яке ввійде в колективно 
вироблену відповідь. Роботою в групі керує старший в групі , якого 
призначає викладач. Він і буде презентувати відповідь. 
 Після презентації відповідей усіх груп, викладач підводить 
підсумки, чи вдалося досягти навчальної мети, відмічає роботу особливо 
активних учнів, виставивши їм найвищі бали. Керівники кожної групи при 
виставлені балів, відмічають тих хто   найбільш активно брав участь у 
підготовці завдання. 
 Для кращого закріплення вивченої  на уроці теми учням задається 
творче завдання: написати в робочі зошити власні аргументи щодо вступу 
України в НАТО і свої аргументи проти вступу. 
 Викладач   предмета «Захист Вітчизни» 
 полковник запасу               В.М. Жиленко         
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  Додатковий матеріал для підготовки до інноваційного уроку  
 
 
                  Основи міжнародного гуманітарного права. 
 «Міжнародне гуманітарне право» (право війни, збройних конфліктів) 
як сукупність міжнародно-правових норм, спрямованих на захист жертв 
збройних конфліктів і встановлення заборони або обмеження методів та 
засобів ведення війни, а також відповідальність за порушення певних 
принципів і норм. Розглядаючи це питання більш глибоко, необхідно 
зазначити, що право війни – це спроба  держав встановити певний 
мінімум норм і правил поведінки сторін, що втягнуті у збройний конфлікт, з 
метою полегшити страждання жертв воєнних дій. Такі норми поведінки 
викладено в міжнародних угодах, вони визнаються практично всіма 
членами міжнародного співробітництва держав. 
 Право війни має довгу історію (по суті воно одноліток війни). Проте, 
у своєму сучасному вигляді право війни існує відносно недавно. Навіть у 
віддалену добу воєначальники іноді наказували іноді наказували військам 
зберігати життя бранцям та пораненим противника і ставитись до них 
добре, не чинити шкоди мирному населенню та його майну. Часто після 
завершення воєнних дій ворогуючі сторони  домовлялися про обмін 
військовополоненими. З часом на такому підґрунті сформувався комплекс 
загальнодержавних правил ведення воєн. Їх договірне оформлення було 
започатковано в 60-х роках 19 століття на двох міжнародних 
конференціях (Женева і Санкт-Петербург), які розглянули долю 
поранених на полі бою та питання про заборону застосування розривних 
снарядів менше 400 грамів. Наступною була конференція у Гаазі (1899 і 
1907 роки), на якій було започатковано досягнення угод про методи і 
засоби ведення воєн. Саме у цьому зв’язку ми сьогодні говоримо про 
Женевське і Гаазьке право,- перше тлумачить захист жертв війни, друге-
трактує методи воєнних операцій. Після другої світової війни, світова 
спільнота по-іншому почала відноситися до започаткованих у 19 столітті 
міжнародних домовленостей про ведення воєн.  
 Міжнародне гуманітарне право, основу якого становлять чотири 
Женевські конвенції від 12 серпня 1949 року та Додаткові протоколи 1 і 2 
до них від 8 червня 1977 року, займає важливе місце у міжнародному 
публічному праві. 
 Актуальність проблем, які розглядаються міжнародним 
гуманітарним правом (вперше термін «міжнародне гуманітарне право» 
увійшло в назву Женевської дипломатичної конференції щодо питання 
про підтвердження і розвиток міжнародного гуманітарного права, яке 
застосовується під час збройних конфліктів 1974-1977 рр.), не викликає 
сумнівів. Свідчення цього є те, що практично всі держави – члени ООН є 
учасницями Женевської конвенції 1949 року.                               
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   Що таке НАТО? 
           Головною метою НАТО є захист свободи і безпеки всіх її членів 
політичними та військовими засобами відповідно до Статуту ООН. З 
самого початку існування Альянс працює над установленням 
справедливого і тривалого мирного порядку в Європі на засадах 
загальних демократичних цінностей, прав людини та верховенства права. 
 Головний принцип діяльності Альянсу полягає у загальному 
визнанні суверенними державами необхідності співпрацювати на основі 
неподільності безпеки його членів. Солідарність серед членів Альянсу 
забезпечує те, що жодній країні-учасниці не доведеться покладатися 
тільки на свої власні зусилля при розв’язанні основних проблем безпеки. 
Не позбавляючи країни-члени їх права та обов’язку нести власну 
суверенну відповідальність у галузі оборони. Альянс є асоціацією вільних 
держав, об’єднаних бажанням зберегти свою безпеку через взаємні 
гарантії та стабільні стосунки з іншими країнами. 
 Північноатлантичний договір від 4 квітня 1949 року, який є 
правовою та практичною основою Альянсу, було підписано відповідно до 
статті 51 Статуту ООН, яка підтверджує невід’ємне право незалежних 
держав та індивідуальну та колективну оборону. 
 Організація Північноатлантичного договору НАТО передбачає 
таку структуру, яка уможливлює досягнення обраної мети. Це – 
міжурядові організація, у якій всі держави-члени повною мірою зберігають 
суверенність і незалежність.  
 НАТО є трансатлантичною сполучною ланкою, яка постійно 
зв’язує безпеку Північної Америки з безпекою Європи. Це практичний 
вияв ефективних спільних зусиль її членів для підтримки своїх 
колективних інтересів. 
 Засоби, за допомогою яких Альянс втілює свою політику 
безпеки. Включають утримання військової потужності, достатньої для 
запобігання війні та забезпечення ефективної оборони; забезпечення 
потенціалу, необхідного для врегулювання криз, які можуть впливати на 
безпеку країн-членів; активне сприяння діалогу з іншими державами; 
розвиток нового, 
основаного на співпраці, підходу до європейської безпеки. Включаючи 
заходи, на досягнення нових успіхів у сфері контролю над озброєннями та 
роззброєння. 

