


АЛГАРЫТМ
ДЗЕЯННЯЎ АБІТУРЫЕНТА

ДЛЯ ПАСТУПЛЕННЯ
Ў ВАЕННЫЯ НАВУЧАЛЬНЫЯ ЎСТАНОВЫ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
І ІНШЫХ ДЗЯРЖАЎ: 

1.  Узрост  паступлення на навучан-
не для грамадзянскай моладзі ад 17 да 
21 года, ваеннаслужычых тэрміновай 
службы да 23 гадоў, ваеннаслужачых 
кантрактнай службы да 25 гадоў.

2.  Да 1 красавіка* падаць заяву ў 
ваенны камісарыят раёна (горада) па 
месцы жыхарства.

3. Да 10 красавіка* прайсці па-
пярэдні прафесійны адбор камісіяй 
па папярэднім  прафесійным  адборы 
ваеннага камісарыята раёна (горада)  
па месцы жыхарства: стан здароўя; 
фізічная падрыхтаванасць; прафесій-
на-псіхалагічны адбор (ацэнка ваен-
на-прафесійнай накіраванасці і інды-
відуальна-псіхалагічных якасцей).

4.  Да 30 мая* прайсці канчатковы 
прафесійны адбор камісіяй ваенных 
камісарыятаў вобласці (г. Мінска) па 
канчатковым прафесійным адборы 
кандыдатаў па месцы жыхарства.

5.  Прайсці цэнтралізаванае тэсціра-
ванне, якое праводзіцца ў Рэспубліцы 
Беларусь,  у адпаведнацсці з профілем 
(кірункам) абранай спецыяльнасці.

6. Да 25 чэрвеня* удакладніць час 
прыбыцця ва ўстанову адукацыі ў ва-
енным камісарыяце раёна (горада) па 
месцы жыхарства.

7. Прыбыць ва ўстанову адукацыі, 
маючы пры сабе дакументы, неабход-
ныя для паступлення.

 * Тэрміны могуць быць зменены.

220057, г. Мінск,
пр. Незалежнасці, 220
Тэл. (8-017) 287-49-22

E-mail: varb@mod.mil.by
http://www.mil.by  

ФАКУЛЬТЭТЫ:
агульнавайсковы, ракетных

войскаў і артылерыі
і ракетна-артылерыйскага

 ўзбраення, сувязі
 і аўтаматызаваных
сістэм кіравання,

проціпаветранай абароны,
ваеннай разведкі, авіяцыйны,

унутраных войскаў

220096, г. Мінск, 
ул. Убарэвіча, 77

Тэл. (8-017) 341-98-22
E-mail: abiturient@bsaa.by

http://www.bsaa.by 

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ:
тэхнічная эксплуатацыя 

сродкаў наземнага забеспячэння
 палётаў, беспілотныя

 авіяцыйныя комплексы
 (дзяржаўнай авіяцыі)

246653, г. Гомель, 
вул. Кірава, 34

Тэл. (8-0232) 31-55-04
E-mail: bsut@bsut.by
http://www.bsut.by 

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ:
спецыялісты транспартных

 войскаў

220116, г. Мінск,  
пр. Дзяржынскага, 83
Тэл. (8-017) 277-19-58
E-mail: pk@bsmu.by
http://www.bsmu.by 

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ:
спецыялісты медыцынскай

 службы

220030, г. Мінск,
пр. Незалежнасці, 4

Тэл. (8-017) 209-50-85
E-mail: abiturient@bsu.by

http://www.bsu.by 

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ:
спецыялісты гуманітарнага 

профілю, эксплуатацыі
 геаінфармацыйных сістэм

 ваеннага прызначэння, войскаў 
радыяцыйнай, хімічнай
 і біялагічнай абароны

230006, г. Гродна-6, 
вул. Фолюш, 15/219

Тэл. (8-0152) 73-01-01
E-mail: abit@grsu.by
http://www.abit.by

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ:
тылавое забеспячэнне войскаў 

(па кірунках), 
фізічная падрыхтоўка 

ваеннаслужачых

220013, г. Мінск, 
пр. Незалежнасці, 65
Тэл. (8-017) 292-38-42
E-mail: abitur@bntu.by 

 http://www.bntu.by

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ:
спецыялісты інжынерных
 войскаў, аўтамабільнай, 

бранятанкавай і фінансавай
 службаў,  прамысловага і

 грамадзянскага будаўніцтва

220013, г. Мінск, 
вул. П. Броўкі, 6

Тэл. (8-017) 293-88-15
E-mail: prcom@ bsuir.by

http://www.bsuir.by 
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УВОДЗІНЫ

Рэспубліка Беларусь — міралюбівая, дэмакратычная, сацыяльная, 
прававая дзяржава. Знешняя палітыка нашай краіны, якая на сабе 
зведала ўсе жахі вайны, накіравана на захаванне міру, папярэджан-
не ўзброеных канфліктаў і мірнае вырашэнне сучасных праблем. Ме-
навіта Рэспубліка Беларусь стала месцам правядзення шматбаковых 
перамоў па ўрэгуляванні ўзброенага канфлікту ва Украіне.

На жаль, ваенна-палітычная сітуацыя ў свеце застаецца напру-
жанай. У розных кутках зямнога шара па-ранейшаму ўспыхваюць 
войны, гінуць мірныя людзі, штогод сотні тысяч чалавек робяцца ах-
вярамі гвалту, вымушаны шукаць прытулку ў іншых краінах, ства-
раючы пры гэтым сур’ёзныя праблемы сацыяльнага, эканамічнага і 
палітычнага характару ў цэлых рэгіёнах. У гэтых няпростых умовах 
Рэспубліка Беларусь прымае ўсе магчымыя меры па захаванні міру і 
стабільнасці на беларускай зямлі, забеспячэнні незалежнасці і тэры-
тарыяльнай цэласнасці дзяржавы, умацоўваючы сістэму нацыяналь-
най бяспекі, у першую чаргу Узброеныя Сілы як адзін з галоўных 
гарантаў суверэнітэту краіны, а таксама развіваючы мірныя міжна-
родныя ініцыятывы.

Абарона Рэспублікі Беларусь — святы абавязак кожнага грама дзя-
ніна Рэспублікі Беларусь. Многія з вас пройдуць ваенную службу ў 
радах Узброеных Сіл, звяжуць свой лёс з арміяй, абраўшы прафесію 
афіцэра, або з сілавымі структурамі іншых ведамстваў.

Падрыхтоўка да воінскай службы, знаёмства з азамі ваеннай справы 
пачынаецца на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Дапрызыў-
ная падрыхтоўка арганізуецца і праводзіцца ва ўстановах адукацыі 
ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб воінскім абавяз-
ку і воінскай службе». Яе мэта — патрыятычнае выхаванне навучэн-
цаў, асэнсаванне імі канстытуцыйнага абавязку грамадзян па абароне 
Рэспублікі Беларусь, фарміраванне ў іх ведаў і ўменняў, неабходных 
для абароны суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці краіны, а так-
сама маральна-псіхалагічнай гатоўнасці да ваеннай службы.

Зрабіць гэты працэс больш эфектыўным дапаможа дадзены вучэб-
ны дапаможнік.

Пры вывучэнні курса дапрызыўнай падрыхтоўкі вы пазнаёміце-
ся з асновамі заканадаўства аб воінскай службе і ваеннай палітыцы 
Рэспублікі Беларусь; з гісторыяй і сучасным станам Узброеных Сіл 
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 Уводзіны

Рэспублікі Беларусь, іх структурай і ўзбраеннем; атрымаеце ўяўлен-
не аб правах і абавязках ваеннаслужачага, правілах воінскага ўліку і 
парадку праходжання воінскай службы; агульнавайсковых статутах, 
арганізацыі штодзённай дзейнасці Узброеных Сіл і сутнасці воінскай 
дысцыпліны.

У рамках вывучэння асноў ваеннай справы прыярытэтная ўвага 
надаецца заняткам па тактычнай, агнявой і страявой падрыхтоўцы, 
знаёмству з агульнавайсковымі статутамі Узброеных Сіл, са спо-
сабамі і сродкамі засцярогі ад зброі масавага паражэння і ваеннай 
тапаграфіяй.

У час ваенна-медыцынскай падрыхтоўкі вы набудзеце базавыя 
веды і ўменні, неабходныя для эфектыўнага аказання першай дапа-
могі пры раненнях і траўмах.

Тэарэтычныя веды, атрыманыя на ўроках дапрызыўнай пад рых-
тоўкі, будуць замацаваны на практычных занятках і ў перыяд прахо-
джання вучэбна-палявых збораў пасля заканчэння 10-га класа.

Засваенне вучэбнага прадмета «Дапрызыўная падрыхтоўка» да зво-
ліць падрыхтавацца да службы ў радах Узброеных Сіл, стаць надзей-
ным абаронцам Рэспублікі Беларусь.

Умоўныя абазначэнні:

   Прыгадайце

   Пытанні і заданні да тэксту параграфа   

   Гістарычная даведка

   Дадатковая інфармацыя    

   Важна
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Раздзел 1. АБАРОНА АЙЧЫНЫ

§ 1. Гісторыя і сучаснасць беларускай арміі

Якое свята штогод адзначаецца 7 лістапада? Якія вынікі і ўрокі Кастрычніц
кай рэвалюцыі 1917 г.?

Фарміраванне Беларускай ваеннай акругі, яе гісторыя і бая-
выя традыцыі. У нашай гісторыі адной з самых яскравых была і за-
стаецца дата 23 лютага — Дзень абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл 
Рэспублікі Беларусь.

З гэтай датай звязана нара-
джэнне ў 1918 г. Чырвонай Ар-
міі, атрады якой да 23 лютага 
1918 г. сваім гераічным супра-
ціўленнем пад Нарвай і Пско-
вам, на подступах да Полацка, 
Барысава, Оршы, Магілёва, 
Асіповічаў, Гомеля, Калінкаві-
чаў змаглі спыніць рух нямец-
кіх інтэрвентаў (мал. 1).

Менавіта Савецкая Армія 
з’явілася галоўным фактарам, 
зрабіў шым немагчымай вайну, 
у тым ліку ракетна-ядзерную, 
у другой палове XX стагоддзя.

Найвялікшы подзвіг бела рус-
кага народа, яго важкі ўклад у 
разгром ворага чалавецтва — 
фашызму, як у складзе Чырвонай Арміі, так і падчас усенароднай 
барацьбы з захопнікамі на часова акупаванай тэрыторыі, прызнаны 
міжнароднай супольнасцю — у 1945 г. Беларуская ССР стала адной з 
заснавальніц Арганізацыі Аб’яднаных Нацый (ААН).

Узброеныя Сілы Рэспублікі Беларусь унаследавалі баявую славу 
і традыцыі Чырванасцяжнай Беларускай ваеннай акругі (БВА), якая 
зрабіла вялізны ўклад у справу узброенай абароны нашай краіны, за-

Мал. 1. Фрагмент карціны «Нараджэнне 
Чырвонай Арміі» (мастакі В.К. Дзмітрыеўскі, 

І.В. Еўсцігнееў, Г.І. Пракапінскі). 1954 г.
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§ 1. Гісторыя і сучаснасць беларускай арміі

хавання незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці, падтрымання 
міру ў пасляваенны час.

Ваенна-адміністрацыйны падзел тэрыторыі дзяржавы на ваенныя акругі 
ажыццяўляецца з мэтай выканання мерапрыемстваў па падрыхтоўцы краі-
ны на выпадак вайны. Тэрыторыя ваеннай акругі звычайна супадае з межамі 
адміністрацыйнага падзелу дзяржавы. У 1976 г. у СССР мелася 16 ваенных 
акруг: Адэская, Беларуская, Далёкаўсходняя, Забайкальская, Закаўказская, 
Кіеўская, Ленінградская, Маскоўская, Паўночнакаўказская, Прыбалтыйская, 
Прыволжская, Прыкарпацкая, Сібірская, Сярэднеазіяцкая, Туркестанская, 
Уральская.

