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…Захищати Вітчизну — це справа для справжніх мужчин!
Це не просто слова: честь, кар’єра, звання або чин…
Захищати Вітчизну — то Вічний вогонь у вінках,
То — з всіх почестей — честь, то професія, хлопці, така…
В. Цимбалюк

Шановні деcятикласники!
Збройні сили України
на захисті Вітчизни

10 клас 11 клас
Міжнародне гуманітарне
право

10 клас 11 клас
Тактична підготовка

10 клас 11 клас
Вогнева підготовка

10 клас 11 клас
Статути
Збройних сил України

10 клас 11 клас
Стройова підготовка

10 клас 11 клас
Військова топографія

11 клас
Прикладна фізична
підготовка

10 клас 11 клас
Військово-медична
підготовка

10 клас 11 клас
Основи цивільного захисту

10 клас

Цього року ви вивчатимете новий предмет — «Захист
Вітчизни». Завдання цього курсу — оволодіння базовими
знаннями про Збройні сили України, юридичними основами міжнародного гуманітарного права, військово-медичної
підготовки, цивільного захисту, дотримання власної безпеки під час надзвичайних ситуацій мирного та воєнного
часу. Вивчення цієї дисципліни підготує вас до служби в
Збройних силах України та інших військових формуваннях. Чимало відомостей знайомі з курсів, які ви вивчали в
минулі роки («Біологія», «Основи здоров’я», «Правознавство», «Історія України» тощо).
Набута інформація буде потрібна не лише для того,
щоб стати сильною, освіченою та ерудованою людиною,
а й для формування свідомого ставлення до захисту свого
життя, життя рідних, друзів, співгромадян... Прийде розуміння, що, за великим рахунком, — це і є захист Вітчизни. Бо Вітчизна — це власне ви, ваші рідні й друзі!..
Попереду доросле життя, у якому — що на довгій
ниві. Отож усі практичні вміння й навички, здобуті під
час вивчення курсу «Захист Вітчизни», імовірно, колись
стануть вам у пригоді.
У таблиці ліворуч наведено перелік розділів, які ви вивчатимете протягом двох років. Під час навчально-польових
зборів теоретичні знання набудуть практичного втілення.
Під керівництвом досвідчених викладачів ви вправлятиметеся в тактичній, вогневій, стройовій підготовці.
Структура підручника чітка й зрозуміла. Запитання
на початку параграфа (вони надруковані кольоровим
шрифтом) налаштують вас на засвоєння нового матеріалу. У тексті підручника нові терміни виділено півжирним кольоровим шрифтом. Слова або речення, які мають
важливе значення, подано курсивом.
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Наприкінці кожного параграфа під рубрикою N. B. (з лат. notа
bene — зверни увагу) подано перелік основних понять і термінів, які є
обов’язковими для засвоєння.
На сторінках підручника ви побачите рубрику «Ерудит —
ONLІNE». Відомості, подані в ній, не обов’язкові для запам’ятовування,
вони виходять за межі стандартного обсягу знань навчального курсу «Захист Вітчизни». Але не поспішайте перегортати сторінки... Текст, позначений відповідною піктограмою, спрямований на розширення знань,
ознайомлення із цікавими відомостями тощо. Ваша здатність до сприйняття будь-якої інформації має бути «увімкнена» завжди, іншими словами — працювати «в режимі он-лайн».
На деяких сторінках є виноски, у яких наведено етимологію термінів, і це сприятиме глибшому розумінню їх значення.
Запитання та завдання, запропоновані наприкінці параграфа, допоможуть ґрунтовно опрацювати матеріал. Вони згруповані за певним
принципом і позначені відповідними піктограмами.
Перевіряємо засвоєння тексту параграфа. Щоб правильно виконати
ці завдання, достатньо уважно прочитати текст параграфа.
Розвиваємо творчі здібності. Завдання цього різновиду спрямовані
на розвиток здатності порівнювати, аналізувати, формулювати висновки.
Працюємо разом. Ці завдання передбачають роботу в групах. Вони
навчають ефективно й злагоджено працювати в команді, знаходити спільні рішення тощо.
Хай щастить вам у навчанні!
Автори
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ВСТУП
§ 1. Захист Вітчизни — головне завдання Збройних сил, обов’язок громадян України
Пригадайте з курсів «Історія України», «Українська література», «Правознавство», яку
роль виконували Збройні сили України на різних етапах її розвитку. Наведіть приклади.

Конституція України про захист суверенітету і територіальної цілісності
України. Найвищу юридичну силу в нашій країні має Основний Закон України —
Конституція, яка є державно-правовою основою військового законодавства. Згідно із
статтею 17 Конституції, «захист суверенітету і територіальної цілісності України,
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями
держави, справою всього Українського народу».
Збройні сили — гарант національної безпеки України. Національна безпека — це
захищеність життєво важливих інтересів людини й громадянина, суспільства і держави, за
якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і
нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам.
До об’єктів національної безпеки належать:
– людина і громадянин — їхні конституційні права і свободи;
– суспільство — його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні
та матеріальні цінності, інформаційне й навколишнє природне середовище та природні
ресурси;
– держава — її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і
недоторканність.
Наявні та потенційно можливі явища й чинники, що створюють небезпеку
важливим національним інтересам України, є загрозою національній безпеці країни.
Захист Вітчизни — основне завдання Збройних сил України, обов’язок громадян
нашої держави. Україна, ураховуючи необхідність забезпечення власної воєнної безпеки
та оборони, усвідомлюючи свою відповідальність у справі підтримання міжнародної
стабільності як суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава має
збройні сили із необхідним рівнем їх бойової готовності та боєздатності. Саме Збройні сили
України та інші військові формування, створені відповідно до законів держави, є гарантами
забезпечення національної безпеки країни. Збройні сили України покликані стримувати
збройну агресію проти держави, забезпечити охорону повітряних кордонів та підводного
простору в межах територіального моря країни.
У статті 65 Конституції вказано, що «захист Вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України».
Військова служба — це почесний обов’язок кожного громадянина України,
особливий різновид державної служби, пов’язаний з виконанням загального військового
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обов’язку відповідно до прийнятого Верховною Радою України Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу».
Забезпечення безпеки, життя і здоров’я людини — обов’язок держави.
Найвищою соціальною цінністю в Україні визнаються людина, її життя та здоров’я, честь
і гідність, недоторканність і безпека. Права і свободи людини та їх гарантії визначають
зміст і спрямованість діяльності держави, яка за це відповідає перед своїм народом.
Утвердження й забезпечення прав і свобод людини — це головний обов’язок держави.
Крім того, кожна людина має невід’ємне право на життя, і ніхто не може бути
свавільно його позбавлений. Найперший обов’язок держави — захист життя своїх
громадян.
Завдання, структура предмета, форми і методи занять. Завданням предмета «Захист Вітчизни» є:
– підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;
– підготовка молоді до служби в Збройних силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі.
Програму вивчення предмета побудовано з урахуванням чинної в Україні системи
військової підготовки. Розділи програми наближають її до програмного забезпечення
предметів бойової підготовки у Збройних силах України.
До змісту навчального матеріалу предмета включено нормативи, які рекомендовані
для відпрацювання під час проведення занять протягом навчального року з різних розділів предмета. Саме якість виконання нормативів буде визначати рівень індивідуальної
підготовки учня.
Закріплення рівня знань, умінь і навичок відбудеться під час навчально-польових
занять (зборів).
Вивчення «Захисту Вітчизни» буде здійснюватися на теоретичних, практичних,
комплексних, контрольних заняттях.
На теоретичних заняттях, які проводять у вигляді лекції, розповіді, пояснення, бесіди, програмованого навчання, будуть розглядатися поняття, визначення, основні положення теми, аналізуватися літературні джерела, вимоги статутів Збройних сил України, даватися поради і рекомендації щодо використання набутих знань під час проходження майбутньої строкової військової служби.
Під час практичних занять передбачається формування навичок виконання прийомів, дій і нормативів з військової справи, медико-санітарної і прикладної фізичної
підготовки та цивільного захисту з використанням навчальної зброї, приладів, засобів
інженерного озброєння та індивідуального захисту, нестандартного спортивного обладнання, а також проходження спеціального психологічного тренінгу.
На комплексних заняттях, які проводяться з метою закріплення та вдосконалення
вмінь і навичок, необхідних майбутньому воїну, та сприяють формуванню готовності
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до дій в екстремальних воєнних умовах, передбачається логічно послідовне виконання
прийомів, дій, нормативів, завдань з різних розділів програми. Заняття, спрямовані на
формування психологічної готовності юнаків до військової служби, проводяться, як
правило, на місцевості.
Контрольні заняття застосовуються для визначення рівня знань і практичних навичок учнів з виставленням їм підсумкової оцінки. На цих заняттях виконуються нормативи, які визначають рівень індивідуальної підготовки учнів.
Успіх у вивченні «Захисту Вітчизни» значною мірою залежить від правильного
користування методами навчальної роботи, які забезпечують успішне вивчення програмового матеріалу, його міцне й глибоке засвоєння.
Методи навчання, які використовуються під час вивчення «Захисту Вітчизни»,
можна поділити на словесні, наочні й практичні.
Усне навчання (розповіді, лекції, пояснення, бесіди) застосовується переважно для
засвоєння нового матеріалу. За допомогою наочних методів, що використовуються під
час вивчення курсу «Захист Вітчизни», мають сформуватися конкретні уявлення про
будову зброї, бойової техніки, приладів із цивільного захисту тощо. Практичні методи,
основними з яких є вправи, тренування та самостійна робота, застосовуються для формування вмінь і навичок.
Найпоширенішим є комплексний метод, який передбачає використовування кількох методів навчання на одному занятті.
Під час засвоєння навчального матеріалу можна користуватися такими ефективними методами, як програмоване навчання, проблемний метод, поетапне формування
знань і навичок, навчання за опорними конспектами, змагальний метод тощо.
Метод програмованого навчання передбачає раціональний розподіл навчального
матеріалу на частини. Цей метод дає змогу оволодівати навчальним матеріалом у найдоцільнішій послідовності та оптимальному обсязі.
За проблемним методом не передбачається оголошення кінцевих підсумків, а пропонується шлях, яким необхідно йти, щоб знайти правильне рішення. Метод поетапного формування знань, умінь і навичок, що широко використовується під час вивчення
нової техніки та озброєння, полягає в застосуванні на заняттях схем дій, навчальнотренувальних карток, текстових вказівок, фотографій тощо, які відображають логіку та
послідовність практичного заняття.
Метод навчання за опорними конспектами полягає в тому, що навчальний матеріал подається за допомогою опорних конспектів, сигналів, які відбивають найважливіші
його положення, дати, визначення, поняття та зв’язки між ними.
Змагальний метод, який застосовується під час опрацювання прийомів і виконання
нормативів з тактичної, вогневої, стройової, прикладної фізичної підготовки, допомагає
визначити, хто швидше й краще виконає дію, прийом, норматив. Цей метод спрямова-