Для досягнення своєї головної мети Альянс виконує такі 
основні завдання в галузі безпеки: 

 закладає необхідність підґрунтя для стабільного середовища 
безпеки в Європі на основі зміцнення демократичних 
інститутів та прагнення до вирішення спорів мирним шляхом. 
Він намагається створити такі умови, за яких жодна країна не 
змогла б вдаватися до залякування та тиску. Спрямованих 
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проти будь-якої іншої європейської держави, аби нав’язати 
своє панування через застосування сили, чи погрози силою; 

 відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору він є 
трансатлантичним форумом для проведення спільних 
консультацій з будь-яких питань, що впливають на життєво 
важливі інтереси його членів. Зокрема з приводу нових подій. 
Які можуть становити загрозу їхній безпеці. Сприяє їхніх 
зусиль у галузях. Що становлять загальний інтерес для всіх 
членів Альянсу; 

 забезпечує стримування та захист від будь якої форми 
агресії, спрямованої проти території будь-якого члена НАТО; 

 сприяє безпеці і стабільності, здійснюючи постійну й активну 
співпрацю з усіма партнерами через Партнерство заради 
миру та Раду євро - атлантичного партнерства, а також 
через консультації, партнерство та співробітництво з 
Україною та Росією; 

 допомагає кращому розумінню чинників міжнародної безпеки 
та  мети співпраці у цій галузі через активні інформаційні 
програми всередині альянсу та у країнах-партнерах. А також 
через ініціативи. Подібні до Середземного діалогу.  

                                   
                            Партнерство НАТО з Україною 
Відносини НАТО з Україною почали розвиватися невдовзі по отриманні 
країною незалежності у 1991 році. Україна не забарилася з приєднанням 
до Ради північноатлантичного співробітництва і залишалась активною 
учасницею протягом усієї історії існування цього органу. 
 Україна приєдналася у 1994 році до програми «Партнерство 
заради миру» (ПЗМ), що передбачає, зокрема, заходи з підвищення 
можливостей Збройних Сил України, забезпечує сумісності військ(сил) 
країн-партнерів, навчання, мовної підготовки військовослужбовців та 
адаптації звільнених військових до цивільного життя. 
 У 2005 році із 298 запланованих Програмою заходів, близько 40% 
передбачали участь підрозділів Збройних Сил у багатонаціональних 
військових навчаннях. 
 Протягом 2005 року на мовних та фахових курсах за кордоном 
навчалися близько 800 військовослужбовців ЗСУ. У структурних 
підрозділах Міністерства національної оборони Польщі пройшли 
стажування 24 представника збройних Сил. 
 У співробітництві України з НАТО особлива увага надається 
питанням адаптації колишніх військовослужбовців до умов цивільного 
життя. Протягом 2005 року курси пройшли 440 військовослужбовців. 
Звільнених у запас. Витрати за цією статтею у 2005 році зросли. 
Порівняно з попереднім роком на 30%.  
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  Окремим напрямком співробітництва Україна-НАТО в рамках ПЗМ 
є проект з утилізації надлишкових запасів зброї та боєприпасів. 
 Україна робить значний внесок у підтримку операцій під егідою НАТО. 
Вона активізує участь у діяльності багатонаціонального батальйону 
УКРПОЛБАТ у Косово. Угода про підтримку антитерористичної операції 
НАТО «Активні зусилля» в Середземному морі. Україна підтримала 
операцію НАТО в Афганістані, Навчальну місію в Іраку та миротворчу 
операцію НАТО і ЄС у Судані. 
 
 
 
                        Створення Організації Об’єднаних Націй 
 Досвід передвоєних років, причини, що призвели до Другої світової 
війни, переконали майже всіх політичних лідерів у необхідності пильного 
міжнародного контролю за станом міждержавних відносин. За поведінкою 
агресивних кіл, розвитком подій у гарячих точках планети. 
 У потребі об’єднання  міжнародних зусиль для підтримання 
глобальної стабільності переконували і нові тенденцій світового розвитку, 
які несли в собі потенціал війни. Такими були: протистояння між 
капіталістичною і соціалістичними системами, розгортання 
антиколоніальної боротьби, регіональні конфлікти на національному і 
релігійному ґрунті, громадські війни у ряді країн, невдоволення окремих 
держав результатами Другої світової війни. Дедалі потреба поставала у 
міжнародній організації, яка б сприяла державам у розвитку між ними 
дружби та співробітництва. Контролювала міжнародну ситуацію, 
зміцнювала мир і безпеку. 
  26 червня 1945 року у м. Сан-Франциско (США) учасники 
Конференції Об’єднаних Націй підписали Статут Організації Об’єднаних 
Націй. Серед країн-засновників, що поставили свій підпис, була і Україна. 
Статут ООН набрав чинності офіційно з 24 жовтня 1945 року. За Статутом 
сесії Генеральної Асамблеї   повинні відбуватися щорічно. У перервах 
основний тягар з контролю за міжнародними справами покладається на 
Раду Безпеки, яка складається із 15 членів. У 1947 році Генеральна 
Асамблея прийняла резолюцію, що засуджувала пропаганду війни. 
Видатним документом стала загальна декларація прав людини, ухвалена 
у грудні 1948 року. Вона проголосила так звані «фундаментальні права» 
людини - на життя, житло, на працю, на свободу, на рівність усіх перед 
законом та інш. На основі декларації в наступні роки розроблялися різні 
міжнародні договори (конвенції, пакти про права людини. Країни, які 
приєднувалися до цих договорів, зобов’язувалися запроваджувати у себе 
такі закони. Які відповідали б підписаним документам. 
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                               Міжнародне співробітництво     
 Міжнародне співробітництво збройних сил спрямоване на зміцнення     
довіри між державами; послідовне зниження загрози використання 
воєнної сили; здійснення політики європейської та євроатлантичної 
інтеграції, кінцевою метою якої  є вступ до НАТО як основи 
загальноєвропейської системи безпеки; підвищення можливостей ЗСУ.  