Баявая гісторыя Чырванасцяжнай БВА вядзе адлік ад 28 лістапа-
да 1918 г., калі загадам Рэвалюцыйнага Ваеннага Савета Рэспублікі 
на тэрыторыі Смаленскай, Віцебскай, Магілёўскай, Мінскай і Вілен-
скай губерняў была ўтворана Мінская ваенная акруга (мал. 2). Яе 
асноўная задача заключалася ў фарміраванні і падрыхтоўцы воінскіх 
часцей і злучэнняў, што папаўнялі рэзерв дзеючай арміі.

Прыгранічнае становішча акругі 
абавязвала асабовы састаў злучэн-
няў і воінскіх часцей быць у паста-
ян най баявой гатоўнасці, упарта 
авалодваць ваеннымі ведамі, асвойваць новую тэхніку, павышаць сваё 
баявое майстэрства. Фарміраваліся першыя танкавыя часці, пашыра-
лася аэрадромная сетка, пачалося будаўніцтва Полацкага, Мінскага 
і Мазырскага умацаваных раёнаў, якія ў далейшым атрымалі назву 
«Лінія Сталіна».

Выкажыце меркаванне, з якімі падзеямі 
было звязана перайменаванне ваен
най акругі.

Мал. 2. Асноўныя этапы фарміравання Беларускай ваеннай акругі

28 лістапада 
1918 г.

14 снежня 
1918 г.

2 кастрыч-
ніка 1926 г.

11 ліпеня 
1940 г.

Мінская 
ваенная 
акруга

Заходняя 
ваенная 
акруга 
(ЗахВА)

Беларуская 
ваенная 

акруга (БВА)

Заходняя 
Асобая 

ваенная 
акруга 

(ЗахАВА)
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У 1939 г., пасля пачатку Другой сусветнай вайны, кіраўніцтва Са-
вецкага Саюза ўважліва сачыла за развіццём трагічных падзей у Поль-
шчы. Нямецкія войскі пасля разгрому асноўных сіл польскай арміі 
пачалі імклівы рух ва ўсходнім напрамку, паступова набліжаючыся 
да тэрыторыі Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны.

Узнікла пагроза захопу гэтых тэрыторый фашысцкімі войскамі. 
Таму 17 верасня 1939 г., калі польскі ўрад фактычна пакінуў тэры-
торыю Польшчы, савецкія войскі былі ўведзены на тэрыторыю За-
ход няй Беларусі і Заходняй Украіны, каб не дапусціць іх захопу Гер-
маніяй і вызваліць землі, анексіраваныя Польшчай пасля Першай 
сусветнай вайны. Вынікам вызваленчага паходу Чырвонай Арміі 
стала ўваходжанне ў склад БССР тэрыторыі цяперашніх Брэсцкай, 
Гродзенскай і часткі Мінскай абласцей. Беларускі народ злучыўся ў 
адзінай дзяржаве. Нават праз дзесяцігоддзі неабвержным застаец-
ца той гістарычны факт, што дзеянні войскаў Чырвонай Арміі былі 
паўсюдна падтрыманы насельніцтвам Заходняй Беларусі. Дзяржаў-
ная мяжа СССР была адсунута ў заходнім напрамку на глыбіню да 
250—300 км.

Хутка пачалося фарміраванне механізаваных карпусоў, якія 
атрымалі на ўзбраенне найноўшыя танкі Т-34 і КВ, стралковых і 
паветрана-дэсантных злучэнняў. Авіяцыя акругі асвойвала новыя 
знішчальнікі МіГ-3, Як-1, штурмавікі Іл-2 і бамбардзіроўшчыкі 
Пе-2 (мал. 3). У выніку па колькасці войскаў і насычанасці бая-
вой і спецыяльнай тэхнікай Заходняя Асобая ваенная акруга нале-
жала да найбольш магутных 
прыгранічных акруг. Аднак 
значная частка войскаў акру-
гі знаходзілася ў стадыі пера-
ўзбраення, фарміравання або 
даўкамплектавання, не дасяг-
нуўшы неабходнага ўзроўню 
баявой гатоўнасці.

22 чэрвеня 1941 г., у сувязі 
з пачаткам Вялікай Айчыннай 
вайны, акруга была пераўтво-
рана ў Заходні фронт, байцы 
якога першымі прынялі на 
сябе ўдар фашысцкіх захоп-
нікаў. Гераічнае супраціўлен- Мал. 3. Бамбардзіроўшчык Пе-2
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§ 1. Гісторыя і сучаснасць беларускай арміі

не савецкіх войскаў сарвала планы германскага бліцкрыга, заклала 
фундамент Вялікай Перамогі.

Пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны 1 сакавіка 1946 г. 
была адноўлена БВА. З улікам вопыту вайны сфарміраваны тан-
кавыя і механізаваныя дывізіі, аб’яднаныя ў механізаваныя арміі. 
У войскі паступалі новыя ўзоры ўзбраення і ваеннай тэхнікі: сярэд-
нія танкі Т-44, Т-54, цяжкія танкі ІС-3, ІС-4, бронетранспарцёры. 
Ваенна-паветраныя сілы атрымалі рэактыўныя самалёты МіГ-15 
і Іл-28.

У 1950-я і наступныя гады БВА (адна з найбуйнейшых ваенных 
акруг Узброеных Сіл СССР) ператварылася ў своеасаблівы дослед-
ны палігон для асваення новых узораў ўзбраення і баявой тэхнікі. 
Гэта тлумачыцца тым, што БВА прыкрывала найважнейшы (заход-
ні) стратэгічны напрамак краіны і з’яўлялася «буфернай» зонай у 
выпадку нападу.

7 лістапада 1967 г. падраздзяленні 339-га гвардзейскага мотастралковага Бе-
ластоцкага Чырванасцяжнага ордэнаў Суворава, Кутузава, Аляксандра Неўска-
га палка з саставу 120-й гвардзейскай мотастралковай Рагачоўскай Чырвана-
сцяжнай ордэнаў Суворава і Кутузава дывізіі імя Вярхоўнага Савета БССР БВА 
на баявых машынах пяхоты БМП-1 прайшлі па Краснай плошчы ў Маскве як 
удзель нікі ваеннага парада, прысвечанага 50-годдзю Кастрычніцкай рэвалю-
цыі. Гэта быў першы паказ БМП-1 шырокай грамадскасці.

У БВА праводзіліся вайсковыя выпрабаванні многіх узораў ўзбра-
ення і ваеннай тэхнікі. Часці акругі першы-
мі ў Савецкай Арміі атрымалі на ўзбраенне 
танкі Т-72, баявыя машыны пяхоты БМП-1  
і БМП-2, самаходныя артылерыйскія ўста-
ноў кі 2С3 «Акацыя» і 2С19 «Мста».

22 лютага 1968 г. за вялікі ўклад у справу 
ўмацавання абароннай магутнасці савецкай 
дзяржавы і яе ўзброенай абароны, поспехі ў 
баявой і палітычнай падрыхтоўцы і ў сувязі з 
50-год дзем Савецкай Арміі і Ваенна-Марскога 
Флоту СССР БВА была ўзнагароджана ордэ-
нам Чырвонага Сцяга (мал. 4).

БВА на працягу больш як чатырох пасля-
ваенных дзесяцігоддзяў уносіла значны ўклад  

Мал. 4. Ордэн 
Чырвонага Сцяга
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у гарантаванне бяспекі дзяржавы на заходнім напрамку, з’яўляючы-
ся найважнейшым фактарам стратэгічнага стрымлівання для любога 
праціўніка, які паспрабаваў бы развязаць вайну. А патэнцыйная ма-
гутнасць Савецкай Арміі забяспечвала стра тэ гічны ядзерны парытэт 
на планеце.

У 1979—1989 гг. ваеннаслужачыя БВА прымалі актыўны ўдзел 
у аказанні інтэрнацыянальнай дапамогі народу Афганістана, пры-
няўшы на сябе ўдар міжнароднага тэрарызму, які распаўсюджваўся 
ў тыя гады.

Першай увайшла на тэрыторыю Афганістана і апошняй пакіну-
ла яе 103-я гвардзейская паветрана-дэсантная ордэна Леніна Чыр-
ванасцяжная ордэна Кутузава дывізія імя 60-годдзя СССР, якая 
пасля вайны дыслацыравалася ў Віцебску. За мужнасць і гераізм, 
праяўленыя пры аказанні інтэрнацыянальнай дапамогі Рэспублі-
цы Афганістан, указамі Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР 8 ва-
еннаслужачых 103-й гвардзейскай паветрана-дэсантнай дывізіі 
былі ўдастоены звання Героя Савецкага Саюза (Мікалай Чэпік, 
Аляксандр Міраненка, Абас Ісрафілаў, Альберт Слюсар, Аляк-
сандр Салуянаў, Аляксандр Каравін, Уладзімір Задарожны, Павел 
Грачоў).

Подзвіг — так можна ахарактарызаваць баявую дзейнасць у Аф-
ганістане прадстаўнікоў усіх родаў войскаў, усіх ваенных спецыяль-
насцей абмежаванага кантынгенту. Дарогамі гэтай вайны прайшлі 
28 832 ураджэнцы Беларусі. Чатыром з іх было прысвоена званне Ге-
роя Савецкага Саюза (мал. 5). Больш за 700 нашых суайчыннікаў не 
вярнуліся дамоў з той вайны.

Мал. 5. Ураджэнцы Беларусі — Героі Савецкага Саюза (злева направа): 
Андрэй Мельнікаў, Мікалай Чэпік, Васіль Шчарбакоў, Васіль Піменаў
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§ 1. Гісторыя і сучаснасць беларускай арміі

У Беларусі памятаюць пра подзвіг воінаў-інтэрнацыяналістаў, 
якія да канца засталіся вернымі баявому брацтву, Ваеннай прысязе 
і сваёй Радзіме.

Вопыт вайны ў Афганістане ўжо ў сярэдзіне 80-х гадоў ХХ ст. па-
казаў напрамак развіцця формаў і спосабаў  проціборства, у тым ліку 
інфармацыйнага, у многім прадвызначыў развіццё ваеннай справы ў 
будучыні. Гэты вопыт, набыты цаной тысяч жыццяў, змяніў раней-
шыя погляды на сутнасць вайны і ўзброенай барацьбы, ён выключна 
важны сёння і актыўна выкарыстоўваецца ў развіцці Узброеных Сіл 
Рэспублікі Беларусь.

Далейшае развіццё ваеннай акругі было спынена распадам Савец-
кага Саюза. На аснове структурных элементаў БВА былі створаны 
Узбро еныя Сілы Рэспублікі Беларусь.

Узброеныя Сілы Рэспублікі Беларусь — пераемнік слаўных ба-
явых традыцый Чырвонай і Савецкай армій. У пачатку 1990-х гг. 
перад Рэспублікай Беларусь паўсталі вельмі складаныя задачы, звя-
заныя з неабходнасцю стварэння ўласных Узброеных Сіл.

У ліпені 1990 г. Вярхоўны Савет БССР прыняў Дэкларацыю аб 
дзяржаўным суверэнітэце, якой у далейшым быў нададзены кан-
стытуцыйны статус. Згодна з Дэкларацыяй Беларусь мела права 
на ўласныя Узброеныя Сілы, унутраныя войскі, органы дзяржаў-
най і грамадскай бяспекі, падкантрольныя Вярхоўнаму Савету Рэс-
публікі Беларусь.