10

ний на те, щоб розвивати змагальний дух, прагнення рівнятися на кращих, надавати
допомогу товаришам, які мають гірші результати.
Вимоги до рівня підготовки учнів. При оцінюванні навчальних досягнень враховується якість знань, умінь та навичок. Потрібно також урахувати, що об’єктами оцінювання можуть бути: а) самостійність під час вирішення тактичних і вогневих завдань, надання першої медичної допомоги; б) досвід у військовому напрямі творчої
діяльності учня — створення комп’ютерних моделей, моделювання бою за сучасними
графічно-інформаційними технологіями, виготовлення мішеней для імітації озброєння
та військової техніки, макетів для занять за медичною тематикою тощо.
Оцінки за навчально-польові збори мають вирішальне значення під час виставлення індивідуальної оцінки за другий рік навчання з предмета.
Дотримання учнями статутних взаємовідносин на уроках з предмета. Висока
дисципліна, організованість, відповідальність учнів є запорукою успішності занять із
«Захисту Вітчизни». Стосунки між учнями та вчителем, а також між учнями
підтримуються на зразок статутних стосунків між військовослужбовцями Збройних сил
України.

Збройні сили України. Захист Вітчизни. Статутні взаємовідносини на
уроках з предмета.
1. У чому полягає призначення Збройних сил України та інших військових формувань? 2. Що передбачає обов’язок громадян України перед державою і держави — перед громадянами? 3. Охарактеризуйте завдання та структуру предмета
«Захист Вітчизни».
4. Чому, на вашу думку, Збройні сили України є гарантом національної безпеки
держави? 5. Які форми та методи проведення занять із «Захисту Вітчизни»
доцільно використовувати на уроках у вашому класі? 6. На основі яких вимог
можна оцінювати знання з предмета? 7. Чому на уроках з предмета необхідно
дотримувати певних статутних взаємовідносин?
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ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ НА ЗАХИСТІ ВІТЧИЗНИ
ТЕМА: ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ — ВІЙСЬКОВЕ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВИ
§ 2. Конституція і закони України про Збройні сили України. Законодавство
України про військову службу
Чи звертали ви увагу на військову символіку, спостерігаючи на вулиці або у телепередачах
військові підрозділи? Що вам про неї відомо? Коли ми святкуємо День Збройних сил України?

Конституція України про призначення Збройних сил України (ЗСУ) та інших
військових формувань. Державно-правовим підґрунтям військового законодавства є
Конституція України, відповідно до статті 17 якої Збройні сили України — це
військове формування України, що створене для оборони держави, захисту її
суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності. 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.
Основними завданнями Збройних сил України визначено: стримування й відсіч
збройної агресії проти України, охорона повітряного простору держави та підводного
простору в межах територіального моря країни. Крім цього, з’єднання, військові частини та підрозділи ЗСУ (у межах, визначених законодавством) можуть залучатися до
здійснення заходів правового режиму воєнного і надзвичайного стану, посилення охорони державного кордону і виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу України, ліквідації надзвичайних ситуацій будь-якого характеру, надання
військової допомоги іншим державам, а також брати участь у міжнародному військовому співробітництві та міжнародних миротворчих операціях на підставі міжнародних
договорів держави.
Закони України про засади діяльності національних Збройних сил. Розбудова
Збройних сил України здійснюється згідно з національним законодавством і
ратифікованими Україною міжнародними договорами та угодами з військових питань.
Функції, правова основа діяльності, загальна структура, склад, організація та
дислокація ЗСУ визначаються прийнятим Верховною Радою України 6 грудня 1991 р.
Законом «Про Збройні сили України», з якого почалося відродження Збройних сил.
Тому цей день є святом Збройних сил України.
Структура і завдання Збройних сил України. Законодавчо Збройні сили України мають структурну, організаційну та функціональну побудову. Структурні основи
їхньої побудови закріплено в статті 3 Закону України «Про Збройні сили України».
Згідно з нею, центральним органом виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають ЗСУ, є Міністерство оборони України.
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Загальну структуру Збройний сил України складають:
– Генеральний штаб ЗСУ як основний орган військового управління;
– види ЗСУ: Сухопутні війська, Повітряні сили, Військово-Морські сили;
– об’єднання, з’єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи
та організації, що не належать до видів ЗСУ.
Сухопутні війська (СВ), які оснащені артилерійським озброєнням, сучасними танками й самохідними артилерійськими установками, бойовими та десантними машинами, бронетранспортерами, протитанковими і зенітними засобами, ефективним автоматичним озброєнням, є головним носієм бойової могутності Збройних сил України. За
своїм призначенням вони, після введення в дію Президентом України плану територіальної оборони, відіграватимуть чільну роль у відбитті агресії. У цьому разі командувачу Сухопутних військ будуть підпорядковані Прикордонні й Внутрішні війська, а також формування Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
Повітряні сили (ПС), озброєні авіаційною і ракетно-артилерійською технікою, є
силою, що, за відсутності в нашій країні ядерної зброї, здатна стримати агресора й завдати удар у відповідь. Завдання авіації Повітряних сил — розгром з повітря ракетноядерних, авіаційних, сухопутних і морських об’єктів та угруповань противника; підрив
його військово-економічного потенціалу; дезорганізація державного та військового
управління; порушення роботи тилу й транспорту противника; забезпечення керівництва збройних сил даними повітряної розвідки; прикриття військ і об’єктів від ударів
повітряного противника; повітряне десантування тощо.
Військово-Морські сили (ВМС) — самостійний вид Збройних сил України, основні завдання яких визначені вимогами Воєнної доктрини і принципами їх розбудови.
У мирний час — це підтримка сприятливого оперативного режиму в зоні відповідальності флоту; участь у миротворчих операціях і спільних навчаннях із флотами інших
держав; охорона районів діяльності риболовецького й торгового флотів України, судноплавства; боротьба з тероризмом на морі. У воєнний час основні завдання ВМС —
відбиття нападу авіації з морського напрямку, знищення ударних підводних човнів і
надводних кораблів, оборона місць дислокації флоту й десантно доступних районів та
ділянок узбережжя, допомога сухопутним військам на приморському напрямку, участь
у протидесантних операціях, висадка тактичних десантів тощо.
Спеціальні війська — військові частини й підрозділи, призначені для виконання
спеціальних завдань щодо забезпечення бойової та повсякденної діяльності Збройних
сил України. Ці війська безпосередньо підпорядковані Міністерству оборони. Найменування, склад, організація, озброєння і технічне спорядження формувань спеціальних військ зумовлюються їх призначенням.
До спеціальних військ належать війська зв’язку, інженерні війська, війська радіаційного, хімічного, біологічного захисту, війська радіоелектронної боротьби, розвідувальні підрозділи, топографічна служба, залізничні війська. Деякі види ЗС мають свої
спеціальні війська (наприклад, у ВМС — частини інженерно-авіаційної служби).
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Тил Збройних сил — це сили й засоби, призначені для тилового забезпечення
військ матеріальними та фінансовими ресурсами, здійснення військових перевезень,
відновлення військової техніки і майна, створення умов для базування авіації та сил
флоту, розв’язання квартирно-експлуатаційних питань тощо.
Характер загроз національній безпеці України у воєнній сфері визначає необхідність мати у складі Збройних сил України такі функціональні структури, як Об’єднані
сили швидкого реагування, Основні сили оборони та Стратегічні резерви.
Відповідно до статті 4 Закону України «Про Збройні сили України», чисельність
збройних сил затверджується Верховною Радою за поданням Президента України.
Збройні сили будь-якої країни потребують відповідного й належного управління.
Не є винятком і Збройні сили України.
Керівництво Збройними силами України в межах, передбачених Конституцією
України, здійснює Президент України як Верховний Головнокомандувач Збройних сил.
В особливий період керівництво Збройними силами та іншими військовими формуваннями Президент України може здійснювати через Ставку Верховного Головнокомандувача, робочим органом якої є Генеральний штаб ЗСУ.
Безпосереднє керівництво ЗСУ в мирний і воєнний час здійснює Головнокомандувач Збройних сил України, яким є Міністр оборони України, якщо він військовослужбовець, а в разі, коли Міністром оборони призначається цивільна особа, — начальник Генерального штабу ЗСУ. При Президентові України утворюється спеціальний
орган, який є колегіальним у вирішенні питань керівництва обороною та безпекою
держави, — Рада Національної безпеки і оборони України (РНБО), головною функцією якої є забезпечення захисту суверенітету, конституційного ладу та територіальної
цілісності України, розробка стратегії та політики національної оборони.
Статус військової служби. Військова служба в Збройних силах України та інших
військових формуваннях є особливою державною службою, яка пов’язана із захистом
Вітчизни й полягає в професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і
віком громадян України. Термін проходження військової служби зараховується
громадянам до загального стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю та стажу
державної служби.
Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та
обов’язки визначаються Законом «Про військовий обов’язок і військову службу» і
«Положенням про проходження громадянами України військової служби в Збройних
силах України», затвердженим Президентом України, іншими документами.
Військовий обов’язок, який встановлюється з метою забезпечення комплектування
ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також
підготовки населення до захисту держави, передбачає підготовку громадян до
військової служби, приписку до призовних дільниць, прийняття та призов на військову
службу, проходження військової служби за призовом або добровільно, виконання
військового обов’язку в запасі, дотримання правил військового обліку. У воєнний час
військовий обов’язок включає також загальне обов’язкове військове навчання
громадян.
14