Головними напрямками міжнародного співробітництва Збройних 
сил є наступні: 

 розвиток відносин з НАТО та ЄС у контексті 
євроатлантичної інтеграції 

 співробітництво з країнами СНД у військово-
технічній сфері 

 розвиток двосторонніх відносин з іншими країнами 
 Розвиток відносин з НАТО. Співробітництво з НАТО 
розвивається у форматах  взаємних візитів, консультацій зустрічей на 
рівні  вищого військового керівництва; виконання плану дій  та Цільового 
плану Україна-НАТО:  участі України у програмі НАТО «Партнерство 
заради миру» і Процесі планування та оцінки сил. 
 За участю начальника Генерального штабу відбулося понад 15 
робочих зустрічей, у тому числі візити до Бельгії, Іспанії, Німеччини, США, 
Угорщини, Хорватії, Чехії. У червні та листопаді 2005 року начальник 
Генерального штабу взяв участь у засіданнях військового комітету 
Україна-НАТО та військового комітету Євроатлантичного партнерства на 
рівні начальників генеральних штабів (Брюссель. Бельгія). 
 Розвиток відносин з Європейським Союзом відбувається в 
рамках Плану дій Україна - ЄС. Починаючи з 2004 року Міністерство 
оборони представлене в Європейському Союзі офіцером взаємодії з 
військовим штабом ЄС. У рамках виконання Плану Україна - ЄС у 2005 
році опрацьоване питання участі підрозділів Військової служби 
правопорядку у складі міжнародного батальйону військової поліції в 
миротворчих операціях під егідою ЄС на Балканах. 
 У 2005 році між Україною та ЄС були укладені угоди про процедури 
забезпечення безпеки обміну інформацією з обмеженим доступом. А 
також про визначення загальної схеми участі України в операціях ЄС із 
врегулювання криз. 
 Співробітництво з країнами СНД. У відносинах із СНД Україна 
намагається підтримувати стабільний рівень конструктивного 
співробітництва. При участі у засіданнях Ради міністрів держав-учасниць 
СНД  в Москві Міністр оборони України зустрічався з Міністрами оборони 
Росії, Азербайджану, Таджикистану, за результатами яких підписані 
плани двостороннього співробітництва. Також угода підписана з 
Російською Федерацією у сфері безпеки польотів державних повітряних 
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суден. Плани двостороннього співробітництва оборонних відомств були 
підписані з Білоруссю та Казахстаном. 
 Двосторонні відносини з іншими країнами. Станом на кінець 2005 
року міжнародні домовленості про співробітництво укладені з 50 
державами світу. У листопаді 2005 року підписаний Протокол намірів про 
співробітництво між міністерствами оборони України та Республіки Ірак. 
 У липні 2005 року, вперше за новітню історію України, Міністр 
оборони України відвідав з офіційним візитом Державу Ізраїль. 
 Міжнародне військове співробітництво є одним із ключових чинників 
забезпечення належного рівня безпеки та реформування її збройних Сил. 
 
                                Миротворча діяльність 
 Миротворча діяльність Збройних Сил України є вагомим аргументом 
серйозності політичних заяв про поглиблення участі держави в 
міжнародній системі безпеки та її гідний внесок до цієї системи. 
 Участь Збройних Сил України в міжнародних операціях і 
миротворчих місіях не лише забезпечує авторитет України 
демократичному суспільстві, але й сприяє підтриманню боєздатності 
військових частин і підрозділів та є важливим чинником професіоналізації 
збройних Сил. 
 До 2005 року  українські військові контингенти та персонал брали 
участь у миротворчих місіях на території дев’яти  країн світу: Косово, з  
    1.  З 1999року, 262 військовослужбовці національного контингенту, 
один офіцер зв’язку у складі міжнародних KFOR з підтримання миру в 
Косово. Основні завдання: 
          патрулювання; несення служби на блокпостах та спостережних 
постах;       супроводження конвоїв та місцевого населення. 
    2.  Косово, з 1999року під егідою ООН. Два спостерігача у складі Місії. 
    3.  Сьєрра-Леоне, з  2002 року під егідою ООН. Три військові 
спостерігачі. 
    4.  Ліберія. З 2004 року під егідою ООН. 301 військовослужбовець 56 
окремого вертольотного загону, один штабний офіцер; три військові 
спостерігачі. 
 Основні завдання: повітряне супроводження переміщення військ 
миротворчого континенту ООН, перевезення вантажів, медичне та 
гуманітарне забезпечення і транспортування. 
    5. Ліван, з 2000 року під егідою ООН. 190 військовослужбовців 3 
окремого інженерного батальйону, сім штабних офіцерів. Основні 
завдання: розмінування мінних полів; обладнання доріг і шляхів; 
будівництво опорних пунктів Місії. (знешкоджено понад 6500 
вибухонебезпечних предметів, у т.ч. 3400протипіхотних мін, майже 100 
протитанкових мін, 330 снарядів і понад 1000 гранат, перевірено на 
наявність вибухонебезпечних предметів майже 400 км шляхів і доріг та 
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близько 540 тис. м території, підготовлено 14 вертолітних майданчиків, 
надано медичну допомогу майже 10 тис. місцевим жителів) 
    6. Молдова. З 1998 року. У рамках багатостороннього договору. 10 
військових спостерігачів у складі Спеціальної комісії. 
    7. Демократична Республіка Конго. З 2000 року. Під егідою ООН. 13 
військових спостерігачів у складі місії. 
    8. Ефіопія та Еритрея, з 2000 року під егідою ООН. 7 військових 
спостерігачів у складі Місії. 
    9. Ірак. З 2003 року. 81 тактична група та штабні офіцери у складі 
Багатонаціональних сил. Основні завдання: підтримання безпеки в зоні 
відповідальності, супроводження конвоїв; охорона органів місцевого 
самоврядування; забезпечення безпеки діяльності міжнародних 
гуманітарних організацій, надання допомоги цивільному населенню; 
виконання інших функцій із забезпечення  дотримання прав людини. 
Наприкінці 2005 року український контингент виконав завдання та 
виведений з Іраку. 
 
 
                          Прагнення до членства НАТО та ключові  
                                                       реформи 
Двері НАТО залишаються відкритими для будь-якої демократичної 
європейської країни, яка здатна продемонструвати неухильну відданість 
спільним цінностям, що лежать в основі Альянсу, і може робити внесок в 
операції НАТО у галузі гарантування безпеки. Започаткування 
Інтенсифікованого діалогу з Україною у квітні 2005 року внаслідок 
Помаранчевої революції стало чітким сигналом від країн – членів НАТО 
щодо їх підтримки прагнень України набути членства в Альянсі. Хоча це 
не гарантує запрошення приєднатися до Альянсу, країни – члени Альянсу 
готові надати допомогу та відповідні поради з питань проведення 
ключових реформ. Ці реформи відповідають національним інтересам 
України незалежно від того, чи стане врешті-решт Україна членом НАТО. 
При цьому темпи досягнення успіху залежать від України. 
 