18 сакавіка 1992 г. Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь прыняў 
пастанову, у якой даручыў Савету Міністраў прыступіць да фарміра-
вання Узброеных Сіл. Беларуская ваенная акруга была скасавана, 
а на базе ўпраўлення акругі створана Міністэрства абароны Рэспублікі 
Беларусь.

У першай палове 1990-х гг. была створана аснова нарматыўнай 
прававой базы ваеннага будаўніцтва, прыняты Законы Рэспублікі 
Беларусь «Аб абароне», «Аб Узброеных Сілах Рэспублікі Бела-
русь», «Аб усеагульным воінскім абавязку і ваеннай службе», «Аб 
статусе ваеннаслужачых» і шэраг іншых нарматыўных актаў. За-
конамі Рэспублікі Беларусь «Аб абароне» і «Аб Узброеных Сілах 
Рэспублікі Беларусь» вызначаліся паўнамоцтвы органаў дзяржаў-
най улады, абавязкі прадпрыемстваў, устаноў і арганізацый у галі-
не абароны.

Такім чынам, пасля атрымання Рэспублікай Беларусь дзяржаўнага 
суверэнітэту на базе БВА былі ўтвораны Узброеныя Сілы Рэспублікі  
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Беларусь, якія, з’яўляючыся пра-
даў жаль ні ка мі слаўных баявых 
традыцый папярэдніх пакален-
няў, сёння надзейна забяспеч ва-
юць ваенную бяспеку Рэспублікі Беларусь, яе суверэнітэт і тэрыта ры-
яль ную цэласнасць (мал. 6).

Рэфармаванне ваеннай арганізацыі дзяржавы пачалося з сярэ дзі-
ны 1990-х гг. З абраннем Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь А.Р. Лу-
кашэнкі была створана эфектыўная сістэма дзяржаўнага кіравання, 
а самае галоўнае — захаваны і ўмацаваны структуры гарантавання 
нацыянальнай бяспекі і абараназдольнасці.

У рамках рэфармавання Узброеных Сіл былі вырашаны многія 
задачы, звязаныя са стварэннем органаў ваеннага кіравання, 
рэфармаваннем большасці аб’яднанняў, злучэнняў, воінскіх час-
цей і ўстаноў, створаны мабільныя сілы, удасканалена сістэма 
кантрактнай службы, аптымізавана сістэма падрыхтоўкі войскаў 
і сістэма ваеннай адукацыі, створана Ваенная акадэмія Рэспублікі 
Беларусь.

Сёння Рэспубліка Беларусь з’яўляецца незалежнай, суверэннай 
дзяр жавай, якая не належыць ні да аднаго з сусветных цэнтраў сілы, 
праводзіць міралюбівую знешнюю палітыку. Пры гэтым Беларусь 
з-за свайго геаграфічнага становішча і адкрытасці ў поўнай меры 
трапляе пад уздзеянне боль ша-
сці сусветных геа палітычных 
пра цэсаў.

У адпаведнасці з Ваеннай 
дактрынай Рэспублікі Бела-
русь наша краіна не ўспры-
мае ні адну з дзяржаў у якасці 
праціўніка. Каб праціўнікаў 
у Беларусі не было, рэалізу-
ец ца шматвектарная знешняя 
палітыка і адначасова надаецца 
прыярытэтная ўвага пытанням 
ваеннай бяспекі дзяржавы, раз-
віццю Узброеных Сіл.

Мал. 6. Узброеныя Сілы Рэспублікі 
Беларусь — гарант міру і бяспекі

Што з’яўляецца асновай ваеннай арганізацыі Рэспублікі Беларусь?

Падумайце, для чаго былі створаны Узбро
еныя Сілы Рэспублікі Беларусь.
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Ваенная дактрына Рэспублікі Беларусь абвяшчае, што Узбро-
еныя Сілы і іншыя войскі, што з’яўляюцца сілавым кампанентам 
ваеннай арганізацыі дзяржавы на ўмовах, якія не супярэчаць на-
цыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь, у рамках рэалізацыі 
комплексу мер па ўзброенай абароне Рэспублікі Беларусь павінны 
быць гатовы:

— вырашаць задачы ў складзе дзяржаўнай сістэмы рэагавання на 
акты тэрарызму, дзейнасць тэрарыстычных арганізацый, незакон-
ных узброеных фарміраванняў і масавыя беспарадкі;

— правесці комплекс стрымліваючых, папераджальных і пад рых-
тоўчых мерапрыемстваў па павышэнні сваёй гатоўнасці да ўзброенай 
абароны Рэспублікі Беларусь у любой ваенна-палітычнай абстаноўцы 
ў адпаведнасці з узроўнем ваеннай небяспекі;

— пры развязванні ўнутранага або міжнароднага ўзброенага кан-
флікту, лакальнай вайны — забяспечыць стабілізацыю абстаноўкі 
ў Рэспубліцы Беларусь, весці актыўныя ваенныя дзеянні з мэтай 
захавання незалежнасці, тэры-
тарыяльнай цэласнасці, суве рэ ні-
тэту і канстытуцыйнага ладу Рэс-
пуб лікі Беларусь;

— пры развязванні рэгіяналь-
най або буйнамаштабнай вайны — весці сумесныя ваенныя дзеянні ў 
складзе кааліцыйных груповак войскаў (сіл) і забяспечыць стварэнне 
ўмоў для спынення вайны (заключэння міру) на ўмовах, якія не су-
пярэчаць нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь.

Сёння Узброеныя Сілы Рэспублікі Беларусь прыведзены ў адпа-
веднасць з выклікамі, рызыкамі і патэнцыйнымі пагрозамі ваеннай 
бяспецы дзяржавы і прызначаны для забеспячэння ваеннай бяспекі 
і ўзброенай абароны краіны, яе суверэнітэту, незалежнасці і тэры-
тарыяльнай цэласнасці.

З’яўляючыся правапераемнікам Чырвонай Арміі і Савецкай Ар-
міі, Узброеныя Сілы Рэспублікі 
Беларусь захоўваюць слаўныя ба-
явыя традыцыі, што склаліся за 
стагоддзе.

Асноўнымі баявымі традыцыямі Узброеных Сіл з’яўляюцца:
— самаахвярная адданасць і любоў да Радзімы, пастаянная гатоў-

насць абараняць яе да апошняй кроплі крыві;

Карыстаючыся тэкстам Ваеннай дак
трыны, растлумачце, як Рэспубліка Бе
ларусь вызначае сваю ваенную бяспеку.

Што стала асновай для стварэння Узбро
еных Сіл Рэспублікі Беларусь?
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— вернасць Ваеннай прысязе, 
самаахвярнасць і масавы гераізм 
у баі;

— вернасць Баявому Сцягу;
— пастаяннае імкненне да ўдас-

ка налення баявога майстэрства, 
паглыблення ваенных ведаў; узор-
ны парадак, ар га ні за ванасць і дыс - 
цып ліна;

— вайсковае братэрства і ка-
лек тывізм, павага да камандзіра 
і яго абарона ў баі.

Пры стварэнні і  рэфармаванні беларускай арміі было вырашана захаваць 
ганаровыя найменні і ўзнагароды часцей і злучэнняў БВА, атрыманыя імі ў гады 
Вялікай Айчыннай вайны. Сёння ў армейскім страі застаюцца 120-я гвардзей-
ская механізаваная Рагачоўская Чырванасцяжная ордэнаў Суворава і Кутузава 
брыгада імя Вярхоўнага Савета БССР — спадчынніца 120-й гвардзейскай страл-
ковай (мотастралковай) дывізіі; 6-я гвардзейская механізаваная Кіеўска-Бер-
лінская ордэна Леніна Чырванасцяжная ордэнаў Суворава і Багдана Хмяльніц-
кага брыгада — спадчынніца 6-га гвардзейскага танкавага корпуса; 11-я гвар-
дзейская механізаваная Прыкарпацка-Берлінская Чырванасцяжная ордэна 
Суворава брыгада  — спадчынніца 11-га гвардзейскага танкавага корпуса; 
19-я  гвар дзейская механізаваная Нікалаеўска-Будапешцкая Чырванасцяжная 
ордэна Суворава брыгада — спадчынніца 19-й гвардзейскай танкавай дывізіі. 
Неба Беларусі ахоўваюць 116-я гвардзейская штурмавая Радомская Чырвана-
сцяжная авіяцыйная база; 120-я зенітная ракетная Яраслаўская ордэнаў Куту-
зава і  Чырвонай Зоркі брыгада; 740-я зенітная ракетная Мінская ордэнаў Су-
ворава і Кутузава брыгада; 56-ы асобны Тыльзіцкі ордэна Чырвонай Зоркі полк 
сувязі і іншыя праслаўленыя воінскія часці.

Захавалася і слаўная традыцыя Савецкай Арміі — залічэнне ваен-
наслужачых навечна ў спісы асабовага саставу воінскай часці, што 
з’яўляецца выключна пачэсным актам. Навечна ў спісы асабовага 

Мал. 7. Абеліск на тэрыторыі 
воінскай часці

Падумайце, што сімвалізуюць выявы 
ор дэ наў на абеліску?
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саставу залічваюцца загінуўшыя ў час баявых дзеянняў або памер-
лыя ад ран, атрыманых у час баявых дзеянняў, ваеннаслужачыя, якія 
здзейснілі гераічныя подзвігі пры абароне Айчыны і былі ўдастоены 
вышэйшай ступені адзнакі дзяржавы — звання Героя Беларусі, Героя 
Савецкага Саюза або ўзнагароджаны ордэнамі Рэспублікі Беларусь, 
СССР, у тым ліку пасмяротна.

Навечна залічаны ў спісы асабовага саставу: 6-й гвардзейскай механізава-
най брыгады  — З.Н. Ахметзянаў, В.Ф. Калішын, П.Ф. Калеснікаў, В.А. Сажынаў, 
І.С. Трубін; 11-й гвардзейскай механізаванай брыгады — С.Г. Амелічкін, В.М. Гін-
таўт, А.Ф. Кавальскі, Р.А. Вінаградаў, Р.І. Багданенка; 120-й гвардзейскай механі-
заванай брыгады  — І.А. Чупілка, М.М. Пуцілаў; 103-й гвардзейскай паветра-
на-дэсантнай брыгады — А.Р. Міраненка, М.П. Чэпік, У.У. Задарожны; 5-й асоб-
най брыгады спецыяльнага прызначэння — М.А. Кузняцоў; 111-й гвар дзей скай 
артылерыйскай брыгады — Г.П. Кудрашоў: 181-й баявой верталётнай базы — 
В.К.  Гайнутдзінаў; 72-га гвардзейскага аб’яднанага вучэбнага цэнтра пад рых-
тоў кі прапаршчыкаў і маладых спецыялістаў — П.М. Рак, А.І. Данілаў, А.А. Пят-
раеў, І.Д. Рошчын, А.Г.  Сярэбранікаў; Ваеннай акадэміі Рэспублікі Беларусь  — 
М.А. Сяліцкі, П.Е. Купрыянаў, Д.Б. Гвішыяні, Ю.К. Трапашка.

Залічэнне ваеннаслужачых навечна ў спісы асабовага саставу ажыц-
цяўляецца загадам Міністра абароны Рэспублікі Беларусь толькі 
ў адну воінскую часць або ў адну ваенна-вучэбную ўстанову з ліку 
тых, у якіх яны праходзілі ваенную службу ці вучыліся, у выключ-
ных выпадках па рашэнні Міністра абароны Рэспублікі Беларусь — 
у іншыя воінскія часці або ваенна-вучэбныя ўстановы.