Щодо військового обов’язку громадяни України поділяються на такі категорії:
– допризовники — особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;
– призовники — особи, приписані до призовних дільниць;
– військовослужбовці — особи, які проходять військову службу;
– військовозобов’язані — особи, які перебувають у запасі для комплектування
ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт
із забезпечення оборони держави;
– резервісти ― військовозобов’язані, які добровільно проходять службу у
військовому резерві ЗСУ та інших військових формувань.
Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби
за станом здоров’я і віком, зобов’язані:
– прибувати за викликом військового комісаріату до призовних дільниць для
приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою
одержання військової спеціальності, призову на військову службу або на збори;
– проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати
військовий обов’язок у запасі;
– проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах
згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військоволікарської комісії військового комісаріату;
– виконувати правила військового обліку.
Законодавство України забезпечує громадянам держави права і свободи щодо
виконання загального військового обов’язку. Наприклад, громадяни, що мають істинні
релігійні переконання і належать до чинних, зареєстрованих відповідно до
законодавства релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування
зброєю та службу в ЗС, можуть проходити службу згідно з Конституцією України та
Законом України «Про альтернативну (невійськову) службу».
Альтернативна служба — це державний вид служби поза ЗС, що проходить в
одній з установ системи соціального забезпечення, де є гостра потреба в
обслуговуючому персоналі.
Жінки, які за фахом мають медичну підготовку або підготовку, споріднену з
відповідною військово-обліковою спеціальністю, придатні до проходження військової
служби за станом здоров’я і віком, також беруться на військовий облік.
Підготовка громадян України до військової служби, складання Військової
присяги, проходження і види військової служби, виконання військового обов’язку
в резерві. Підготовка громадян до військової служби передбачає допризовну
підготовку, підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей, підготовку у
військових оркестрах, підготовку до вступу у вищі військові навчальні заклади (ВВНЗ)
та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів (ВНП ВНЗ), які
здійснюють військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу, фізичну
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підготовку, лікувально-оздоровчу роботу, підвищення рівня освітньої підготовки,
вивчення державної мови, патріотичне виховання.
Допризовна підготовка включається до визначеної державою складової освіти
загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних
закладів І і ІІ рівнів акредитації та проводиться за затвердженими відповідно до
законодавства програмами, погодженими з Міністерством оборони України.
Підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей проводиться в
професійно-технічних навчальних закладах або в навчальних закладах Товариства
сприяння обороні України (ТСОУ). До навчання залучаються призовники, які досягли
17-річного віку, придатні за станом здоров’я до військової служби та підлягають
призову на строкову військову службу після закінчення навчання.
Проходження та види військової служби визначаються «Положенням про проходження громадянами України військової служби в Збройних силах України».
Громадяни проходять військову службу в Збройних силах України в добровільному порядку або за призовом.
За призовом громадяни проходять:
– строкову військову службу;
– військову службу за призовом осіб офіцерського складу.
У добровільному порядку громадяни проходять: військову службу (навчання) за
контрактом курсантів (слухачів) у ВВНЗ, а також вищих навчальних закладах, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри
військової підготовки; військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського,
старшинського та офіцерського складу, прапорщиків та мічманів.
Встановлюються такі види військової служби:
– строкова військова служба;
– військова служба за контрактом солдатів і матросів, сержантів і старшин;
– військова служба за контрактом прапорщиків і мічманів;
– військова служба (навчання) за контрактом курсантів (слухачів) ВВНЗ, а також
ВНП ВНЗ;
– військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;
– військова служба за призовом осіб офіцерського складу.
Підготовка військових кадрів для Збройних сил: військові навчальні заклади, підготовка та вступ до них. Загальне керівництво військовою освітою та наукою
здійснює Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України.
Система військової освіти готує висококваліфікованих військових фахівців з усього переліку спеціальностей, у яких мають потребу сучасні Збройні сили України. В
Україні готують офіцерів тактичного, оперативно-тактичного та оперативностратегічного рівнів. Вступники до ВВНЗ і ВНП ВНЗ обов’язково додатково проходять
психологічне обстеження, оцінку рівня їхньої фізичної підготовки та медичний огляд
військово-лікарською комісією.
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До найвідоміших ВВНЗ належать:
– Національний університет оборони України;
– Академія Сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного;
– Харківський університет Повітряних сил;
– Академія Військово-Морських сил ім. П. С. Нахімова;
– Українська військово-медична академія здійснює підготовку військових лікарів і
офіцерів запасу з числа студентів Національного медичного університету ім. О. Богомольця.
З військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України можна
назвати:
– факультети військової підготовки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Подільського державного аграрно-технічного університету, Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, Харківського державного технічного університету будівництва і архітектури, Академії державної податкової служби України;
– кафедри військової підготовки Сумського державного університету, Національного транспортного університету, Національної металургійної академії України, Національного гірничого університету України, Донецького національного технічного університету, Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу,
Державної льотної академії України;
– кафедри медицини катастроф і військової медицини Харківського національного медичного університету та Запорізького й Тернопільського державних медичних
університетів;
– відділення військової підготовки Васильківського коледжу Національного Авіаційного університету та інших, які готують фахівців для СВ та ПС.
Структура Збройних сил України. Завдання Збройних сил України. Загальний військовий обов’язок. Допризовники. Призовники. Військовослужбовці.
Військовозобов’язані. Резервісти. ВВНЗ. ВНП ВНЗ.
1. У чому полягає призначення Збройних сил України та інших військових формувань? 2. Що зазначено в законах України про відродження, засади діяльності національних Збройних сил? 3. Охарактеризуйте структуру й завдання Збройних сил
України. 4. Із чого складається законодавство України про військову службу?
5. Чому військовій службі в нашій державі має надаватися особливий статус? 6. Як
здійснюється підготовка до військової служби, складання Військової присяги,
проходження військової служби, виконання військового обов’язку в запасі громадян України? 7. Де відбувається підготовка військових кадрів для Збройних
сил?
8. Використовуючи додаткову літературу, знайдіть та обговоріть умови вступу до
військового навчального закладу, в який ви б хотіли поступити (або ваші товариші,
знайомі тощо).
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§ 3. Військова присяга та військова символіка України
Прочитайте віршовані рядки, у яких висловлено ставлення поета до присяги, вірності,
любові до свого краю. Висловіть власні міркування щодо цих понять.
...Мене куплять і спродувать не раджу,
Моя душа не ходить на базар...
І хоч на світі сторони чотири,
Я тут живу, бо я цей край люблю...
Ліна Костенко