                              Що очікується від країни кандидата.? 
Згідно з Дослідженням про розширення НАТО від 1995 року, яке 
виконувалося під першої з часів холодної війни хвилі розширення, будь-
яка країна, яка прагне  приєднатися до НАТО повинна виконати низку 
ключових вимог, які передбачають: 

 функціонуючу демократичну політичну систему, що 
базується на ринковій економіці; 

 повагу до прав національних меншин відповідно до 
принципів, що розроблені Організацією з безпеки та 
співробітництва в Європі; 
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 зобов’язання що до мирного розв’язання спірних питань із 
країнами-сусідами; 

 спроможність та бажання робити військовий внесок до 
Альянсу, а також досягнення взаємо сумісності зі збройними 
силами країн-членів; та 

 зобов’язання до демократизації цивільно-військових 
структур та інших інститутів суспільства. 

 
 
              Викладач   предмета «Захист Вітчизни» 
            полковник запасу                 В.М.Жиленко 
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                                                                            Затверджую 
                                                                         Директор ВПУ №34 
                                                                         В.П. Гнатківський   
 
Тема: Основи міжнародного гуманітарного права.         
           Міжнародне військове співробітництво та участь збройних 
           формувань України в миротворчих місіях ООН. 
 Навчальна мета: 
 1.познайомити учнів з  основними положенням міжнародного 
    гуманітарного права;  
 2.показати місце України в миротворчих організаціях НАТО   
    та ООН.          
  Місце проведення: кабінет з вивчення предмету «Захист Вітчизни» 
  Час: 1 година 
  Навчально-матеріальна база:  
                      - політична карта світу 
                      - комп’ютер  
                      - додатковий матеріал 

 
 Література:  Довідник НАТО. Вид-во «Молодь». К. : 1999р., Щорічник 
«Біла книга 2007: оборонна політика України». Вид-во «Заповіт». К.: 
2005р., підручник «Міжнародне гуманітарне право».Вид-во «Варта». К.: 
2000р. 

 
 
Метод проведення: урок із застосуванням інноваційних                     
технологій, та  нових форм і методів навчання. 
  
Вступна частина уроку – 5хвилин 
                                                                                     
 Хід проведення уроку: 
                                
- приймаю доповідь від командира взводу про наявність учнів;  - 
оголошую тему та мету  уроку; 
- оголошую план уроку. 
 
                                  План уроку 
        1.Завдання МГП 
        2. Міжнародні організації та їх роль у військовому  
           співробітництві     
        3. «Гарячі точки планети» 
        4. Роль і місце України в миротворчих організаціях: 
                             а) співробітництво Україна-НАТО 
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                             б) українські миротворці під егідою ООН 
 
 
 ВИКЛАДАЧ 
 
Щоб почати вивчення нової теми, нам необхідно вивчити значення певних 
термінів (понять) з якими ми будемо постійно зустрічатися. 
 
 
ТЕРМІНИ: 
 
        1. МГП – міжнародне гуманітарне право –   це право збройних 
конфліктів. 
        2. ПЗМ – “Партнерство за ради миру” -  Україна  приєдналася до цієї 
програми у 1994 році. 
        3. ООН – Організація Об’єднаних Націй – створена 24 жовтня 
1945року. 
        4. Місія – це доручення або відправлення. 
        5. Під егідою – під керівництвом. 
         6. Нормативно-правові акти – це письмовий офіційний документ 
правотворчого органу  держави який містить правові норми. 
         7. НАТО – Організація Північноатлантичного договору створена у 
квітні 1949 році. 
         8. Референдум – всенародне голосування з приводу прийняття 
важливих державних рішень. 
         9. Аргумент – це докази на підтвердження певної думки. 
 
                (Терміни нової теми демонструються на комп’ютері) 
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Основна частина уроку – 37 хвилин 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розподіл часу основної частини уроку 
     
 ВИКЛАДАЧ 
         1. Завдання  МГП – 3 хвилин 
                         Демонстрація слайдів – 1 хвилина 
 
УЧНІ 
         2. Робота в групах – 10 хвилин 
         3. Презентація відповіді учнями  першої групи по  
                        питанню: 
            Міжнародні організації та їх роль у військовому 
                       співробітництві: 
                           1-й учень – діяльність ООН - 3 хвилини          
                           2-й учень – діяльність НАТО -  3 хвилини 
               Демонстрація слайдів –  1 хвилина 
                     4. Презентація відповіді учнями другої групи по 
                         питанню: 
               Міжнародні правові акти з питань з питань  
                         збройних конфліктів – 2 хвилини 

Для вивчення 2-4 пункту плану

клас ділиться на п'ять груп

5-а група

Співробітницт

во Україна –

НАТО.

4-а група

Україна її

місце і роль в

миротворчих

операціях:

а) українські

миротворці

під егідою

ООН

3-я група

Гарячі точки

планети і

участь в них

миротворчих

сил.

2-га група

Міжнародні

правові акти з

питань

збройних

конфліктів.

1-ша група

Міжнародні

організації та

їх роль у

військовому

співробітницт

ві:

а) діяльність

ООН;

Б) діяльність

НАТО.

Від кожної групи 1- 2 учні презентують колективно підготовлену відповідь. 

Закріплення вивченого матеріалу. Викладач ставить проблемне запитання класу: 
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                     Демонстрація слайдів –  1 хвилина 
                   5. Презентація відповіді учнями третьої групи по  
                       питанню: 
                       Гарячі точки планети і участь в них миротворчих 
                       сил – 2 хвилини  
           Демонстрація слайдів – 1 хвилина 
                   6. Презентація відповіді учнями четвертої групи по 
                       питанню: 
                       Україна її місце і роль в миротворчих операціях. 
                       1-й учень – українські миротворці під егідою  
                       ООН – 2 хвилини 
                       Демонстрація слайдів, фільму – 3 хвилини 
                   7.Презентація відповіді учнями п’ятої групи по 
                       питанню: 
                       1-й учень співробітництво Україна – НАТО 
                       – 2 хвилини 
                       Демонстрація слайдів – 1 хвилина 
                    8. Запитання для закріплення вивченої теми – 
                        2 хвилини. 
Усього – 37 хвилин 
 