Развіццём традыцый Савецкай Арміі стала залічэнне ваенна-
служачых ганаровымі салдатамі ў спісы асабовага саставу, што 
з’яўляецца сімвалам іх воінскага гонару і славы. Ганаровымі салда-
тамі могуць быць залічаны пры жыцці выдатныя дзяржаўныя і ва-
енныя дзеячы, Героі Беларусі, Героі Савецкага Саюза, ваеннаслу-
жачыя запасу (у адстаўцы), узнагароджаныя ордэнамі Рэспублікі 
Беларусь і СССР.

1. З якімі падзеямі ў гісторыі Беларусі звязаны пачатак баявой гісторыі БВА?
2. Растлумачце, чаму Заходняя Асобая ваенная акруга належала да найбольш ма-

гутных прыгранічных акруг.
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3. Як захоўваецца памяць пра Вялікую Айчынную вайну ў войсках БВА?
4. Назавіце асаблівасці пасляваеннага развіцця БВА. Якой узнагароды і  за што 

была ўдастоена БВА?
5. Многія найноўшыя ўзоры ўзбраення і ваеннай тэхнікі першымі атрымлівалі час-

ці і злучэнні БВА. Чым гэта было выклікана?

§ 2. Доблесць і слава воінаў у барацьбе  
за свабоду Айчыны

Якое ўмоўнае абазначэнне атрымала ў гады Вялікай Айчыннай вайны Белару
ская наступальная аперацыя?

На працягу стагоддзяў беларусы, не шкадуючы сваіх жыццяў, 
змагаліся за свабоду і незалежнасць роднай зямлі. Назаўсёды ўвай-
шлі ў гісторыю подзвігі воінаў Полацкага княства, Вялікага Княст-
ва Літоўскага, што змагаліся з іншаземнымі захопнікамі. Беларусы 
ваявалі ў радах рускай арміі на Барадзінскім полі і ў «бітве наро-
даў» пад Лейпцыгам, абаранялі Севастопаль у гады Крымскай вай-
ны, неслі свабоду балгарскаму народу ў час руска-турэцкай вайны 
1877—1878 гг.

У Першую сусветную вайну давялося змагацца з нямецкай арміяй 
на зямлі Беларусі, абараняючы свой дом ад жорсткага ворага. Вечнай 
славай пакрылі сябе абаронцы Смаргоні, удзельнікі атак пад Бара-
навічамі і Нараччу.

Пасля Кастрычніцкай рэвалю-
цыі 1917 г., у бітвах Грамадзянс-
кай вайны і іншаземнай інтэрвен-
цыі, нарадзілася Чырвоная Армія, 
ад якой вядуць свой радавод Узброеныя Сілы Рэспублікі Беларусь.

Роля Чырвонай Арміі і Савецкай Арміі ў справе станаўлення 
суверэннай Беларусі. Адразу пасля перамогі Кастрычніцкай рэ-
валюцыі 1917 г. новы ўрад, у адпаведнасці з Дэкрэтам аб міры, па-
чаў у Брэст-Літоўску перамовы аб заключэнні міру з Германіяй і яе 
саюзнікамі. Паколькі савецкая дэлегацыя адмовілася прыняць знева-
жальныя ўмовы міру, германскае камандаванне заявіла аб спыненні 
перамір’я і аднаўленні баявых дзеянняў. Пачалося наступленне гер-
манскіх войскаў, спыніць якое павінны былі атрады ствараемай Чыр-
вонай Арміі (мал. 8).

Якая падзея лічыцца днём нараджэння 
Чырвонай Арміі?
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Салдаты, рабочыя, сяляне ў выключна цяжкіх умовах мужна зма-
галіся за родную зямлю. Гераічнае супраціўленне ворагу аказалі ма-
ладыя атрады Чырвонай Арміі пад Нарвай і Псковам. Жорсткія баі 
з немцамі ў раёне Талачына, упартае супраціўленне кайзераўскім 
інтэрвентам на подступах да Полацка, Барысава, Оршы, Магілёва, 
Асіповічаў, Гомеля, Калінкавічаў стала сапраўды баявым хрышчэн-
нем для беларускіх атрадаў маладой Чырвонай Арміі.

Да 23 лютага 1918 г. яны прыпынілі рух нямецкіх войскаў.
У азнаменаванне мужнага адпору германскім захопнікам з боку 

першых атрадаў Чырвонай Арміі, масавага пад’ёму працоўных, якія 
ўзняліся на абарону сваёй Айчыны, дзень 23 лютага 1918 г. быў аб-
вешчаны Днём нараджэння Чырвонай Арміі і штогод, пачынаючы з 
1919 г., пачаў адзначацца як дзяржаўнае свята — Дзень Чырвонай 
(а з 1947 г. — Савецкай) Арміі і Ваенна-Марскога Флоту. У нашай 
краіне — гэта Дзень абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Рэспублікі 
Беларусь, усенароднае свята, якое па праве лічыцца днём памяці 
мужнасці і гераізму ўсіх пакаленняў абаронцаў Айчыны, што адстая-
лі незалежнасць роднай зямлі.

Пасля заключэння 3 сакавіка 1918 г. Брэсцкага мірнага дагавора 
большая частка Беларусі была акупавана нямецкімі войскамі. Хутка 
барацьбу з імі пачалі партызанскія атрады, колькасць якіх пастаянна 
павялічвалася. На пачатку восені 1918 г. з акупантамі змагаліся ўжо 
каля ста партызанскіх атрадаў.

Мал. 8. Стварэнне Чырвонай Арміі

18 лютага 1918 г. — 
германскія войскі 

перайшлі ў наступленне

21 лютага — Савет 
Народных Камісараў 
РСФСР апублікаваў 

дэкрэт-адозву 
«Сацыялістычная 

Айчына ў небяспецы!»

23 лютага першыя 
атрады Чырвонай 

Арміі ўступілі ў бой 
з нямецкімі войскамі 
пад Нарвай і Псковам
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Адным з арганізатараў партызанскага руху на Ма-
зыршчыне быў селянін з вёскі Навасёлкі Петры каўскай 
воласці Васіль Ісакавіч Талаш (мал. 9). Яго празвалі 
«дзед Талаш», бо на той час яму было 75 гадоў. Ён 
арганізаваў партызанскі атрад колькасцю 300 чалавек і 
неаднойчы здзяйсняў напады на гарнізоны праціўніка. 
Пазней гэты атрад уліўся ў рады Чырвонай Арміі, а сам 
дзед Талаш стаў разведчыкам 417-га палка 47-й страл-
ковай дывізіі. Высокая ўзнагарода — ордэн Чырвонага 
Сцяга — увянчала яго шматлікія заслугі. В.І. Талаш пры-
маў удзел і ў Вялікай Айчыннай вайне.

1 студзеня 1919 г. на вызваленай ад нямецкіх акупантаў тэрыторыі 
была абвешчана Сацыялістычная Савецкая Рэспубліка Беларусь. 
Гэты факт сведчыць пра тую ролю, якую адыграла Чырвоная Армія ў 
станаўленні беларускага суверэнітэту (мал. 10).

Доблесць і слава воінаў у барацьбе за свабоду Айчыны праяўлялі-
ся на працягу ўсёй гісторыі Беларусі — у барацьбе за савецкую ўла-

Мал. 9. Помнік 
партызану В.І. Талашу 

ў г. Петрыкаве

Каму належала вырашальная роля ў станаўленні суве рэ
нітэту БССР у першыя гады яе існавання?

Мал. 10. Этапы станаўлення беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці

10 снежня 1918 г. у Мінск уступілі атрады Чырвонай Арміі

1 студзеня 1919 г. у Смаленску была абвешчана Сацыялістычная 
Савецкая Рэспубліка Беларусь (пазней — БССР)

Савецка-польская вайна 1920 г., у ходзе якой польскія войскі захапілі 
Мінск і былі спынены на рубяжы рэк Заходняя Дзвіна і Бярэзіна

Летам 1920 г. войскі Заходняга фронту пад камандаваннем 
М.М. Тухачэўскага вызвалілі ад польскіх акупантаў тэрыторыю Беларусі

31 ліпеня 1920 г. была абвешчана незалежнасць Савецкай 
Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусі (пазней — БССР)
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ду, у бітвах з белагвардзейцамі і польскімі войскамі, з нямецкімі 
акупантамі.

4 ліпеня 1920 г. паблізу станцыі Зябкі (на чыгунцы Полацк — Маладзечна) 
адбылася першая ў гісторыі танкавая атака Чырвонай Арміі. У гэты дзень у ата-
ку ўпершыню пайшлі трафейныя танкі МкV «Рыкарда» і FT-17, паспяхова пра
рваўшы абарону праціўніка.

Памяць удзячных нашчадкаў захоўвае гераічны подзвіг воінаў, 
партызан і падпольшчыкаў.

Мужнасць і гераізм беларускага народа ў гады Вялікай Айчын-
най вайны. Воіны-беларусы ў Вялікай Айчыннай вайне. З першых 
гадзін Вялікай Айчыннай вайны пачаўся прызыў у рады Чырвонай 
Арміі. Тысячы добраахвотнікаў звярталіся ў ваенкаматы з просьбай 
накіраваць іх у дзеючую армію. Нягледзячы на цяжкія абарончыя 
баі на тэрыторыі Беларусі, у воінскія часці былі мабілізаваны каля 
500 тыс. чалавек (мал. 11).

Мал. 11. Уклад беларускага народа ў Перамогу над нацысцкай Германіяй

УРАДЖЭНЦЫ БЕЛАРУСІ, ЯКІЯ АСАБЛІВА 
ВЫЗНАЧЫЛІСЯ Ў ВЯЛІКУЮ АЙЧЫННУЮ ВАЙНУ

генерал арміі А.І. Антонаў — распрацоўшчык 
плана аперацыі «Баграціён»

генерал-маёр Л.М. Даватар — удзельнік абароны Масквы

генерал-маёр А.І. Лізюкоў, палкоўнік П.І. Лізюкоў — 
удзельнікі абароны Масквы і Ленінграда

капітан Б.І. Коўзан — у паветраных баях збіў 28 самалётаў, 
здзейсніў чатыры тараны самалётаў праціўніка

старшы лейтэнант А.К. Гаравец — у паветраным 
баі на Курскай дузе збіў 9 варожых самалётаў

чырвонаармеец Ф.А. Смалячкоў — знішчыў 
125 гітлераўцаў на Ленінградскім фронце
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22 чэрвеня 1941 г. гарнізон Брэсцкай крэпасці прыняў першы ўдар 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў і больш за месяц трымаў абарону. 
За гераізм і мужнасць, праяўленыя абаронцамі Брэсцкай крэпасці, 
цытадэль атрымала пачэснае званне «Крэпасць-герой». З першых 
дзён Вялікай Айчыннай вайны Мінск апынуўся ў цэнтры баявых 
дзеянняў. У баях пад Мінскам вызначыліся воіны 100-й стралко-
вай дывізіі пад камандаваннем генерал-маёра І.М. Русіянава. Гэта 
дывізія першай у Чырвонай Арміі была ўдастоена гвардзейскага 
звання і стала называцца 1-й гвардзейскай стралковай дывізіяй. Яс-
кравым прыкладам стойкасці воінаў Чырвонай Арміі стала гераіч-
ная абарона Магілёва ў ліпені 1941 г., якой кіраваў генерал-маёр 
М.Ц. Раманаў.

З 23 чэрвеня па 29 жніўня 
1944 г. савецкія войскі правялі 
адну з найбуйнейшых стратэ-
гічных наступальных аперацый 
Чырвонай Арміі ў гады Вялі-
кай Айчыннай вайны і адну 
з найбуйнейшых баявых апера-
цый за ўсю гісторыю войнаў —  
Бе ла рус кую стратэгічную на-
сту паль ную аперацыю «Багра-
ціён», у хо дзе якой была вызва-
лена ўся тэрыторыя Беларусі. 
Задума, рас працоўка і плана-
ванне аперацыі належалі нашаму выдатнаму суайчынніку генералу 
ар міі А.І. Антонаву, намесніку начальніка Генеральнага штаба 
Чыр во най Арміі.