Походження Військової присяги, Бойового прапора, військових відзнак та
символіки України. З давніх-давен виконується ритуал прийняття військової присяги
як клятви воїна на вірність своєму народові та Вітчизні. На території нашої держави
цей ритуал започатковано ще в IX ст. з приходом на наші землі варягів, від яких і походить цей військовий обряд. Вступаючи до княжої дружини, воїни клялися князеві у
своїй вірності. Після цього дружинники вважалися побратимами.
Уперше ритуал прийняття військової присяги на вірність Україні був проведений
Легіоном січових стрільців 3 вересня 1915 р.
Під час княжої доби кожний полк і його підрозділ мав прапор, труби, бубон —
обов’язкові військові атрибути. Прапор (стяг, хоругва) був символом і знаком, що
об’єднував воїнів навколо князя.
Усі прапори були однакової форми — видовжене трикутне полотно на держаку.
Відрізнялися вони забарвленням, зображеннями на них (зорі, місяць тощо), а також
тим, що саме прикріплялося на вершині держака (півмісяць, спис, волосся тощо). За
прапорами впізнавали, чиє то військо.
Коли прапор піднімали над військом — це був урочистий знак до початку бою.
Навколо прапора в бою йшла завзята боротьба, усі воїни були зобов’язані боронити
свій прапор. Вважалося за доблесть здобути в бою ворожий прапор — це була перемога, тріумф. Піднятий догори прапор означав, що військо успішно б’ється, що його не
перемогли. Трубами та бубнами подавали сигнал до бою, до походу.
Відзнаки козацького війська називали клейнодами. За клейноди цілого війська
вважали гетьманську булаву й бунчук, печать, хоругви, бубни і труби, деколи також і
козацьку гармату.
Ці ознаки своєї влади запорозьке військо надзвичайно цінило і ставилось до них з
великою пошаною. В історичних джерелах назва «військові клейноди» трапляється від
1630 р. аж до кінця козаччини. Коли мали відбутися
КЛЕЙНОДИ (від нім. Kleinod,
вибори гетьмана, старшина несла врочисто «клейноди
польськ. klejnot — коштовність)
гетьманські» — булаву, бунчук, хоругву, значок і петільки мн., іст. — регалії в Зачать, — несли з великою пошаною «на подушках,
порозькому козацькому війську
тафтою червоною укритих». Так само й нижча стар(прапори, бунчуки, труби, литаври, барабани) і символи влади
шина мала свої відзнаки: полковник — пірнач, хоруг(булава та її різновиди) в польсьву і значок, сотник — хоругву.
ких та українських гетьманів.
У козацькому війську були три роди хоругв:
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 хоругва всього війська або гетьманська;
 хоругви полкові;
 хоругви сотенні.
Окрім цього, були ще значки, менші короговки, які використовували щодня. Проте в
козацькому війську довго не було одного
типу козацьких хоругв, а панувала повна довільність і щодо барв прапорів, і щодо знаків,
що на них були. У давніші часи козацьке військо використовувало прапори тих держав,
що брали його на службу.
Окремі печаті мали деякі військові уряди, наприклад військова канцелярія та суд.
Свою печать із написом «Печать Славного
Войска Запорозкого Низового» мав кожний
полк, а деколи й сотня. Різні запорозькі паланки мали свої печаті, з різними знаками (олені, леви, птахи, шаблі, списи, стріли).
Мали свої військові символи й Січові
Іл. 3.1. Козацькі січові хоругви
стрільці: прапори, відзнаки роду військ, но(за Д. Яворницьким і М. Грушевським).
мери частин, військових посад тощо.
У центрі — Велика хоругва Запорозької
У березні 1918 р. Мала Рада УНР затверСічі
дила герб Української Народної Республіки —
знак Київської держави часів Володимира
ВІЙСЬКОВА ПРИСЯГА — урочиста
(тризуб, оточений вінком із листя), великий та
клятва,
що її дає кожний громадянин,
малий герби, відповідні печатки; було затвервступаючи
до лав збройних сил держави.
джено також військово-морський прапор
Військова присяга має юридичну силу.
УНР із зображенням тризуба.
Зміст Військової присяги. Порядок її
складання. Військову присягу на вірність народу України складають громадяни України, які призвані або добровільно вступили на військову службу. Відбувається ця подія
в надзвичайно урочистій обстановці. Молодий воїн зі зброєю в руках біля Бойового
прапора військової частини перед строєм командирів дає персональну клятву народові
України.
Текст Військової присяги
Я, (прізвище, ім’я, 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 обов’язок, накази командирів, неухильно дотримуватися
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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Військова присяга — документ юридичної сили,
що має велике державне значення. У ній сформульовано
найважливіші вимоги, які ставляться до воїна і які він
має неухильно виконувати в інтересах національної
безпеки України. Складаючи присягу, воїн Збройних сил
України клянеться перед народом, державою бути вірним і відданим їм, як були вірними й відданими рідній
Іл. 3.2. Прапор
землі запорозькі козаки, Січові стрільці, борці з фашизЗбройних сил України
мом у роки Другої світової війни. Відданість народу,
державі означає сумлінне виконання воїном своїх
обов’язків щодо захисту свободи та незалежності держави. Вірність народу, державі означає чесне служіння
інтересам усього народу, держави в цілому, а не інтересам окремих людей чи груп.
Іл. 3.3. Емблема
Бойовий прапор військової частини Збройних
Збройних сил України
сил України. Кожна військова частина під час формування отримує Бойовий прапор.
Бойовий прапор військової частини Збройних сил
України є символом військової честі, доблесті і слави й
нагадує кожному воїнові про героїчне минуле нашого
народу, його мужність та героїзм у боротьбі за національну незалежність, про священний обов’язок бути
вірним своєму народові, Батьківщині.
Іл. 3.4. Прапор Сухопутних
Бойовий прапор вручається військовій частині на
військ Збройних сил України
весь час її існування. Він зберігається й охороняється у
військовій частині, а під час бойових дій — у районі їх
розгортання. Утрата Бойового прапора за будь-яких обставин є національною ганьбою,
вона спричинює розформування військової частини. Справи командирів тих військовослужбовців, які безпосередньо винні у втраті прапора, розглядає військовий трибунал.
Прапор Збройних сил України — це прямокутне полотнище малинового кольору
зі співвідношенням сторін 2:3 (іл. 3.2). У центрі полотнища розміщено зображення емблеми Збройних сил України. Висота емблеми становить 4/5 висоти полотнища. Обидві
сторони полотнища ідентичні.
Емблема Збройних сил України (іл. 3.3) — це прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами малинового кольору, у центрі якого в круглому медальйоні синього
кольору вміщено зображення Знака Княжої держави Володимира Великого. Висота
медальйона становить 2/5 висоти хреста. Пружки хреста і медальйона — золоті.
Прапор Сухопутних військ Збройних сил України (іл. 3.4) — прямокутне полотнище малинового кольору зі співвідношенням сторін 2:3. У центрі полотнища розміщено зображення емблеми Сухопутних військ Збройних сил України. Висота емблеми —
4/5 висоти полотнища.
Емблема Сухопутних військ Збройних сил України (іл. 3.5) — це прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами малинового кольору, у центрі якого у синьо20