 
 
ВИКЛАДАЧ 
  
 
 “Міжнародне гуманітарне право” (право війни, збройних конфліктів) як 
сукупність міжнародно-правових норм, спрямованих на захист жертв 
збройних конфліктів і встановлення заборони або обмеження методів та 
засобів ведення війни, а також відповідальність за порушення певних 
принципів і норм. Право війни – це спроба держав встановити певний 
мінімум норм і правил поведінки сторін, що втягнуті у збройний конфлікт, з 
метою  полегшити страждання жертв воєнних дій. Потреба в поширенні 
знань про право війни з’явилася одночасно з виникненням самого права. 
Щоб поважати закон його необхідно знати. Історія воєн знає багато 
прикладів жорстокості, невиправданих з точки зору цілей ведення 
бойових дій.   
    Тому держави, які стають учасниками Женевських конвенцій 
зобов'язуються поширювати знання про їх зміст, тобто прагнути до того, 
щоб тексти цих конвенцій були як найширше відомі як за мирного, так і 
воєнного часу. Актуальність проблем, які розглядаються міжнародним 
гуманітарним правом (вперше термін «міжнародне гуманітарне право» 
увійшло в назву Женевської дипломатичної конференції щодо питання 
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про підтвердження і розвиток міжнародного гуманітарного права, яке 
застосовується під час збройних конфліктів 1974 – 1977 рр.), не викликає 
сумнівів. Свідчення цього є те, що практично всі держави – члени ООН є 
учасницями Женевських конвенцій 1949 року.  
 Україна ратифікувала Женевські конвенції 3 серпня 1954 року, а 
додаткові протоколи 1 і 2 до них 25 січня 1990 року.  
 Зобов’язання держав розповсюджувати знання про міжнародне 
гуманітарне право передбачає введення цього учбового предмета в 
програми учбових закладів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УЧНІ   
         
           Отримавши завдання від викладача, починають працювати у своїх 
групах колективно. При цьому використовують додатковий матеріал, 
спеціальну літературу, комп’ютер. Підготувавши питання, один із учнів 
групи презентує відповідь. Кожен із групи може доповнити відповідь. 
Учень, який відповідає, може демонструвати свою відповідь на 
комп’ютері. Учні інших груп можуть задавати додаткові запитання, або 
уточнювати деякі положення. 
  
ВИКЛАДАЧ 
 
        Викладач аналізує роботу кожної групи, при цьому після кожної 
відповіді ,дає оцінку роботі групи, а також ставить додаткові запитання. 
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Уточнюючи, або доповнюючи відповідь учнів, викладач демонструє на 
комп’ютері слайди та документальні фільми. 

 Після обговорення усіх питань плану уроку викладач ставить 
запитання для закріплення вивченої теми. 
                                                   

              Запитання для закріплення  
                        вивченої теми.       
 1. НАЗВІТЬ, ЯКІ ПИТАННЯ ВИРІШУЄ МГП. 
 2. ЯКІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРОБЛЯЮТЬ 
     ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ   ВІЙНИ. 
3. ЯКУ РОЛЬ ВІДІГРАЄ УРАЇНА В МИРОТВОРЧИХ ПРОЦЕСАХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ – 3 ХВИЛИНИ 
 
                                                                                    
        ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. 
 
  
    Враховуючи актуальність проблеми вступу України до НАТО, і те що 
кожному із вас доведеться висловити власну думку з цього приводу на 
референдумі, я пропоную вам письмово викласти свої аргументи за вступ 
до НАТО і свої аргументи проти вступу. 
 
       АНАЛІЗ УРОКУ І ВИСТАВЛЕННЯ  
       ОЦІНОК 
 
  Тема, яку ми з вами вивчили, є і актуальною, і злободенною, ця тема не 
вичерпується цими питаннями. В подальшому ми ще не раз будемо 
повертатися до цих питань  і до інших, пов'язаних з цією темою. 
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  Знаючи цю проблему, на референдумі ви зробите свідомий вибір, 
розуміючи уже суть проблеми.  
  Я дякую за урок, за активну співпрацю зі мною, ви попрацювали дуже 
добре. Я виставив такі бали ------- 

Питання? 

              
Викладач предмету «Захист Вітчизни» 
полковник запасу       В.М. Жиленко 
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  Навчальний  кабінет  предмета «Захист Вітчизни» 
  