30 чэрвеня 1944 г. няроўны бой з ворагам на вуліцах Барысава на працягу 
17 гадзін вёў экіпаж танка Т-34 пад камандаваннем лейтэнанта П.М. Рака. Экіпаж 
змагаўся да апошняга патрона і загінуў у палаючым танку. П.М. Рак, А.А. Пят раеў, 
А.І. Данілаў былі ўдастоены звання Героя Савецкага Саюза і навечна залічаны 
ў спісы асабовага саставу танкавага палка.

У гады вайны шырокае распаўсюджанне атрымала практыка пры-
сваення пачэсных найменняў у гонар вызваленых гарадоў часцям і злу-

Мал. 12. Бранятэхніка перыяду Вялікай 
Айчыннай вайны на Парадзе ў гонар 

Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь

Што сімвалізуе ўрачыстае праходжанне ваеннай тэхнікі перыяду Вялікай Айчыннай 
вайны на Парадзе ў гонар Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь?

Правообладатель Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки



23

§ 2. Доблесць і слава воінаў у барацьбе за свабоду Айчыны 

чэнням Чырвонай Арміі, узнагароджання іх баявымі ордэнамі. Усяго 
найменні ў гонар беларускіх гарадоў атрымалі 537 часцей і злучэнняў. 
Яшчэ некалькі дзясяткаў атрымалі найменні Дняпроўскіх, Верхне-
дняпроўскіх, Нёманскіх.

У адпаведнасці з вынікамі рэферэндума дзень вызвалення г. Мін-
ска (3 ліпеня) адзначаецца як Дзень Незалежнасці Рэспублікі Бела-
русь (Дзень Рэспублікі).

Гераічныя подзвігі беларускіх партызан і падпольшчыкаў на аку-
паванай тэрыторыі. З першых дзён вайны на акупаванай тэрыторыі 
разгарнулася масавая антыфашысцкая барацьба. Найбольш яркай яе 
праявай стаў партызанскі і падпольны рух (мал. 13).

З апорай на карту дайце характарыстыку партызанскаму руху ў Беларусі.

Мал. 13. Партызанскія брыгады і злучэнні на акупаванай  
тэрыторыі Беларусі (1942—1944 гг.)

Партизанские бригады и соединения на оккупированной территории Беларуси (1942—1944 гг.)
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Адным з першых на тэрыторыі Беларусі быў створаны Пінскі 
партызанскі атрад пад кіраўніцтвам В.З. Каржа. На тэрыторыі Ак-
цябрскага раёна Палескай вобласці дзейнічаў атрад «Чырвоны Кас-
трычнік», якім кіравалі Ц.П. Бумажкоў і Ф.І. Паўлоўскі. Ужо 
6 жніўня 1941 г. яны былі ўдастоены звання Героя Савецкага Саюза — 
першымі сярод партызан! На тэрыторыі Суражскага раёна Віцебскай 
вобласці ў першыя тыдні вайны партызанскі атрад быў створаны 
М.П. Шмыровым — легендарным Бацькам Мінаем.

Дзейнасць партызан — яскравая і слаўная старонка ў ба раць бе 
з аку пантамі. 88 чалавек сталі Героямі Савецкага Саюза, 140 тыс. 
былі ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі.

Акрамя партызанскага руху, істотную ролю ў барацьбе з захоп-
нікамі на акупаванай тэрыторыі адыграла антыфашысцкае пад-
полле. На тэрыторыі Беларусі ў радах падпольшчыкаў змагаліся з 
ворагам больш за 70 тыс. чалавек, а ў цэлым у СССР — 220 тыс. 
чалавек. Спецыфіка падпольнай барацьбы заключалася ў тым, што 
патрыётам даводзілася дзейнічаць ва ўмовах строгай канспірацыі 
і пры пастаяннай пагрозе быць схопленымі ворагам. Галоўнымі за-
дачамі, якія ставіліся перад падполлем, былі збор разведвальных 
даных, правядзенне дыверсій, сабатажу, вядзенне актыўнай пра-
паганды з мэтай разлажэння варожай арміі і падтрымання баявога 
духу ў насельніцтва.

Адным з найбольш масавых 
стала Мінскае антыфашысц-
кае падполле. У яго дзейнасці 
за перыяд вайны прыняло ўдзел 
больш за 9 тыс. чалавек. Ужо 
на канец 1941 г. у Мінску і яго 
наваколлі дзейнічала 50 груп 
коль касцю да 2 тыс. чалавек.  
У ліс тападзе 1941 г. для каарды-
нацыі і аб’яднання іх дзеянняў 
быў створаны агульнагарадскі 
кіруючы партыйны  цэнтр, чле-
намі якога сталі І.К. Кавалёў, 
І.П. Казінец, В.С. Жудро, С.І. Заяц, В.К. Ні кі фа раў, Г.М. Ся мё наў. 
У верасні ў сталіцы БССР таксама ўзнік Ваенны савет партызанскага 
руху. Мінскае падполле вяло актыўную разведвальна-дыверсійную 
дзейнасць, членамі арганізацыі было здзейснена звыш 1500 дыверсій.

Мал. 14. Марыя Осіпава (злева), Надзея Траян 
(пасярэдзіне) і Алена Мазанік (справа)
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§ 2. Доблесць і слава воінаў у барацьбе за свабоду Айчыны 

Найбольш вядомай акцыяй пад польшчыкаў стала ліквідацыя 
А.Р. Мазанік, М.Б. Осіпавай і Н.В. Траян (мал. 14) у верасні 1943 г. 
кіраўніка акупацыйнай адміністрацыі Беларусі В. Кубэ, галоўнага 
кˆата беларускага народа. Важнай была і агітацыйна-прапагандысц-
кая дзейнасць, выданне ў акупаваным Мінску газеты «Звязда», рас-
паўсюджванне лістовак і зводак Савінфармбюро, у якіх паведамляла-
ся пра рэальнае становішча на франтах.

За надзвычайныя заслугі перад Радзімай, мужнасць і гераізм, 
праяўленыя працоўнымі г. Мінска ў барацьбе супраць гітлераўскіх 
акупантаў, вялікую ролю ў разгортванні ўсенароднага партызанскага 
руху ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны і ў азнаменаванне 
30-годдзя вызвалення Беларускай ССР ад нямецка-фашысцкіх захоп-
нікаў у 1974 г. Мінску прысвоена ганаровае званне «Горад-герой» з 
уручэннем ордэна Леніна і меда-
ля «Залатая Зорка».

У гады Вялікай Айчыннай 
вайны беларускі народ праявіў 
патрыятызм, самаахвярнасць, 
ге раізм у баях з фашыстамі. Гэ-
та вайна была самым суровым вы-
пра баваннем у гісторыі беларус-
кага народа, які разам з іншымі 
народамі Савецкага Саюза прадэ-
манстраваў сваю непахіснасць у 
абароне Радзімы. Перамога са-
вецкага народа ў Вялікай Айчын-
най вайне — гэта гістарычная, 
эпахальная падзея, якая навечна 
застанецца ў памяці чалавецтва.

За мужнасць і стойкасць, праяўленыя абаронцамі беларускіх гарадоў і іншых на-
селеных пунктаў, вымпелам «За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай 
вайны» ўзнагароджаны гарады Брэст, Бабруйск, Барысаў, Віцебск, Гомель, Грод-
на, Жлобін, Заслаўе, Клічаў, Крычаў, Ліда, Мінск, Магілёў, Маладзечна, Орша, По-
лацк, Скідзель, гарадскія пасёлкі Бягомль, Лоеў, Акцябрскі (Карпілаўка), Ушачы, 
вёска Астрашыцкі Гарадок.

На франтах Вялікай Айчыннай вайны ваявала каля 1 млн 300 тыс. 
ураджэнцаў нашай зямлі. За гераізм і мужнасць, праяўленыя ў гады 

Якім гарадам у СССР было прысвоена 
званне «Горадгерой»?

Мал. 15. Плошча Перамогі 
ў горадзе-героі Мінску
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вайны, больш за 300 тыс. ураджэнцаў Беларусі былі ўзнагароджаны 
баявымі ордэнамі і медалямі, 449 з іх сталі Героямі Савецкага Саюза, 
73 чалавекі — поўнымі кавалерамі ордэна Славы. Камандзіры тан-
кавых злучэнняў С.Ф. Шутаў, І.І. Гусакоўскі, І.І. Якубоўскі і лёт-
чык П.Я. Галавачоў былі двойчы ўдастоены звання Героя Савецкага 
Саюза.

1. Вызначце ролю Чырвонай Арміі ў стварэнні беларускай дзяржавы.
2. Калі было абвешчана стварэнне Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусь?
3. У гады Вялікай Айчыннай вайны Беларусь называлі рэспублікай-партызанкай. 

Як вы думаеце, чаму?
4. За што Мінск быў удастоены звання «Горад-герой»?
5. Распрацуйце маршрут экскурсіі па месцах баявой славы вашага рэгіёна.

§ 3. Вернасць воінскаму абавязку

Якія прыклады мужнасці і гераізму беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай 
вайны вам вядомы?

Стагоддзямі жыхары Беларусі мужна баранілі сваю зямлю ад ін-
шаземных захопнікаў, змагаліся за яе свабоду і незалежнасць. І ў 
нашы дні абарона Рэспублікі Беларусь — святы абавязак кожнага яе 
грамадзяніна. Само паняцце «святы абавязак» у дадзеным выпадку 
можна суаднесці з паняццем «воінскі абавязак».

Каб выконваць воінскі абавязак свядома і годна, трэба ведаць сваю 
краіну, яе мінулае і сучаснае, мець уяўленне пра армію, быць ма раль-
на, псіхалагічна і фізічна падрыхтаваным да будучай ваеннай служ-
бы і, калі спатрэбіцца, да ўзброенай абароны Айчыны — Рэспублікі 
Беларусь.

Заўсёды галоўнай каштоўнасцю з’яўляліся людзі, якія ўзнялі-
ся на абарону роднай зямлі, свайго народа, Айчыны. Адгрымелі 
поўныя гора і пакут, мужнасці і гераізму гады Вялікай Айчыннай 
вайны. Але і ў мірныя дні на зямлі слаўных продкаў здзяйсняюцца 
гераічныя подзвігі. Найвялікшай старонкай у гісторыі чалавецтва 
з’явілася асваенне космасу. Палёт у космас, працяглае знаходжан-
не касманаўтаў на арбітальнай станцыі, выхад у адкрыты космас — 
гэта подзвіг, які патрабуе ўсебаковай падрыхтоўкі, найвялікшай 
мужнасці і адвагі.
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§ 3. Вернасць воінскаму абавязку

Сярод заваёўнікаў космасу ёсць імёны слаўных беларускіх касма-
наўтаў: Пятра Ільіча Клімука, двойчы Героя Савецкага Саюза, ура-
джэнца Брэсцкага раёна; Уладзіміра Васільевіча Кавалёнка, двойчы 
Героя Савецкага Саюза, ураджэнца Крупскага раёна Мінскай воб-
ласці; Алега Віктаравіча Навіцкага, Героя Расіі, ураджэнца горада 
Чэрвеня Мінскай вобласці (мал. 16).

Гераізм воінаў-інтернацыяналістаў. Афганская вайна, па сут-
насці, стала першай у свеце вайной супраць распаўсюджвання між-
народнага тэрарызму. Каля 30 тыс. беларусаў і ўраджэнцаў Бела ру-
сі ўдзельнічалі ў гэтай вайне, 
лічачы гэта сваім інтэрнацыя-
наль ным абавязкам. Беларус-
кія воіны годна выканалі свой 
воін скі абавязак у Афганістане.