му круглому медальйоні вміщено зображення знака
Княжої держави Володимира Великого. Медальйон
накладено на зображення двох схрещених мечів вістрям угору. Висота медальйона становить 2/5 висоти
хреста. Пружки хреста та медальйона, зображення
мечів — золоті.
Іл. 3.5. Емблема Сухопутних
Прапор Повітряних сил Збройних сил України
військ Збройних сил України
(іл. 3.6) — прямокутне полотнище блакитного кольору зі співвідношенням сторін 2:3. У центрі полотнища розміщено зображення емблеми Повітряних сил
Збройних сил України. Висота емблеми — 4/5 висоти
полотнища.
Емблема Повітряних сил Збройних сил України
(іл. 3.7) — це прямий рівносторонній хрест із розбіжІл. 3.6. Прапор Повітряних сил
ними сторонами малинового кольору, у центрі якого
Збройних сил України
у синьому круглому медальйоні вміщено зображення
знака Княжої держави Володимира Великого. Медальйон накладено на стилізовані зображення меча
вістрям угору на вертикальних сторонах хреста, двох
крил на горизонтальних сторонах хреста. Висота
Іл. 3.7. Емблема Повітряних сил
медальйона становить 2/5 висоти хреста. Пружки
Збройних сил України
хреста та медальйона, зображення меча і крил —
золоті.
У Військово-Морських силах України Бойовим
прапором є Військово-Морський прапор корабля,
який символізує державну належність і недоторканність кораблів, що ходять під ним, а також готовність
українських військових самовіддано захищати УкраїІл. 3.8. Військово-Морський прану на морських рубежах.
пор Збройних сил України
На кораблях, що перебувають у морі, у поході,
Військово-Морський прапор піднятий удень і вночі.
Під час бойових дій чи при появі ворога разом з Військово-Морським піднімається Державний прапор
України.
Військово-Морський прапор Збройних сил
Іл. 3.9. Емблема ВійськовоМорських сил ЗСУ
України (іл. 3.8) — це прямокутне полотнище білого
кольору зі співвідношенням сторін 2:3, у центрі якого
розміщено прямий синій хрест, а у верхньому лівому куті полотнища (крижі) — Державний прапор України. З трьох сторін (окрім крижа) хрест має синю облямівку, розміщену на відстані в 1/4 ширини сторін хреста. Ширина сторін хреста становить
1/15 від довжини полотнища, а ширина облямівки — 1/4 ширини сторін хреста. Обидві
сторони полотнища прапора дзеркально ідентичні.
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Емблема Військово-Морських сил Збройних сил України (іл. 3.9) — це прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами малинового кольору, у центрі якого в круглому синьому медальйоні вміщено зображення знака Княжої держави Володимира
Великого. Медальйон накладено на стилізовані зображення двох схрещених якорів.
Висота медальйона становить 2/5 висоти хреста. Пружки хреста і медальйона, зображення якорів — золоті.
У мирний час Бойовий прапор надійно охороняють воїни Збройних сил України,
які примножують його славу сумлінною службою, успіхами у військовій підготовці.
Для охорони Бойового прапора у військовій частині виставляється пост № 1 —
найвідповідальніший і найважливіший, який довіряється найкращим воїнам. Під Бойовим прапором військовослужбовці приймають присягу, беруть участь у парадах, походах, маневрах. До Бойового прапора прикріплюються відзнаки, якими нагороджується
військова частина за видатні бойові заслуги, за успіхи в підготовці воїнів. Для воїна
найпочеснішою відзнакою за службу є фотографування під розгорнутим Бойовим прапором частини.

Військова присяга. Бойовий прапор. Військові відзнаки.
1. Охарактеризуйте історичні витоки Військової присяги, Бойового прапора, військових відзнак та символіки України. 2. Витлумачте зміст, значення та порядок складання Військової присяги на вірність Українському народові. 3. Вивчіть напам’ять текст присяги. 4. Що таке пост № 1 у військовій частині? Для
чого його виставляють?
5. Чому Бойовий прапор військової частини Збройних сил України є символом честі, доблесті й слави? 6. Як зберігається Бойовий прапор військової частини у
мирний час? 7. Наведіть історичні приклади, у яких би йшлося про Бойовий
прапор, Військову присягу, військові відзнаки.
8. Обговоріть, чому законодавством України Військовій присязі надано юридичної сили. 9. Розгляньте зображення всіх прапорів Збройних сил України. Використовуючи довідкові джерела, літературу, Інтернет, складіть власні інтерпретації художнього оформлення емблем і стягів. Зачитайте їх, визначте найвдалішу.
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ТЕМА: РОЗБУДОВА НАЦІОНАЛЬНИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ
§ 4. Основні історичні періоди військового мистецтва українського народу,
їх значення для розбудови сучасних Збройних сил України
Пригадайте з курсу історії прізвища видатних військових діячів на різних етапах розвитку України. Яку роль вони відігравали в розбудові українського війська?