 Наявність добре обладнаного кабінету сприяє забезпеченню 
високого рівня викладання навчальної дисципліни. Дає змогу  учням 
глибше засвоїти програмовий   матеріал, формує інтерес до предмету. 
Обладнання кабінету дозволяє не лише теоретично а і наочно вивчати 
окремі розділи програми.  В основі роботи кабінету повинна бути 
закладена китайська мудрість, яка говорить: «Скажи мені – і я забуду. 
Покажи мені – і я запам’ятаю. Дай мені діяти самому – і я навчуся».  
 Положення про навчальний кабінет розроблено відповідно до 
Положення про навчальні кабінети загально навчальних закладів, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07. 2004 
№601. 
 Це Положення визначає загальні та спеціальні вимоги до 
матеріально-технічного оснащення кабінету згідно із санітарно-
гігієнічними правилами та назвами і є обов’язковим  для їх організації у 
навчальних закладах системи загальної середньої освіти незалежно від 
форми власності. 
 Оформлення навчального кабінету предмету «Захист Вітчизни»  
у вищому професійному училищі №34 м. Виноградів, Закарпатської 
області. Роботою кабінету керує викладач предмета «Захист Вітчизни» 
полковник запасу Жиленко В.М.  
              На вхідних дверях повинна бути табличка з найменуванням та 
призначенням кабінету. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 162 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стенд №1. Військова присяга                    Стенд №2. Бойовий прапор  
                                                                                     військової частини 
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                  Загальний вигляд кабінету 
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Вимоги до кабінету визначені в Положенні про навчальні кабінети 
загально навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 20.07.2004 №601. 
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Стенд №3 «Захист Вітчизни»  
На стенді висвітленні питання: 
1. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її 
економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями 
держави, справою всього українського народу. 
2. Основні нормативно-правові документи, щодо захисту Вітчизни. 
3. Розділи, які вивчає предмет «Захист Вітчизни». 
4. Мета вивчення предмета «Захист Вітчизни» 
При виготовлені даного стенда використанні фотокартки при проведенні 
уроків по усим розділам програми «Захист Вітчизни» 
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Стенд№4. «Збройні Сили України» 
На стенді висвітлені питання: 
1. Структура воєнної організації України. 
2. Присяга на вірність українському народу. 
3. Міжнародне військове співробітництво. 
4. Військово-патріотична робота. 
Стенд повністю виготовлений в комп’ютерному варіанті, а також 
використаний матеріал та фотокартки із журналу «Військо Українське». 
Матеріал військово-патріотичної роботи, та фотокартки – це заходи 
військово-патріотичної роботи, які проводиться в училищі. На урочистій 
лінійці присвяченій Дню Збройних Сил України учні училища 
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демонструють стройові прийоми зі зброєю, елементи сучасного 
рукопашного бою.  
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Стенди №5, 6, 7, 8, висвітлюють  питання передісторії розвитку Збройних 
Сил України. Історію розвитку українського війська періоду слов’янського 
війська та війська княжої доби. Українське військо періоду козаччини. 
Діяльність український військових формувань підчас першої світової 
війни, Збройні Сили Української Народної Республіки та їх роль за 
національну державність у 1917-1921рр. Боротьба українського народу 
проти фашизму та національно-визвольна боротьба  під час другої 
світової війни (Великої Вітчизняної Війни). 
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На стенді №9 Збройні Сили України на сучасному етапі висвітлені 
питання: 
 1. Визначення призначення Збройних Сил України  
                (ст.17. Конституції України) 
             2. Організаційно-штатна структура Збройних Сил України. 
             3.Територіальний розподіл.  
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Стенд №10 «Військові статути Збройних Сил України» 
 На стенді висвітленні питання: 
 1. визначення статуту внутрішньої служби ЗСУ; 
             2. визначення дисциплінарного статуту ЗСУ; 
             3. визначення статуту гарнізонної та вартової служби ЗСУ; 
             4. визначення стройового статуту ЗСУ. 
Для виготовлення стенду використовувався матеріал військової частини 
17ОБРАГ (м. Виноградів). 
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Стенд №11 «Вогнева підготовка» 
На стенді висвітленні питання: 
 1. бойові властивості АК-74, РКК, ТОЗ-8, ІЖ-38  та ручних  
                осколкових гранат;    
             2. їх будова; 
             3.  порядок розбирання та складання АК-74; 
             4. підготовка гранат до бою. 
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Стенд №12 «Вогнева підготовка» 
На стенді висвітленні питання: 
 1. основи стрільби із стрілкової зброї; 
 2. порядок визначення дальності до цілі; 
 3. порядок прицілювання; 
 4. практичне виконання стрільб; 
 5. заходи безпеки при поводженні зі зброєю та ручними 
               гранатами. 
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Стенд№13 «Тактична підготовка» 
На стенді висвітленні питання: 
1. порівняльна характеристика озброєння ЗСУ та іноземних армій; 
2. основи сучасного загальновійськового бою; 
3. види сучасного бою; 
4. організація механізованого відділення; 
5. порядок проходження в мінних проходах; 
6; установка мін. 
7.ведення  спостереження; 
8. уразливі місця танка. 
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Стенд №14 «Військова топографія» 
На стенді висвітленні питання: 
 1. орієнтування на місцевості; 
 2. орієнтування на місцевості без компаса і карти; 
 3. підготовка топографічних карт; 
 4. орієнтування на місцевості за допомогою карти і компаса; 
 5. призначення та будова компаса. 
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    Стенд №15 «Добовий наряд роти» 
    На стенді висвітленні питання: 
 1. організація добового наряду роти; 
 2. документація добового наряду роти; 
 3. обов’язки днювального та чергового роти; 
 4. обладнане місце для несення служби добового наряду. 
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Стенд №16 «Цивільний Захист» 
На стенді висвітленні питання: 
 1. зміст визначення «Цивільна Оборона»; 
 2. задачі «Цивільної Оборони»; 
 3. класифікація надзвичайних ситуацій; 
 4. призначення та будова приборів радіаційної та хімічної 
                розвідки. 
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Стенд №17 «Цивільний Захист» 
На стенді висвітленні питання: 
 1. характеристика зброї масового ураження (ядерна, хімічна, 
                    бактеріологічна); 
 2. засоби індивідуального захисту населення; 
                3. засоби колективного захисту населення. 
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Стенд №18 «Перша медична допомога» 
На стенді висвітленні питання: 
 1. надання першої медичної допомоги при кровотечах,  
                пораненнях, переломах, утопленні, отруєнні; 
 2. порядок транспортування хворих; 
 3. індивідуальна медична аптечка та перев’язочний бинт.  
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Основна мета створення кабінету полягає у забезпеченні оптимальних 
умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань 
відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 
№24. 
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          Навчально-польові заняття (збори) з учнями  
                                3-го курсу ВПУ №34 
                                     (триденні )   
 
 Для визначення рівня підготовки (освоєння матеріалу) з предмета 
«Захист Вітчизни» проводяться навчально-польові заняття.  Організація і 
проведення навчально-польових занять планується керівником 
навчального закладу. 
  Навчально-польові заняття проводяться з метою практичного 
закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів, набутих учнями упродовж 
усього періоду навчання наприкінці навчального року або поетапно (по 
мірі вивчення тем, розділів). 
 Курс навчального предмету передбачає 18-30 годин навчального 
часу для проведення навчально-польових занять. Вони проводяться на 
базі військових частин , військових комісаріатів або безпосередньо у 
навчальному закладі ( якщо навчально-матеріальна база відповідає 
вимогам програми «Захист Вітчизни» 2004 року). 
 Для якісного проведення навчально-польових занять готується 
ціла низка документів, а саме: 
 1. План заходів ВПУ №34 з підготовки до проведення навчально-
польового збору з учнями 3-го курсу; 
 2. Наказ по училищу про проведення навчально-польового збору з 
учнями 3-го курсу; 
 3. Розклад занять навчально-польових зборів з учнями 3-го курсу 
(узгоджується з начальником військового гарнізону та військовим 
комісаром); 
 4. Наказ по училищу про проведення бойових стрільб з автомату 
АК-74 (малокаліберної гвинтівки  ТОЗ-8, ТОЗ-12); 
 5. Відношення командиру військової частини на призначення 
адміністрації для проведення бойових стрільб; 
 6. Заявка у військову частину на виділення необхідної кількості 
набоїв; 
 7. Заявка в автопарк на виділення автотранспорту (при 
необхідності); 
 8. Конспекти на проведення навчально-польових зборів. 
  