Самаахвярнасць удзельнікаў ліквідацыі аварыі на Чарнобыль-
скай АЭС. Ноччу 26 красавіка 1986 г. на Чарнобыльскай атамнай 
электрастанцыі адбыўся магутны выбух і пачаўся пажар. Ужо праз 
7 мінут пасля сігналу трывогі на АЭС прыехалі першыя пажарныя 
разлікі. Менавіта яны прынялі на сябе першы ўдар, не ўяўляючы 
ўсёй сур’ёзнасці нябачнай пагрозы радыяцыі. Пажарныя зрабілі ўсё 
для таго, каб папярэдзіць яшчэ большыя маштабы катастрофы.

Актыўны ўдзел у ліквідацыі наступстваў катастрофы прынялі 
ваеннаслужачыя БВА. Экіпажы верталётаў скідвалі на разбураны 
рэактар хімічныя рэчывы для папярэджвання радыеактыўных выкі-
даў. Салдаты і афіцэры часцей радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай 
засцярогі вялі пастаянную разведку, адсочваючы ўзровень радыяцыі, 
збіралі для нейтралізацыі абломкі разбуранага рэактара (мал. 17).

Падрыхтуйце паведамленні пра іх баявыя 
шляхі і подзвігі, здзейсненыя ў Афганістане.

Мал. 16. Беларускія касманаўты Пётр Клімук,  
Уладзімір Кавалёнак, Алег Навіцкі
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На працягу двух месяцаў выконваў палёты ў Чарнобылі экіпаж 
верталёта Мі-6 пад камандаваннем палкоўніка В.А. Вадалажскага, 
скінуўшы на разбураны рэактар больш за 300 т грузаў. Ад атрыма-
най высокай дозы радыеактыўнага апраменьвання В.А. Вадалажскі 
памёр. У 1995 г. ён быў удастоены звання Героя Расіі (пасмяротна). 
Лётчык навечна залічаны ў спісы асабовага саставу 181-й баявой вер-
талётнай базы Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, а яго імем названа 
вуліца ў Мінску.

Прыклады мужнасці і гераізму воінаў сучаснай беларускай 
арміі. І ў мірны час заўсёды ёсць месца подзвігу. Першым Ге ро-
ем Беларусі стаў ваенны лётчык падпалкоў-
нік Уладзімір Мікалаевіч Карват (мал. 18). 
23 мая 1996 г. у час вучэбнага палёту на зні-
шчаль ні ку Су-27 не спрацавала сістэма кіра-
вання. У лётчыка была магчымасць ката-
пуль та вац ца, але тады самалёт мог бы ўпасці 
на жылыя дамы. Уладзімір Карват здолеў ад-
весці падаючую машыну ў бок ад населенага 
пункта, аднак часу на выратаванне ў яго ўжо 
не засталося.

Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
№ 484 ад 21 лістапада 1996 г. за мужнасць і 
гераізм, праяўленыя пры выкананні воінска-
га абавязку, падпалкоўнік Уладзімір Карват 
быў удастоены звання Герой Беларусі (пасмяротна). Імем героя 
былі названы вуліцы ў Мінску і Брэсце, сярэдняя школа № 182 
г. Мінска і сярэдняя школа № 8 г. Брэста.

Мал. 18. Уладзімір 
Карват

Мал. 17. Аварыйны блок Чарнобыльскай АЭС да і пасля пабудовы засцерагальнага саркафага
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§ 4. Сучаснае ваенна-палітычнае становішча ў свеце

20 чэрвеня 1972 г. маёр А. Чурылін адвёў палаючы знішчальнік Су-9 ад Мінска, 
за што быў узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга. 19 красавіка 1973 г. ка-
пітан А. Велігура і старшы лейтэнант Ю. Бокаў адвялі падаючы самалёт Як-28Р 
ад жылых дамоў вёскі Дашкаўцы. Іх імем названа вуліца ў Дашкаўцах.

Ёсць у горадзе Мінску вуліца Курсанта Гві-
шыяні, названая ў гонар курсанта Ваеннай ака-
дэміі Рэспублікі Беларусь Дзмітрыя Гвішыяні 
(мал. 19). 

28 жніўня 1999 г. загарэўся цеплавоз цягніка 
Брэст — Мінск, агонь мог перакінуцца і на па-
сажырскія вагоны. Дзмітрый з таварышамі па-
чалі тушыць пажар, ратуючы людзей. Ім удалося 
справіцца з агнём, але ад атрыманых апёкаў кур-
сант памёр. За выключную адвагу і асабістую храб-
расць Дзмітрый Гвішыяні быў пасмяротна ўзна-
гароджаны ордэнам «За асабістую мужнасць».

1. Як вы думаеце, ці ёсць месца подзвігу ў мірны час?
2. Каго з воінаў-інтэрнацыяналістаў, удастоеных звання Героя Савецкага Саюза, вы 

ведаеце?
3. Які ўдзел прынялі воіны БВА ў ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай 

АЭС?
4. Хто стаў першым Героем Беларусі? За які подзвіг ён быў удастоены гэтага высо-

кага звання?
5. Пра якія гераічныя ўчынкі воінаў сучаснай беларускай арміі вам вядома?
6. Падрыхтуйце паведамленне з выкарыстаннем схем, дыяграм, ілюстрацый пра 

Чарнобыльскую аварыю і ліквідацыю яе наступстваў.

§ 4. Сучаснае ваенна-палітычнае становішча ў свеце

Што паслужыла галоўнымі прычынамі сусветных войнаў у ХХ ст.? Якія ўзброе
ныя канфлікты адбыліся ў свеце ў XXI ст.?

Ваенна-палітычнае становішча. Асаблівасцю сучаснай цывіліза-
цыі з’яўляецца рэзкае абвастрэнне глабальных праблем, выкліканых 
супярэчлівымі працэсамі развіцця чалавецтва. Новы перадзел све-
ту, які адбываецца зараз, і ўсё больш хуткія працэсы глабалізацыі  

Мал. 19. Дзмітрый 
Гвішыяні

Правообладатель Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки



Раздзел 1. Абарона Айчыны

30

нараджаюць нябачаныя раней праблемы і выклікі ў жыцці дзяржаў 
і народаў. Пачаўся чарговы раўнд гонкі ўзбраенняў, нарошчвання ва-
енных бюджэтаў. У шэрагу краін як на Захадзе, так і на Усходзе ў ма-
савай свядомасці нарастае ваяўнічасць. Актывізацыя міжнароднага 
тэрарызму стварае дадатковую напружанасць паміж краінамі.

У Ваеннай дактрыне Рэспублікі Беларусь даецца наступнае 
азна чэнне паняццю «ваенна-палітычнае становішча» — гэта су-
купнасць умоў і фактараў, што ўтвараюцца пры дзеяннях дзяржаў 
(саюза дзяржаў), а таксама недзяржаўных суб’ектаў, уключаючы 
тэрарыстычныя і экстрэмісцкія арганізацыі, і характарызуюць ве-
рагоднасць, інтэнсіўнасць і маштаб выкарыстання імі ваеннай сілы 
(сродкаў узброенай барацьбы) 
ва ўласных інтарэсах або для 
вырашэння супярэчнасцей, якія 
ўзнікаюць.

Рэспубліка Беларусь з-за свайго геаграфічнага становішча і адкры-
тасці ў поўнай меры адчувае на сабе ўздзеянне большасці геапалітыч-
ных працэсаў, што адбываюцца ў свеце (мал. 20).

Геапалітыка — тэорыя і практыка міжнародных адносін, у якіх улічваюцца геа-
графічныя, геастратэгічныя, сацыяльна-палітычныя, ваенныя, дэмаграфічныя і 
іншыя фактары.

Сёння ў свеце налічваецца больш за 400 ачагоў нестабільнасці,  
у мно гіх краінах ідуць грамадзянскія войны, не затухаюць ка ля 50 ла-

Якія фактары вызначаюць сучаснае ваен
напалітычнае становішча ў свеце?

АСНОЎНЫЯ 
ТЭНДЭНЦЫІ 

РАЗВІЦЦЯ 
СУЧАСНАГА 

СВЕТУ

глабалізацыя

рэгіяналізацыя

рост узаемазалежнасці  
дзяржаў

узмацненне ўздзеяння 
на сацыяльна-эканамічныя 

і палітычныя працэсы 
найноўшых тэхналогій 
і сродкаў камунікацыі

фарміраванне новых 
цэнтраў сілы, якія часта 

аб’ядноўваюць групы дзяржаў

Мал. 20. Асноўныя тэндэнцыі развіцця сучаснага свету
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кальных узброеных канфліктаў. Колькасць ахвяр узброенага проці-
стаяння з пачатку XXI ст. перавысіла мільён чалавек. Узрасла 
і колькасць радыкальных экстрэмісцкіх груповак, якія выкарыстоў-
ваюць тэрарыстычныя метады барацьбы.

У свеце пастаянна вядзецца распрацоўка новых відаў зброі і ва-
еннай тэхнікі, разгортваецца поў-
намаштабная гонка ўзбраенняў. 
З’явіліся і новыя формы вядзен-
ня баявых дзеянняў — так званыя 
гібрыдныя войны.

Гібрыдная вайна — від варожых дзеянняў, пры якім агрэсар не звяртаецца 
да адкрытага ваеннага ўварвання, а выкарыстоўвае тайныя аперацыі, дывер-
сіі, кібератакі, аказвае падтрымку паўстанцам, дзеючым на тэрыторыі пра-
ціўніка.

На жаль, ваенная сіла па-ранейшаму застаецца адным з галоўных 
сродкаў вырашэння міждзяржаўных супярэчнасцей.

Таму ключавым пытаннем для многіх дзяржаў застаецца заха-
ванне суверэнітэту, незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці ў 
няпростых сучасных умовах.

Ваенная дактрына Рэспублікі Беларусь дае наступную класіфіка-
цыю сучасных ваенных канфліктаў (мал. 21).

Ва ўсіх відах ваенных кан-
фліктаў, якія могуць быць 
раз вязаны супраць Рэспублікі 
Беларусь або ў якія яна можа 
быць уцягнута, наша краіна 
будзе імкнуцца да захавання 
незалежнасці, тэрытарыяльнай 
цэласнасці, суверэнітэту, кан-
стытуцыйнага ладу і спынення  

Ахарактарызуйце ўплыў на Рэспублі
ку Беларусь геапалітычных працэсаў, 
якія адбываюцца ў свеце, з улікам яе 
геаграфічнага становішча.

Прывядзіце прыклады ваенных кан
фліктаў апошніх дзесяцігоддзяў.Мал. 21. Ваенныя канфлікты
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буйнамаштабная вайна

рэгіянальная вайна

лакальная вайна

міжнародны ўзброены канфлікт

унутраны ўзброены канфлікт

Якія фактары правакуюць узброеныя канфлікты ў розных частках свету?
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ваенных дзеянняў на ўмовах, якія не супярэчаць нацыянальным 
інтарэсам.

Паняцці «ваенная небяспека» і «ваенная пагроза». Ваенная не-
бяспека — такое ваенна-палітычнае становішча, пры якім дзеянні 
дзяржаў (кааліцый дзяржаў) або тэрарыстычных і экстрэмісцкіх ар-
ганізацый пры пэўных геапалітычных, ваенна-стратэгічных, грамад-
ска-палітычных і эканамічных умовах могуць прывесці да ваеннага 
канфлікту.

Ваенная пагроза — найвышэйшы ўзровень ваеннай небяспекі, пры 
якім дзеянні іншай дзяржавы (кааліцыі дзяржаў) або тэрарыстыч-
ных і экстрэмісцкіх арганізацый указваюць на рэальную магчымасць 
узнікнення ваеннага канфлікту (мал. 22).