Воєнні походи перших князів та їх значення для зміцнення давньоруської
держави в середині Х століття. Утворена на межі VIII–IX ст. Руська держава за правління князя Аскольда з династії Києвичів, який у 860 р. на чолі 6–8 тис. воїнів здійснив
морський похід на Константинополь, переживала піднесення й розпочала боротьбу за
утвердження на берегах Чорного моря. У 882 р. внаслідок перевороту до влади прийшла варязька династія Рюриковичів, представник якої князь Олег у 907 р. здійснив
похід проти Візантії та змусив її підписати вигідний для Русі договір, що надавав широкі можливості для торгівлі. Унаслідок вдалих походів на Хозарію князь захопив хозарські гавані на Каспійському морі. До кінця правління Олега його держава займала
велику територію від причорноморських степів до Балтійського моря.
Князь Ігор, який став київським князем після смерті Олега, продовжив політику
своїх попередників, спрямовану на посилення князівської влади та об’єднання всіх
східнослов’янських земель. У 913–914 рр. Ігор воював з древлянами, що не бажали
визнавати його зверхності. У 915 й 920 рр. він виступив проти печенігів, що чинили
набіги на Русь, воював з уличами, прагнучи зміцнити позиції Русі на торгових шляхах,
здійснював походи на Закавказзя. Похід у 941 р. проти Візантії закінчився поразкою,
оскільки руські кораблі були знищені візантійцями за допомогою «грецького вогню».
Новий похід на Візантію, більш вдалий, він здійснив у 944 р. Проте Русь втратила володіння на узбережжі Чорного моря та біля гирла Дніпра, а також зобов’язувалась надавати Візантії військову допомогу.
Син Ігоря князь Святослав увійшов в історію як князь-завойовник. Головною метою його походів було зміцнення Київської держави та ліквідація зовнішньої загрози на
кордонах від кочовиків. Святослав підкорив в’ятичів і тим самим завершив об’єднання
східнослов’янських племен довкола Києва. Відтак, здійснивши похід на Північний Кавказ, Святослав розгромив ясів (осетинів) і касогів (черкесів) та приєднав до своєї держави Прикубання. Переправившись на Керченський півострів, захопив м. Тмутаракань.
У 965 р. князь розгромив Хозарський каганат і оволодів важливим волзьким шляхом.
Досягши перемоги на Сході, Святослав переніс воєнні дії на Балкани, де, на запрошення візантійців завоювати для них Болгарію, у 967 р. розгромив болгарське військо й
оволодів східною Болгарією, але не передав її візантійцям. Напад підкуплених візантійцями печенігів змусив його перервати похід і спішно повертатись на батьківщину,
щоб відігнати ворогів від Києва.
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Другий похід на Балкани, здійснений через рік, був невдалим. Проти війська Святослава об’єдналися сили візантійського імператора і болгарського царя. Тому русичі
відступили і врешті-решт були оточені у фортеці Доростол, де після тримісячної оборони Святослав підписав мир з Візантією, зрікшись своїх володінь на Балканах.
Уміло використовуючи систему рік і Чорне море, Святослав дав блискучі зразки
організації комбінованих походів на великі відстані. Тільки в походах до Волги і Каспію рать під його проводом пройшла понад 3 тис. км по суші й близько 1,5 тис. км —
річками. Київський флот був не тільки транспортним засобом, а й вів морські бої, знищуючи візантійські кораблі, озброєні «грецьким вогнем».
Діяльність Володимира Великого щодо зміцнення військової могутності Київської держави. Після смерті Святослава між його синами точилася жорстока боротьба за владу. Переміг позашлюбний син князя — Володимир.
Одним із головних завдань князя Володимира було утримання понад двох десятків
племен під владою Києва. Протягом 981–984 рр. київський володар приборкав повстання в’ятичів, радимичів, приєднав землі Червенської Русі, що належали полякам, і
землі ятвягів між Німаном та Західним Бугом, а потім землі білих хорватів.
Володимир непокоївся печенізькою загрозою і постійно намагався її відвернути.
Для протидії кочовикам була потрібна сильна армія. Отож Володимир розпочав військову реформу. Відкинувши принципи племінних військових об’єднань, в основу організації війська князь поклав принцип злиття воєнної системи із системою феодального
землеволодіння: він роздав землі воїнам (часто простолюдинам), які змушені були за це
організовувати оборону землі. Володимир почав створювати військово-землевласницьку верхівку — боярство, з появою якого дружина вже не мала характеру всенародного війська, а була доступна головним чином для представників цієї верстви.
Коли князь скликав бояр у дружину, вони свідомо виконували військовий обов’язок,
знаючи, що боронять майно своєї землі.
Київські князі показали себе досвідченими полководцями, у воєнних походах яких
розвивалась стратегія, тактика, організація княжого війська. У тому, що княжі війська виділялися своєю згуртованістю і моральною стійкістю, велику роль відігравав
особистий приклад князів у бою. Стратегія полководців Київської Русі відрізнялася
рішучістю й активністю.
Військове мистецтво козаків Війська Запорозького: тактика бойових дій на
суходолі, морські походи козаків. Запорозька Січ утворилася в XVI ст. Це було військово-політичне об’єднання з єдиним центром, власними законами, виборчою системою, козацькою радою. Розташована на річкових островах, які важко було знайти серед
безлічі їм подібних у прибережжі лісової гущавини, у морі плавнів, Січ була укріпленням, оточеним глибоким ровом і десятиметровим валом з дерев’яним частоколом, кількома високими вежами з бійницями для гармат.
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Козаки гарнізону Січі несли почергово прикордонну службу на запорозьких землях,
щоб своєчасно виявити наближення татар і попередити про це військо та населення міст і
сіл України. Для цього на кордонах запорозьких земель та вздовж русла Дніпра була створена мережа сторожових форпостів. Форпост мав редут — це замкнене квадратне чи багатокутне польове земляне укріплення для самооборони з житлом для козаків і стайнею для
коней. З форпосту почергово розсилалися розвідувальні роз’їзди. Для спостереження використовували підвищені місцини. Сигнали подавали населенню через вогняно-димові споруди, які називали «маяками», «фігурами». Біля маяка будувалася вишка, на якій почергово
чатували козаки-спостерігачі. Коли помічали ворога, запалювали перший маяк, що стояв на
кордоні, за ним спалахував другий, третій і так далі. Чорний густий дим та яскраві спалахи
вогню попереджали населення про наближення ворога.
Запорозьке військо славилось високою боєготовністю і військовою майстерністю. Ці
якості досягалися значною мірою завдяки тому, що військо було регулярним, значна його
частина перебувала в черговому режимі, тобто жила в куренях на Січі, повсякденно вдосконалюючи бойову підготовку. Гарнізон Січі був здатний негайно дати відсіч ворогові, а
також за короткий термін зібрати велике військо. Високої військової майстерності досягали
за рахунок добре налагодженого військового навчання та постійних сутичок з татарами.
Польський учений Шимон Старовольський у книзі «Полонія» писав: «У своїх таборах вони
мають дисципліну стародавніх римлян, а воєнною доблестю та обізнаністю у військових
справах не поступаються жодній нації в світі».
У першій половині XVII ст. запорозьке козацтво піднялося до рівня кращих європейських армій, а своєю активною, наступальною, ініціативною стратегією та маневреною тактикою перевершувало феодальні армії Європи, що послідовно додержували
стратегії позиційної оборонної війни.
Запорозьке військо поділялось на піхоту, кінноту, артилерію, але неперевершену славу козаки здобули як піхотинці, яких вважали найкращими в Європі. Піхота майстерно
билася з ворогами на суходолі, шикуючись, як правило, у три шеренги. Перша — стріляла,
друга — подавала, а третя — заряджала рушниці. Запорозька піхота воювала і на морі у
складі славнозвісних вітрильно-веслових козацьких флотилій.
Кіннота в запорожців була менш чисельна від піхоти, але і її дії відзначалися військовою майстерністю. Запорозька кіннота вела наступ так званою «лавою», шикуючись півколом, атакуючи в такий спосіб ворога не лише з фронту, а й з флангів.
Артилерія Запорозького війська складалася з важких гармат для облоги й захисту,
а також легких рухливих фальконетів (легких гармат). Деякі з них мали вертлюги1, які
прикріплювали до бортів човна або судна.
Козаки були озброєні шаблями й списами, а також вогнепальною зброєю — мушкетами, пістолями, самопалами, рушницями. Запорожців називали «рушничним військом». Крім того, у козаків були також келепи (бойові молоти), якірці та рогульки — їх
1

Вертлюг — деталь, що з’єднує дві частини механізму і дає можливість одній з них обертатися навколо своєї осі.
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застосовували проти ворожої кінноти. Відомо, що козаки
використовували запалювальні ракети ще на початку
XVI ст. У XVI та в першій половині XVII ст. козацтво,
хоча в меншій кількості, ніж рушниці, використовувало
луки. Цей, на перший погляд, анахронізм мав практичне
БРУСТВЕР — земляний
значення. Адже лук стріляв набагато швидше за рушницю,
насип або кам’яне підвищентож один лучник міг доволі ефективно прикрити десяток
ня на зовнішній стороні
козацьких стрільців під час заряджання вогнепальної
окопу чи траншеї для прикриття бійців од ворожого
зброї.
вогню.
Окрім зброї і належної амуніції, кожен вояк мав сокиру,
косу, лопату, шнури і таке інше, щоб насипати вали й будувати укріплення, а також
зв’язувати вози в табір. На кожні 5–10 козаків був один віз, який перевозив зброю, боєприпаси, продукти, фураж для коней, лопати, сокири, пилки та інше. На окремих возах перевозили гармати.
Найпоширенішим видом бойового порядку в козаків став так званий табір з возів — найважливіший елемент козацької тактики в умовах рівнинної степової місцевості, який застосовувався для просування військ, наступу та оборони.
Рухомий табір з возів мав вигляд прямокутника, уздовж довших сторін якого рухались вози один за одним в один або кілька рядів. Між рядами возів у середині рухалось спішене військо. У першому зовнішньому ряду були встановлені гармати. Передня
і задня сторони возами не замикались, їх прикривала кіннота. Для замкнення цих сторін
прямокутник мав «крила», тобто один ряд возів був довший за інші, що дозволяло в
разі небезпеки перекрити табір спереду і ззаду.
Якщо передбачалася тривала оборона табору, то колеса возів зв’язували ланцюгами,
закопували в землю, її також насипали на вози. Навколо возів із зовнішнього та внутрішнього боків робили бруствери, окопи, з’єднані ходами сполучення. Розміри табору залежали від кількості війська.
Захисні функції табору з возів були настільки високі, що вони зводили нанівець
кількісну перевагу ворога. Особливістю рухомого табору з возів було те, що йому не
страшна була перевага ворога в озброєнні та військовій майстерності.
Козаки мали розподіл обов’язків на випадок бою безпосередньо біля свого воза:
частина з них забезпечувала безперервність вогню, а частина стежила за рухом воза і
загальними сигналами керування табором, щоб не допустити розриву ряду. На цей період призначався старший.
Похідний порядок козацького війська будувався за всіма правилами військового мистецтва. Першим рухався козацький розвідувальний загін, який висилав на відстань до
6 км розвідувальні роз’їзди. За розвідувальними загонами на відстані 4–6 км рухався передовий загін кінноти, який теж висилав на відстань до 6 км фронтальні та бокові роз’їзди
охоронної розвідки. На відстані 11–15 км за передовим загоном йшли під захистом табору