 Другим основним заходом при підготовці до проведення 
навчально-польових занять є підготовка навчально-матеріальної бази.   
А саме: 
 - стройовий плац; 
 - стрілецький тир; 
 - навчальне місце для занять з тактичної підготовки; 
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 - місце для навчання прийомам і правилам стрільби; 
 - місце для практичного вивчення обов’язків днювального роти; 
 - навчальне місце для практичного вивчення обов’язків  
              чатового;  

- єдина смуга перешкод; 
- навчальне місце для занять фізичною підготовкою; 
 - технічні засоби навчання (телевізор, DVD, відеомагнітофон,   
  комп’ютер); 
- макети автоматів, навчальні гранати, навчальні міни, та інш. 
  

 При підготовці до проведення навчально-польових занять 
складається розклад занять відповідно до наявності навчально-
матеріальної бази та навчальних місць.  Розклад занять уточнюється та 
узгоджується   з командиром військової частини. Уточнюються місця 
проведення занять та керівники занять, порядок використання навчально-
матеріальної бази та час проведення занять. Особлива увага звертається 
на підготовку керівників занять які залучаються до проведення вогневої 
підготовки (виконання початкової вправи з АК-74 бойовими набоями або 
вправи №1 з малокаліберної гвинтівки). 
Призначається час перевірки готовності навчальних місць  та керівників 
занять.  . 
 Під час підготовки до проведення занять готуються списки їх 
учасників .  (звітні документи).     А саме: 

- список учнів, які проінструктовані  по мірам безпеки при  
  виконанні стрільб; 
- залікову відомість виконання стрільб з АК-74, малокаліберної 
  гвинтівки ТОЗ-8; 
- залікову відомість виконання нормативів. 
  

 Навчально-польові заняття проводяться у складі відділень та 
взводів   (згідно наказу по училищу про призначення командирів взводів, 
відділень). У Виноградівському училищу №34 до навчально-польових 
занять залучаються також майстри виробничого навчання.  
 По можливості навчально-польові заняття повинні проводитися у 
військових частинах. Це дає змогу більш ефективніше провести заняття, 
ознайомити учнів з життям та побутом військової частини, відчути ритм 
військової служби та вимоги до проведення занять.   Перебуваючи у 
військовій частині учні мають змогу не тільки побачити, а й відчути на собі 
розпорядок дня, ознайомитися з озброєнням та технікою, яка знаходиться 
в штаті військової частини, побачити військову службу на власні очі, 
поспілкуватися з військовослужбовцями.  
 Сьогодні ,коли Збройні Сили України переходять на   принцип 
комплектування військ військовослужбовцями за контрактом, 
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передбачається впровадження нової системи підготовки як рядового так і 
сержантського складу, що дозволить покращити його кадровий потенціал, 
тому саме початкова підготовка майбутніх військовослужбовців у цьому 
контексті буде відігравати свою важливу роль.  
 Як приклад, хочу показати порядок проведення навчально-
польових занять у Виноградівському ВПУ №34 Закарпатської області.  
 Навчально-польові заняття проводяться на базі військової 
артилерійської частини 17ОБРАГ, командир полковник Єгоров В.В. та 
навчально-польової  бази училища. 
 В перший день   весь особовий склад учнів, який  залучається до 
навчально-польових занять, шикується на стройовому плацу училища. 
Проводиться перевірка наявності учнів та готовність їх до занять. До учнів 
доводиться розклад занять, місця проведення занять,   та порядок його 
зміни .Доводяться міри безпеки при проведенні занять. 

 
Перший день 

  
 У перший день заняття проводяться на навчально-матеріальній 
базі училища  та військової частини. Відпрацьовуються такі теми: 
1 година. Вогнева підготовка. Тема 3. Заняття 6. Приготування до 
стрільби лежачи з упору (норматив №1). Тренування в одноманітності 
прицілювання. Розв’язання вогневих завдань. Удосконалення знань 
будови автомата. Підготовка автомата до стрільби. Порядок чищення й 
змащення автомата (нормативи №2,3,4,5). 
 Заняття проводиться на трьох підготовлених навчальних місцях 
(може бути більше підготовлених місць). Керівники навчальних місць 
викладач предмету «Захист Вітчизни» та офіцери (сержанти військової 
частини).  
 Учні під час проведення заняття на навчальних місцях тренуються 
в приготуванні до стрільби лежачи, удосконалюють свої знання з будови 
автомату, розв’язують вогневі завдання. 
2-3 година. Тактична підготовка. Тема 4. Заняття 1. Дії солдата в обороні. 
Отримання завдання на оборону. Вибір вогневої позиції, її інженерне 
обладнання та маскування. Ведення спостереження. Дії з початком 
вогневої підготовки. Відбиття атаки танків і піхоти. Дії під час 
застосування зброї масового ураження. 
 Заняття проводяться в трьох навчальних місцях. Керівники занять 
офіцери та сержанти військової частини. Особлива увага приділяється 
питанню ведення спостереження  та діям солдата при відбитті атаки 
танків та піхоти. На спостережному пункті кожному учню дається 
можливість ознайомитися з приборами розвідки та практично вести 
спостереження, призначати орієнтири. На власні очі  учні можуть  
побачити, що таке інженерне обладнання та маскування вогневої позиції.  
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Навчальне місце – Ведення спостереження, інженерне обладнання та 
маскування вогневої позиції. 
 
4година. Прикладна фізична підготовка. Тема 1. Заняття 7. Подолання 
єдиної смуги перешкод. 
 Заняття проводиться на навчальному місці – «смузі перешкод». 
Керівник - викладач з предмету «Захист Вітчизни».  
 Учні практично виконують норматив №3. 
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5-6 година. Основи військової топографії. Тема 1. Сформувати уміння 
визначати магнітний азимут. Сформувати уміння визначати азимут за 
предметами на місцевості; визначати напрямок руху за магнітним 
азимутом. 
 Практично кожен учень виконує завдання, умови яких  заздалегідь 
підготовлене викладачем. На місцевості учні здійснюють пересування за 
магнітним азимутом на незначну відстань. 
 