У арсенале міжнародных адносін адным з інструментаў знеш-
няй палітыкі па-ранейшаму застаецца ўзброеная агрэсія. Назіраец-
ца пашырэнне ваенных блокаў і саюзаў, што нясе пагрозу бяспецы 
іншых краін.

Вайна — сацыяльна-палітычная з’ява, якая ўяўляе сабой крайнюю форму вы-
рашэння палітычных, эканамічных, ідэалагічных, нацыянальных, рэлігійных, 
тэрытарыяльных і іншых супярэчнасцей паміж дзяржавамі, народамі, нацыямі 
і сацыяльнымі групамі.

ФАКТАРЫ ВАЕННАЙ ПАГРОЗЫ 
РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ

канцэнтрацыя 
ўзброеных 
сіл іншай 

дзяржавы ўздоўж 
Дзяржаўнай 

мяжы Рэспублікі 
Беларусь, 

што ўказвае 
на рэальны 

намер прымяніць 
ваенную сілу

узнікненне 
ачагоў узброеных 

канфліктаў, 
накіраваных супраць 

незалежнасці, 
тэрытарыяльнай 

цэласнасці, 
суверэнітэту 

і канстытуцыйнага 
ладу Рэспублікі 

Беларусь

правядзенне 
ў іншай дзяржаве 

мабілізацыі 
з мэтай нападу 

(акта ўзброенай 
агрэсіі) 

на Рэспубліку 
Беларусь

аб’яўленне 
вайны 

Рэспубліцы 
Беларусь 

з боку іншай 
дзяржавы 

(іншых 
дзяржаў)

Мал. 22. Фактары ваеннай пагрозы Рэспубліцы Беларусь

Якія фактары ўяўляюць найбольшую небяспеку для Рэспублікі Беларусь?
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Як уплывае ваеннапалітычнае становішча на стан ваеннай бяс
пекі Рэспублікі Беларусь?

Мал. 23. Асноўныя знешнія фактары, якія ўяўляюць 
ваенную небяспеку для Рэспублікі Беларусь
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імкненне асобных дзяржаў (кааліцый дзяржаў) вырашаць 
існуючыя супярэчнасці з прымяненнем ваеннай сілы

распаўсюджанне зброі масавага знішчэння

увядзенне іншымі дзяржавамі (кааліцыямі дзяржаў) палітычных 
і эканамічных санкцый, эмбарга на пастаўку тавараў у Рэспубліку Беларусь

дыскрымінацыя правоў і законных інтарэсаў грамадзян 
Рэспублікі Беларусь у іншых дзяржавах

узмацненне ўдарна-наступальных магчымасцей дзяржаў  
(кааліцый дзяржаў) 

пашырэнне (стварэнне) у Еўрапейскім рэгіёне ваенна-палітычных 
саюзаў, у якія не ўваходзіць Рэспубліка Беларусь

зніжэнне патэнцыялу і магчымасцей ваенна-палітычных саюзаў 
з удзелам Рэспублікі Беларусь па гарантаванні калектыўнай бяспекі

дзейнасць дзяржаў (кааліцый дзяржаў), а таксама недзяржаўных 
суб’ектаў, уключаючы тэрарыстычныя і экстрэмісцкія арганізацыі, 

па падрыхтоўцы незаконных узброеных фарміраванняў 
для дэстабілізацыі становішча ў Рэспубліцы Беларусь

стварэнне і функцыянаванне ў дзяржавах (кааліцыях 
дзяржаў) спецыяльных ваенізаваных фарміраванняў 
для вядзення дзеянняў у інфармацыйнай прасторы 

нарошчванне паблізу Дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь 
маштабаў мерапрыемстваў, што ажыццяўляюцца без папярэдняга 

паведамлення Рэспубліцы Беларусь, па аператыўнай 
і баявой падрыхтоўцы ўзброеных сіл іншых дзяржаў

скарачэнне тэрмінаў гатоўнасці да прымянення воінскіх 
фарміраванняў (у тым ліку кааліцыйных), што знаходзяцца 
на тэрыторыях дзяржаў, сумежных з Рэспублікай Беларусь

узнікненне ачагоў узброеных канфліктаў на тэрыторыях 
дзяржаў, сумежных з Рэспублікай Беларусь
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Пры пэўных умовах ваенная 
не бяспека можа вырасці да ўзроў-
ню ваеннай пагрозы Рэспубліцы 
Беларусь.

Рэспубліка Беларусь асуджае любы ваенны канфлікт як сродак 
рэалізацыі палітыкі і прытрымліваецца прынцыпу мірнага ўрэгу-
лявання спрэчак. Наша краіна паслядоўна праводзіць міралюбівую 
палітыку і прапануе сусветнай супольнасці знешнепалітычныя іні-
цыятывы, у аснове якіх ляжаць ідэі зніжэння напружання і ўмаца-
вання мер даверу ў рэгіёне. Рэспубліка Беларусь нязменна выступае 
за стварэнне справядлівага і гуманнага светаўладкавання, за мір 
і прагрэс на ўсёй планеце, вяршэнства права ў міжнародных адносі-
нах. Беларусь прынцыпова прытрымліваецца ідэі добрасуседства і не 
разглядае ні адну дзяржаву ў якасці патэнцыйнага праціўніка. Краі-
на імкнецца да зацвярджэння на знешнепалітычнай арэне адносін 
роўнага партнёрства, аддаючы прыярытэт палітыка-дыпламатыч-
ным, эканамічным і іншым неваенным сродкам вырашэння спрэчак, 
выступае за зацвярджэнне ў сусветнай палітыцы практыкі грама-
дзянскага міру і згоды, рэалізацыю і абарону правоў і свабод чалаве-
ка, спыненне дзейнасці арганізаванай злачыннасці і тэрарыстычных 
арганізацый, недапушчэнне ўзнікнення нацыянальнай, рэлігійнай 
і сацыяльнай варожасці.

У той жа час краіна будзе адстойваць свае нацыянальныя інтарэсы 
з выкарыстаннем усіх магчымых сродкаў, у тым ліку з прымянен-
нем ваеннай сілы, і пакідае за сабой права прыняцця комплексу 
прэвентыўных (папераджальных) мер стратэгічнага стрымлівання з 
мэтай недапушчэння нападу або нейтралізацыі ўнутранага ўзброена-
га канфлікту.

1. Дайце азначэнне паняццю «ваенна-палітычнае становішча».
2. Ахарактарызуйце сучаснае ваенна-палітычнае становішча ў свеце, выкары-

стоўваючы палажэнні Ваеннай дактрыны Рэспублікі Беларусь.
3. Якія агульныя рысы сучасных узброеных канфліктаў выкладзены ў Ваеннай дак-

трыне Рэспублікі Беларусь?
4. Што такое вайна? Дайце азначэнне паняццю «гібрыдная вайна».
5. Назавіце асноўныя знешнія фактары, якія ўяўляюць небяспеку для Рэспублікі 

Беларусь.
6. Якія факты могуць сведчыць аб ваеннай пагрозе Рэспубліцы Беларусь?

Ці існуюць на дадзены момант ваенныя 
пагрозы Рэспубліцы Беларусь?
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§ 5. Міжнароднае гуманітарнае права ў перыяд узброеных канфліктаў

§ 5. Міжнароднае гуманітарнае права 
ў перыяд узброеных канфліктаў

Як вы разумееце, што такое гуманізм? Якія грамадскія адносіны рэгулююц
ца міжнародным правам? Як на сучасным этапе міжнародная супольнасць 
ставіцца да агрэсіўных войнаў? Што такое ваенная акупацыя?

«Вайна — адносіны дзяржавы да дзяржавы, а не чалавека да ча-
лавека, таму насельніцтва павінна карыстацца юрыдычнай абаронай 
у час ваенных дзеянняў».

Жан Жак Русо

Паняцце гуманітарнага права. Міжнароднае гуманітарнае права 
рэгулюе паводзіны дзяржаў у асаблівай сітуацыі, звязанай з ваенным 
канфліктам. Згодна са Статутам ААН у міжнародных адносінах дзяр-
жавы абавязаны ўстрымлівацца ад пагрозы сілай, прымянення сілы 
або актаў агрэсіі. Аднак, у адпаведнасці з міжнародным правам, не-
каторыя ўзброеныя канфлікты прызнаюцца правамернымі (мал. 24).

Карыстаючыся схемай і ведамі па сусветнай гісторыі, прывя дзі це 
прыклады правамерных узброеных канфліктаў.

УЗБРОЕНЫЯ КАНФЛІКТЫ, ЯКІЯ ПРЫЗНАЮЦЦА ПРАВАМЕРНЫМІ 
Ў АДПАВЕДНАСЦІ З МІЖНАРОДНЫМ ПРАВАМ

абарончыя войны 
як сродкі законнай 

індывідуальнай 
ці калектыўнай 
самаабароны 

ад агрэсіі, 
ажыццяўлення 

права дзяржавы 
на абарону 

супраць узброе-
нага нападу

нацыянальна-
вызваленчыя войны 

каланіяльных або 
залежных народаў, 

якія ўзняліся 
са зброяй у руках 

на барацьбу за сваё 
нацыянальнае 

вызваленне і ўтва-
рэн не ўласнай 

незалежнай дзяржавы

аперацыі 
войскаў ААН, 

створаных 
па рашэнні 
Савета Бяс-

пекі ААН 
у адпаведнасці 
з артыкулам 42 

Статута ААН

прымяненне 
ўзброенай 
сілы пры 

выкананні 
дагаворных 

абавяза-
цельстваў

Мал. 24. Узброеныя канфлікты, якія прызнаюцца правамернымі 
ў адпаведнасці з міжнародным правам

Растлумачце, як вы разумееце выказванне Ж. Ж. Русо.
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Сусветная супольнасць прыйшла да разумення неабходнасці аб-
мяжоўваць сродкі і метады вядзення вайны праз заключэнне міжна-
родных дамоўленасцей, якія вызначаюць правы і абавязкі ваюючых 
бакоў. Мэта міжнароднага гуманітарнага права — зменшыць пакуты, 
што прыносіць узброенае насілле, абараніць чалавека. Якім бы ні быў 
узброены канфлікт, ён павінен працякаць у рамках міжнароднага гу-
манітарнага права.

Міжнароднае гуманітарнае права — галіна міжнароднага права. 
Яна ўяўляе сабой сукупнасць прынцыпаў і нормаў, што прымяня-
юц ца як у міжнародных, так і ў лакальных узброеных канфліктах. 
Міжнароднае гуманітарнае права ўстанаўлівае ўзаемныя правы 
і абавязкі суб’ектаў міжнароднага права, якія забараняюць або 
абмяжоўваюць прымяненне пэўных сродкаў і метадаў вядзення 
ўзбро енай барацьбы, забяспечвае абарону ахвяр канфлікту ў гэтай 
барацьбе і вызначае адказнасць за парушэнне гэтых прынцыпаў 
і нормаў (мал. 25).

Жэнеўская канвенцыя аб паляпшэнні становішча раненых і хворых у дзе-
ючых арміях, прынятая 22 жніўня 1864 г., упершыню заклала прававую 
аснову міжнароднага гуманітарнага права. Гісторыя прыняцця дадзенай 
Канвенцыі вядзе адлік з сярэдзіны XIX ст. Пачынаючы швейцарскі прад-
прымальнік Анры Дзюнан 24 чэрвеня 1859 г. стаў сведкам жахлівых на-
ступстваў баёў паміж аўстрыйскай арміяй і французскімі войскамі пры 
Сальферына. Ён быў уражаны колькасцю ахвяр, якія апынуліся практычна 
без дапамогі на полі бітвы. Вярнуўшыся ў Жэневу, Анры Дзюнан вырашыў 
падзяліцца сваім уражаннем ад убачанага ў кнізе «Успаміны пра бітву пры 
Сальферына», якая выйшла ў 1862 г. Ён звярнуўся з заклікам да людзей 
усіх краін аб стварэнні добраахвотных таварыстваў дапамогі параненым 
у розных дзяржавах Еўропы, якія ў час вайны арганізоўвалі б дапамогу 
параненым і іх догляд.