АМУНІЦІЯ — сукупність
речей (крім одягу та зброї),
що становлять спорядження
військовослужбовця, а також
спорядження коня.
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головні сили війська. У свою чергу від табору на відстані 2–3 км висилали дозори фронтальної і бокової сторожової охорони. Козаки добре вміли будувати земляні укріплення.
Вони блискавично споруджували вали, засіки, шанці, редути.
Серед козаків здавна було поширене ще не відоме в Західній Європі самоокопування стрільця як спосіб захисту вояка від вогню противника. Це було надійніше використовуваних польською шляхтою та її солдатами-найманцями, передусім німцями,
панцирів й кольчуг, які в епоху широкого застосування в боях рушничного вогню захищали мало.
Бій козаки розпочинали «герцем», тобто двобоєм окремих сміливців або невеликих
загонів. Якщо вороже військо не виходило до бою, козаки починали його облогу. Коли ж
противник вирішував дати бій, то його військо виходило з табору і шикувалось у бойові
порядки. Відносно до нього займало бойовий порядок і козацьке військо.
У центрі бойового порядку ставала кіннота, вишикувана в три-чотири шеренги. На
флангах піхота ставала в три шеренги. Між окремими піхотними підрозділами ставили
легкі гармати. Козацька атака проводилася «лавою», а піхота, ведучи невпинний вогонь
з гармат та мушкетів, який забезпечували першій шерензі дві інших, готуючи набої,
підтримувала атаку кінноти.
Якщо під час бою козацьке військо змішувалося з ворожим, то такий бій вони називали «галасом». Бій окремими загонами, не зв’язаними між собою, козаки називали
«розгардіяшем». А якщо піхотний підрозділ потрапляв в оточення, то він вистроювався
трикутником.
Навальний обхват ворога з флангів, вихід йому в тил, створення резерву та засідки, раптовість удару та вміле використання рельєфу місцевості — характерні риси
військового мистецтва запорозьких козаків.
З кінця XVI ст. козаки робили фактично щорічні морські походи, нерідко й по кілька
разів. До таких походів козаки готувалися централізовано, спочатку збирали припаси,
зброю, будматеріали. З відібраним особовим складом проводились військові заняття, насамперед ретельно готували «степовиків». Кожний учасник мав при собі шаблю, дві рушниці, 6 фунтів1 пороху, відповідну кількість куль і шроту2.
Після обрання на раді старшини козацтво ділилося на екіпажі, кожен з яких будував свій човен — «чайку», на якій розміщався екіпаж від 50 до 70 козаків та 4–6 легких
гармат. У морський похід, як правило, вирушало близько 60–100 «чайок», що в середньому виходило по 100 гармат на кожну тисячу козаків. Величина човна залежала від
мети плавання ― суто річкове і прибережне чи морське.
Поступово змінювалися також масштаби й умови битв. Якщо в XV–XVI ст. козаки
билися з турецькими кораблями в дніпровських плавнях, то вже в XVII ст. «чайкам» доводиться зустрічатися з турецькими ескадрами у відкритому морі. У плавнях козаки напада1
2

Фунт — 409,5 г.
Шріт — дрібні свинцеві кульки для стрільби з мисливської рушниці; дріб.
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ли, зазвичай, із засідки, ховаючись в очереті, у морі ― намагалися наблизитися до ворога
непомітно вночі або проти сонця. Якщо такої можливості не було, атакували подібно до
кінної лави. Під час атаки частина вояків сідала за весла, а частина вела стрільбу, козаки
максимально використовували рушнично-артилерійський вогонь проти живої сили противника. Наблизившись до ворожого судна, козаки брали його на абордаж. Захопивши турецькі судна, запорожці часто використовували їх для подальших морських походів, а перед
поверненням знищували.
Їхня тактика ведення бою була досить різноманітною: від блискавично коротких
до тривалих каботажних і транзитних рейдів.
Якщо туркам вдавалося галерами своєчасно блокувати запорозький флот, що зосереджувався в гирлі Дніпра, низовики, використовуючи ширину лиману та швидкісні якості
«чайок», погодні умови, найчастіше «відривались» від противника.
Утративши фактор раптовості, козаки змінювали тактику. Вони причалювали до пустельних берегів, відсиджувалися там, а вже потім, із суходолу, брали «на шаблю» якесь
турецьке місто, громили його берегові гарнізони, які очікували нападу з моря. У здобутих
містах запорожці довго не затримувалися, швидко вантажили трофеї і виходили в море.
Іноді в поході вони розділялися на дві частини. Тоді одна йшла суходолом, друга на «чайках». Проте згодом вони знову об’єднувалися в заздалегідь домовленому місці й спільно
атакували турків. Коли розвідка сповіщала про турецьку засідку на Дніпрі, то козаки притоплювали свої «чайки», залишали біля них кількох джур і досвідчених «товаришів», а самі
вирушали в обхід. За потреби, уже через кілька днів козацький флот знову поставав у повній силі.
Вміло використовували запорожці й морехідні якості своїх човнів. Борти «чайки»
ледь піднімалися над водою. Поміж невисоких хвиль вони ставали малопомітними для
супротивника. Це давало змогу козакам першими виявляти ворожі патрульні кораблі.
Дотримуючись дистанції, вони могли йти за галерами цілий день і тільки надвечір починали готуватися до нападу. Їхні човни заходили, як правило, з боку сонця, що сприяло непомітному скороченню відстані. Йшли на абордаж опівночі чи перед самісіньким
ранком, використовуючи тим самим фактори раптовості, маневру та швидкості дій.
Турки намагалися уникати бою з козаками поблизу берегів, оскільки тоді маневреність «чайок» залишала для них мало шансів на перемогу. Коли ж випадало зіткнутися у відкритому морі, то запорожці починали «крутити веремію». Вони на повній швидкості підходили до турецьких суден, давали залп із гармат і рушниць, а тоді відходили. Маневр повторювали вдруге, втретє, але вже з інших позицій. Траплялося, що всією
армадою атакували тільки один турецький корабель, завдаючи йому значних пошкоджень. Оговтавшись, турки готувалися до «веремії», а козаки вирішували дати вирішальний бій. Нерідко захопивши кілька турецьких суден, вони використовували їхню
вогневу міць супроти противника, примушуючи його відступати. Коли ж цього досягти
не вдавалося, то самі налягали на весла й тікали.
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Турки постійно влаштовували різноманітні засідки, аби захопити козаків, коли ті
поверталися з походів. Однак уникнути цього дозволяла добре налагоджена розвідка,
яка знала практично про всі наміри ворога. Коли ж на вході до гирла Дніпра турецьку
оборону прорвати не вдавалося, козаки знаходили поблизу Очакова затоку й волоком
перетягували кожну «чайку» через суходіл, після чого через 2–3 дні опинялися вище
турецької засідки і поверталися на Січ.
Основними рисами козацького воєнно-морського мистецтва на той час були: рішучість і активність дій, завдавання превентивних ударів з метою перехоплення ініціативи; висока маневреність та мобільність; швидка і точна оцінка та урахування реальних обставин; ретельна підготовка удару; жорстка військова дисципліна, тверде й безперервне управління особовим складом під час морських походів; раптовість; постійна
висока підготовка до ведення бойових дій за будь-яких умов; уміння проводити бій
незалежно від кількості противника; стійкий морально-психологічний стан запорожців.
Переможні битви війська Богдана Хмельницького у національно-визвольній
боротьбі українського народу в ХVІІ ст. Визвольну війну українського народу проти
панування Польщі в ХVІІ ст. очолив гетьман Богдан Хмельницький.
У квітні 1648 р. Б. Хмельницький вийшов із Січі назустріч польським військам,
що намагалися придушити повстання в Подніпров’ї. 19 квітня – 6 травня в урочищі
Жовті Води 8 тис. козаків і 20 тис. татар і ногайців розбили поляків.
16 травня 1648 р. у заболоченому урочищі Горохова Діброва під Корсунем польське військо, яке рухалося табором, натрапило на засідку. Одночасною атакою головних сил Б. Хмельницького і загону М. Кривоноса було розгромлене, а коронні гетьмани М. Потоцький та М. Калиновський опинились у полоні.
У вересні 1648 р. біля містечка Пилявці на Поділлі військо Б. Хмельницького знову завдало полякам нищівної поразки, унаслідок якої польське військо, покидавши
зброю та залишивши зброю, відступило. 26 вересня цього ж року повстанці підійшли
до Львова й оволоділи горою Високий Замок, а в жовтні почали облогу польської фортеці Замостя. Однак багатомісячний успішний похід військ Б. Хмельницького був припинений. Холодна осінь, нестача провіанту й епідемія чуми не сприяли подальшому
розвитку бойових дій. Знявши облогу Замостя, залишивши на Волині й Поділлі кілька
козацьких загонів, він з військом відійшов на Подніпров’я.
Унаслідок перемоги під Пилявцями й походу української армії на Львів та Замостя
майже всі українські землі було визволено від польського панування.
Під Збаражем та Зборовом на Тернопільщині відбулися головні воєнні події весни–літа 1649 р. Польське військо на чолі з королем сконцентрувало свої сили біля фортеці Збараж. Війська Хмельницького і кримських татар почали облогу Збаража, який
обороняв польський загін, що очікував прибуття головних сил. Хмельницький, розгадавши наміри поляків, напав на королівську армію під Зборовом і оточив її. Польські
вояки почали масово тікати, а ті, що залишилися, були в безнадійному становищі.
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Б. Хмельницький міг остаточно добити супротивника, але кримський хан ІсламГірей ІІІ порушив попередню домовленість і перейшов на бік короля, що примусило
Хмельницького укласти з Польщею мирний Зборівський договір.
У травні 1652 р. був оточений і знищений польський табір біля гори Батіг на Брацлавщині на лівому березі Південного Бугу. Перемога козацького війська під Батогом
була відплатою за поразку під Берестечком. Наступні півтора року польсько-українська
війна тривала з перемінним успіхом, а восени 1653 р. польське військо знову було розбите під містечком Жванець між річками Жванчик та Дністер на Поділлі.
Навесні 1655 р. Б. Хмельницький вирушив із військом через Поділля на Галичину,
щоб визволити від польського панування західноукраїнські землі та об’єднати Україну
в її етнічних кордонах. 19 вересня 1655 р. українська армія вщент розбила польське
військо під Городком, що за 25 км від Львова. Унаслідок перемоги було визволено
значну частину Західної України.
Військова діяльність українського народу під час Першої світової війни. Перша світова війна розпочалася 1 серпня 1914 р. як протистояння двох військовополітичних блоків європейських держав — Антанти (Англія, Франція, Росія) і Троїстого союзу (Німеччина, Австро-Угорщина, Італія). У стратегічних планах противників
чільне місце відводилося завоюванню українських земель, які з початком війни перетворилися на театр жорстоких боїв. Українці змушені були воювати на боці російської
(3,5 млн) та австрійської (250 тис.) армій за чужі інтереси і вести братовбивчу війну.
У 1914 р. був сформований легіон Українських січових стрільців (УСС), запис до
якого проводився на добровільних засадах. Основну масу становили молоді вихованці воєнізованих українських організацій: спортивно-громадської («Сокіл»), пожежної («Січ»),
учнівсько-шкільної («Пласт»). До Стрия, що на Львівщині, де формувався легіон, прибуло
понад 10 тис. добровольців. Проте дозвіл на легіон УСС було дано у складі лише 2,5 тис.
осіб, адже австрійське командування хотіло бачити українців мобілізованими до імперської
армії, де б вони «розчинилися» у масі солдатів інших національностей. Військову присягу
приймали двічі: перший раз — загальну для всього австрійського війська, а вдруге —
«свою», національно-патріотичну на вірність Україні.
Бойове хрещення усуси (від абревіатури УСС) прийняти 25 вересня, захищаючи
Ужоцький перевал Карпат. Тут проти них вела наступ дивізія кубанських козаків. Отож
відразу ж проявилася й загальнонаціональна для українців трагедія: адже змушені вони
були битися один проти одного у лавах ворогуючих армій.
Усуси виказали себе найстійкішими солдатами австрійської армії, яким доручали
найвідповідальніші завдання. Генерал Ігнац фон Фляйшман писав в одному з наказів по
дивізії, якою командував і в лавах якої перебували усуси, що «вони можуть гордо глядіти на свої подвиги, бо повсякчасно залишиться в історії слава їхніх хоробрих діл та
лавровий вінок в історії їхнього народу». У цьому разі йшлося про найзапекліші бої за
гору Маківка в Карпатах, які відбувалися з початку квітня до початку травня 1915 р. Ця
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гора кілька разів переходила з рук у руки. Бої за неї визначили перелом у військових
операціях на користь німецько-австро-угорських союзників. Вони перейшли в наступ, і
в їхньому складі усуси вже в червні 1915 р. першими ввійшли до Галича — старовинної
столиці Галичини, піднявши тут на знак перемоги свій жовто-блакитний прапор.
Ще одним місцем геройської слави стала гора Лисоня біля Бережан на Тернопільщині, де новосформований полк УСС, потрапивши в оточення переважаючих сил противника, загинув. Лише 150 стрільцям та 16 старшинам удалося вирватися з оточення.
Військова діяльність українського народу під час Другої світової війни.
Коли 17 вересня 1939 р. радянські війська перейшли польсько-радянський кордон,
для українського народу розпочалася Друга світова війна. Західна Україна відповідно
до радянсько-німецького пакту про ненапад від 23 серпня 1939 р. і, зокрема, «Таємничого додаткового протоколу» перейшла під контроль Радянського Союзу.
Після нападу 22 червня 1941 р. Німеччини на Радянський Союз Україна перетворилася на один із найважливіших театрів військових дій між радянськими та німецькими військами. На території України воєнні дії тривали з першого дня війни до 28 жовтня 1944 р. У спільну боротьбу з Німеччиною та її союзниками Україна зробила надзвичайно великий внесок. Основна частина українського народу боролася проти фашизму
в складі Збройних сил СРСР, у партизанських загонах та підпільних організаціях. На
теренах Західної України діяли загони Української повстанської армії.
За роки війни у складі Червоної армії воювало 7 млн жителів України — друга за
чисельністю національна група після росіян. Переважно це були бійці чотирьох Українських фронтів. Українці в складі багатонаціональних радянських військ брали участь
у переможному завершенні війни з гітлерівською Німеччиною і в боях з арміями мілітаристської Японії. Серед вищих офіцерів, зокрема командувачів фронтів та армій,
було чимало українців. Найвідоміші з них — М. Ватутін, А. Єременко, П. Жмаченко,
Р. Малиновський, К. Москаленко, П. Рибалко, С. Тимошенко, І. Черняхівський та інші.
Військовий подвиг багатьох українців відзначений найвищими державними нагородами Радянського Союзу. Серед них 2072 удостоєні звання Героя Радянського Союзу, із них 32 особи — двічі, а один з кращих льотчиків-винищувачів Червоної армії
Іван Кожедуб став тричі Героєм Радянського Союзу. Із 7 млн орденів і медалей, вручених солдатам і офіцерам Червоної армії, 2,5 млн здобули жителі України.
Військове мистецтво українських вояків: Княжа доба, Військо Запорозьке. Військова діяльність українського народу в Першій і Другій світових
війнах.
1. Які воєнні походи здійснили перші київські князі? Яке значення мали перші
походи князів для зміцнення Давньоруської держави в середині Х століття?
2. Охарактеризуйте значення битв війська Б. Хмельницького під час національно-визвольної боротьби українського народу в ХVІІ ст.
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3. Як можна оцінити діяльність Володимира Великого щодо зміцнення військової
могутності Київської держави? 4. Опишіть військове мистецтво козаків Війська
Запорозького в ХVІ ст. 5. Опишіть військову діяльність українського народу
під час Першої світової війни. 6. Яке значення мала діяльність українського народу для визволення світу від «коричневої чуми» під час Другої світової війни?
7. Обговоріть діяльність УСС під час Першої світової війни та поясніть, яке вона
мала значення для формування майбутньої української армії.