                                                 Другий день 
 На другий день заняття проводяться у військовій частині. Заняття 
починаються з шикування на стройовому плацу військової частини. До 
учнів доводиться порядок проведення занять, місця проведення, порядок 
зміни місць занять та заходи безпеки при проведені занять.  
1година. Тактична підготовка. Тема 6. Озброєння та бойова техніка 
військової частини. 
 В парку бойових машин офіцери військової частини знайомлять   
учнів з бойовою технікою та озброєнням, яке знаходиться у штаті 
військової частини. Доводять до учнів будову та бойові властивості 
техніки та озброєння. Практично показують порядок приведення основних 
взірців техніки до бойового  застосування. 
 Кожен з учнів має змогу особисто оглянути техніку та озброєння, 
побачити роботу приборів та механізмів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Порядок довгострокового збереження бойової техніки 
                                           військової частини. 
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                    Батарея 2С-1 (Гвоздика) на вогневій позиції. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Навчальні місця при ознайомленні з технікою та  
                                                     озброєнням. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учні ВПУ №34 знайомляться з бойовою технікою та озброєнням, що   
                     знаходиться в штаті військової частини. 



 186 

2-6 година. Проводяться залікові заняття на 5-ти обладнаних навчальних 
місцях: 
 - Місце №1- «стройова підготовка» -  проводиться на стройовому 
плацу військової частини. Керівник заняття - офіцер військової частини. 
Учні здають заліки по стройовій підготовці; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Здача заліків по стройовій підготовці. 
 
         - Місце №2 – «загальновійськова підготовка» - Тема  2. Заняття 6. 
           Порядок заряджання та розряджання зброї. Дії чатового під час 
прийому й здачі поста. Виконання нормативу №5. Керівник заняття - 
офіцер військової частини; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
                          Порядок заряджання та розряджання зброї 
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       - Місце №3 – «загальновійськова підготовка» Тема 2. Заняття 7. 
          Дії чатового при виникненні на посту пожежі або порушенні порядку 
поблизу свого поста чи на сусідньому посту. Дії чатового при нападі на 
пост. Порядок застосування зброї. Керівник заняття - офіцер військової 
частини та сержант. Заняття проводиться на вартовому містечку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Дії чатового при виникненні на посту пожежі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Дії чатового при нападі на пост 
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 - Місце №4 -  «вогнева підготовка» - Тема 7. Перевірка знань з 
будови автомата, виконання нормативів №1.2,3,4 (залік). Керівник заняття 
-  офіцер військової частини. Заняття проводиться на вартовому містечку; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Виконання нормативу по розбиранню та складанню  
                                                      автомата. 
 

- Місце №5 – «прикладна фізична підготовка» - Тема Виконання 
залікових вправ з метання гранати Ф-1. біг 100м., крос 1 км. 
Керівник заняття – викладач з предмета «Захист Вітчизни», 
начальник фізичної підготовки і спорту військової частини. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
                                    
                                    Виконання вправи на перекладині. 
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                                                   Третій день 
 На третій день заняття проводяться на навчально-матеріальній 
базі військової  частини. (військове стрільбище) 
1-2година.  «Основи цивільного захисту». Тема. Виконання нормативів 
№2,3 (залік). Керівник заняття -  офіцер військової частини. 
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                        Учні виконують нормативи по ЗЗМУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-6 година. «Вогнева підготовка». Тема 3. Заняття 7. Перевірка знань з 
будови автомата, виконання нормативів №1,2,3,4,5, розв’язання вогневих 
завдань. Виконання контрольної вправи з АК-74. Для проведення заняття 
підготовлено  три   навчальних місця: 
 - Місце №1. Перевірка знань з будови автомата. Доведення 
заходів безпеки при стрільбі з АК-74. Керівник-заняття офіцер військової 
частини; 
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- Місце №2. Виконання нормативів №1.2,3,4,5, розв’язання вогневих 
завдань. Керівник - сержант військової частини. 
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- Місце №3. Виконання практичної вправи з автомату АК-74. Керівник - 
викладач з предмету «Захист Вітчизни». 
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Виконання контрольної вправи стрільби   в училищі проводиться в два 
етапи. В лютому місяці виконується вправа  з малокаліберної гвинтівки, а 
в травні місяці з автомату АК-74. 
 Після проведення навчально-польових занять в училищі 
проводиться підбиття підсумків, де кожен з учнів отримує оцінку. 
Видається наказ по училищу про результати навчально-польових занять. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 194 

              Список використаної літератури 
1. Книга майбутніх командирів; М., 1968. 
 
2. Історія українського війська. - К., 1994. 
 
3.Тарле Є.Наполеон.- 1994. т.2. 
 
4.Тарле Є.Кутузов – 1994. т.3 
 
5. Довідник з історії України. - К., 2001. 
 
6. Державна програма розвитку Збройний Сил України на 2006-2011. К.- 
2006. 
 
7. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. К., 1993. 
 
8. Субтельний О. Україна. Історія. К., 1993. 
 
9. Жуковський А. Нарис історії України. Л., 1993. 
 
10. Костомаров М. Галерея портретів. К., 1993. 
 
11. Легень А. Тамерлан. М., 1996. 
 
12. Корнер Р. Гай Юлій Цезар. М.. 1996. 
 
13. Михайлов О. Генерал Єрмолов . М., 1989. 
 
14. Організація та методика допризовної підготовки. К.,1996. 
 
15. Єдинак Г, Клименко М, Мисів В, Навчальний предмет Захист Вітчизни. 
К-П.. 2004р. 
 
16. Закон України про військовий обовязок і військову службу. К., 1992. 
 
17. Указ президента України «Про Концепцію допризовної підготовки і 
військо-патріотичного виховання молоді». К.. 2002. 
 
18. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження положень 
про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-
технічних спеціальностей» К., 2000. 
 
19. М.М.Бака, Ю.О. Квашньов ,підручник Захист Вітчизни К.,2006. 