§ 5. Реформування та розвиток сучасних Збройних сил України
З’ясуйте в тлумачному словнику лексичне значення слова «реформа». Доповніть
визначення: «Військова реформа — це перетворення, зміна, нововведення...».
Воєнна організація держави (ВОД). Закінчення епохи «холодної війни» ознаменувалося новим витком воєнного протистояння націй — початком фази «перманентних
воєнних конфліктів» та «боротьби зі світовим тероризмом». Воєнні засоби, створені
наприкінці минулого століття для протидії небезпеці індустріального та постіндустріального характеру, виявляються здебільшого малоефективними перед необхідністю
подолання викликів та загроз нового походження. Ситуація вимагає принципово іншого мислення та дій.
Сучасна практика воєнного мистецтва продемонструвала необхідність залучення до
воєнної боротьби нових силових комбінацій, ключовою особливістю яких є високий рівень поєднання зусиль військових, правоохоронних та цивільних структур держави. Поряд із цим, внутрішні загрози національній безпеці країн усе більше набирають «воєнного» забарвлення. Збройні сили дедалі частіше починають залучатися до виконання не
притаманних їм «поліцейських» функцій. Тому постало питання про створення нового
інструментарію воєнної політики держави. Одним із напрямів реалізації зазначених завдань є створення Воєнної організації держави (ВОД).
Вітчизняна модель ВОД має свої принципові особливості, що обумовлено як специфікою геостратегічного положення України, так і особливостями розвитку її внутрішніх політичних, ресурсно-економічних та соціальних секторів. Напрям, обраний керівництвом нашої держави щодо розбудови ВОД, визначається як створення тимчасових
ситуативних комбінацій військової сили для вирішення поточних воєнно-політичних
протиріч. Отож вітчизняні компоненти ВОД були створені й розвиваються без належного
взаємоузгодження на загальнодержавному рівні. Такий підхід не може бути ефективним.
Сьогодні це виражається в незбалансованості військової сфери України, її обмеженій
здатності протидіяти викликам і загрозам воєнного характеру та економічній обтяжливості для країни. У цілому вітчизняна модель ВОД ще не набула завершеного вигляду і є
сукупністю різноорієнтованих військових формувань держави. При цьому системного
характеру вона набуває лише у випадках виконання функцій, передбачених чинним законодавством.
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