Крыніцы міжнароднага гуманітарнага права. Асноўнымі крыні-
цамі міжнароднага гуманітарнага права з’яўляюцца міжнародныя 
дамоўленасці паміж дзяржавамі і міжнародныя прававыя звычаі 
(мал. 26).

Нягледзячы на тое, што міжнародна-прававы звычай у адрознен-
не ад дамоўленасці не з’яўляецца афіцыйным дакументам, ён абавяз-
ковы для выканання.
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Існуе вялікая колькасць міжнародных дамоўленасцей, якія скла-
даюць міжнародна-прававую базу галіны міжнароднага гуманітарна-
га права.

Вызначце галоўнае адрозненне Гаагскага права ад Жэнеўскага права.

МІЖНАРОДНАЕ ГУМАНІТАРНАЕ ПРАВА

ГААГСКАЕ ПРАВА
Рэгулюе сродкі і метады вядзення 

вайны, замацоўвае правы і абавязкі 
ваюючых бакоў. Гэта права з’явілася 

вынікам мірных канферэнцый 
у Гаазе 1899 і 1907 гг. На першай 

канферэнцыі былі прыняты чатыры 
канвенцыі, на другой — трынаццаць

ЖЭНЕЎСКАЕ ПРАВА
Рэгулюе парадак абароны правоў 
і свабод асоб, якія не прымаюць 

удзел у баявых дзеяннях. Яно 
складаецца з чатырох Жэнеўскіх 

канвенцый 1949 г. і двух Дадатковых 
пратаколаў да іх 1977 г.

Мал. 25. Міжнароднае гуманітарнае права

Чым міжнародны звычай адрозніваецца ад міжнароднага дагавора?

АСНОЎНЫЯ КРЫНІЦЫ МІЖНАРОДНАГА ГУМАНІТАРНАГА ПРАВА

Міжнародны дагавор —  
міжнароднае пагадненне, якое 
заключана ў пісьмовай форме 

і рэгулюецца міжнародным правам 
незалежна ад таго, утрымліваецца 

такое пагадненне ў адным дакуменце, 
двух або некалькіх звязаных паміж 

сабой дакументах, а таксама незалежна 
ад яго канкрэтнага наймення

Міжнародны звычай —  
доказ усеагульнай практыкі, 

прызнанай у якасці прававой 
нормы. Звычайныя нормы 

складваюцца ў міжнароднай 
практыцы і прызнаюцца 

суб’ектамі міжнароднага права як 
абавязковыя правілы паводзін

Мал. 26. Асноўныя крыніцы міжнароднага гуманітарнага права
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Аснову сучаснага міжнароднага гуманітарнага права складаюць: чатыры Жэ-
неўскія канвенцыі аб абароне ахвяр вайны ад 12 жніўня 1949 г.: I Канвенцыя 
«Аб паляпшэнні становішча параненых і хворых у дзеючых арміях»; II Кан-
венцыя «Аб паляпшэнні становішча параненых, хворых і асоб, пацярпелых 
ад караблекрушэння, з саставу Узброеных сіл на моры»; III Канвенцыя «Аб 
абыходжанні з ваеннапалоннымі»; IV Канвенцыя «Аб абароне грамадзян-
скага насельніцтва ў час вайны»; Дадатковыя пратаколы I і II ад 8 чэрвеня 
1977 г. да Жэнеўскіх канвенцый 1949 г.; Канвенцыя аб абароне культур-
ных каштоўнасцей у выпадку ўзброенага канфлікту 1954 г.; Канвенцыя аб 
забароне распрацоўкі, вытворчасці і назапашвання бактэрыялагічнай (бія-
лагічнай) і таксіннай зброі і аб іх знішчэнні 1972 г.; Канвенцыя аб забароне 
ваеннага ці любога іншага варожага выкарыстання сродкаў уздзеяння на 
прыроднае асяроддзе 1977 г. і інш.

Прынцыпы міжнароднага гуманітарнага права. Сучаснае між-
народнае гуманітарнае права будуецца на аснове шэрагу асноўных 
прынцыпаў — агульных правіл, якія знаходзяць сваё адлюстраванне 
ў канкрэтных нормах (мал. 27).

Абагульняючым прынцыпам міжнароднага дзяржаўнага права 
з’яўляецца прынцып гуманізацыі ўзброеных канфліктаў, гэта зна-
чыць, што ў час узброеных канфліктаў ваюючыя павінны абавязкова 
прытрымлівацца законаў і звычаяў вайны.

Названыя прынцыпы пацвярджаюцца міжнароднымі актамі, што 
рэгулююць вядзенне ўзброеных канфліктаў. Іх павінны прытрымлі-
вацца дзяржавы, міжнародныя арганізацыі і ўсе ваюючыя.

Развіццё права, якое рэгулюе правы чалавека, і міжнароднага 
гуманітарнага права прывяло да фарміравання яго прынцыповых 
палажэнняў.

У міжнароднае гуманітарнае права трывала ўвайшла агаворка Ф.Ф. Мартэнса, 
выдатнага рускага навукоўца, які ў 1899 г. прапанаваў прымяняць для абароны 
ваюючых і грамадзянскага насельніцтва наступнае палажэнне: «...насель ніц-
тва і ваюючыя застаюцца пад аховай і дзеяннем пачаткаў міжнароднага права, 
паколькі яны выцякаюць са звычаяў, з законаў чалавечнасці і патрабаванняў 
грамадскай свядомасці, што ўсталяваліся паміж адукаванымі народамі». Гэта 
значыць, што незалежна ад таго, удзельнічае дзяржава ў дамоўленасцях міжна-
роднага гуманітарнага права ці не ўдзельнічае, нормы права распаўсюджваюц-
ца на насельніцтва гэтай дзяржавы.
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Да іх належаць:
1) у выпадках, не прадугледжаных міжнароднымі канвенцыямі, 

насельніцтва і дзяржавы, што ўдзельнічаюць у канфлікце, карыс-
таюцца агульнапрызнанымі нормамі міжнароднага права ў вы гля дзе 
міжнародна-прававых звычаяў, а таксама патрабаванняў чала веч на-
сці і грамадскай свядомасці;

2) нормы гуманітарнага права прымяняюцца ва ўзброеным кан-
флікце бакоў незалежна ад таго, знаходзяцца яны юрыдычна ў стане 
вайны ці не;

3) бакі, што ўдзельнічаюць у канфлікце, не валодаюць неабмежа-
ваным правам у выбары метадаў і сродкаў вядзення вайны і нанясен-
ня ўрону непрыяцелю. Вайна не можа быць самамэтай. Ваюючыя бакі 
павінны прымяняць сілу ў тых межах, якіх дастаткова для дасягнен-
ня мэт вядзення ваенных дзеянняў. Яны не павінны наносіць свайму 
праціўніку ўрон, несувымерны з мэтамі вайны;

4) тыя асобы, якія выведзены са строю або не ўдзельнічаюць непа-
срэдна ў ваенных дзеяннях, маюць права на павагу, абарону і гуман-
нае абыходжанне, што мае на ўвазе права на павагу жыцця, фізічнай 
і псіхічнай недатыкальнасці, павагу асобы;

5) абыходжанне з усімі людзьмі не павінна мець адрозненняў па 
прыметах расы, полу, нацыянальнасці, мовы, сацыяльнага пахо-
джання, рэлігійных і іншых перакананняў;

Мал. 27. Прынцыпы міжнароднага гуманітарнага права

Абмежаванні ў выбары метадаў і сродкаў 
вядзення ваенных дзеянняў

Супамернасці — пазбягаць прычынення 
залішніх пакут і разбурэнняў для атрымання 

вайсковай перавагі над праціўнікам

Гуманнасці — адмова ад ужывання такога вайсковага 
гвалту, які не з’яўляецца неабходным для мэтаў вайны

Ваеннай неабходнасці — ужыванне такой колькасці сіл 
і сродкаў, якія неабходны для выканання баявой задачы

Адрозненні — бакі канфлікту павінны праводзіць адрозненне 
паміж грамадзянскім насельніцтвам і камбатантамі, 
каб літаваць грамадзянскае насельніцтва і аб’екты

ПРЫНЦЫПЫ 
МІЖНАРОДНАГА 
ГУМАНІТАРНАГА 

ПРАВА

Што адносіцца да асноўных прынцыпаў міжнароднага гуманітарнага права?
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6)  гуманітарная дапамога, што аказваецца асобам з боку меды-
цынскага персаналу нейтральных краін, не павінна разглядацца як 
умяшанне ва ўзброены канфлікт;

7) асобам, якія аказаліся падпарадкаваны ваюючай дзяржаве 
ў якасці ваеннапалонных, павінна быць забяспечана дадзенай дзяр-
жавай абарона на нацыянальным і міжнародным узроўнях;

8) бакі ў час узброенага канфлікту павінны праводзіць адрозненне 
паміж грамадзянскім насельніцтвам (некамбатантамі) і асобамі з са-
ставу узброеных сіл (камбатантамі), што дазволіць ашчадна ставіцца 
да грамадзянскага насельніцтва і грамадзянскіх аб’ектаў.

Асноўныя катэгорыі асоб і аб’ектаў. Удзельнікаў узброеных кан-
фліктаў прынята дзяліць на дзве групы: тыя, што змагаюцца (кам-
батанты), і тыя, што не змагаюцца (некамбатанты). Да камбатантаў 
належаць асабовы састаў сухапутных, марскіх, паветраных сіл, а 
таксама ірэгулярных сіл — апалчэнне, асабовы састаў арганізаваных 
рухаў супраціўлення, якія ўдзельнічаюць у баявых дзеяннях супраць 
непрыяцеля (мал. 28).

Да некамбатантаў належыць асабовы састаў, які правамерна зна-
ходзіцца ў структуры ўзброеных сіл ваюючага боку, аказвае яму 
дапамогу ў дасягненні поспехаў у баявых дзеяннях, але не прымае 
непасрэднага ўдзелу ў іх (мал. 29). Гэта медыцынскі і інтэнданцкі 
персанал, юрысты, ваенныя карэспандэнты, духавенства і інш.

Камбатанты і некамбатанты ў выпадку захопу непрыяцелем карыс-
таюцца правамі ваеннапалонных.

Мал. 29. НекамбатантыМал. 28. Камбатанты
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Сярод удзельнікаў войнаў і ўзброеных 
канфліктаў сучаснае міжнароднае права 
вылучае такую групу, як наёмнікі (мал. 30). 
Гэта асобы, якія спецыяльна завербаваліся 
для ўдзелу ў ваенных дзеяннях і пры ма-
юць непасрэдны ўдзел у баявых дзеян нях 
за грашовае ўзнагароджанне. Наёмнікі не 
з’яўляюцца ваеннаслужачымі ваюючых 
ба коў. Як правіла, яны не з’яўляюцца ва-
еннаслужачымі і сваёй уласнай дзяржавы, 
а пры маюць удзел у баявых дзеяннях за 
грошы, з мэтай абагачэння.

Сёння ў нацыянальных заканадаўствах 
амаль усіх цывілізаваных дзяржаў прадугле-
джаны крымінальныя меры па спыненні 
і барацьбе з вярбоўкай, выкарыстаннем, фінансаваннем і абучэннем 
наёмнікаў. Такія самыя палажэнні ўтрымлівае і беларускае зака-
надаўства (артыкулы 132, 133 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі 
Беларусь).

Грамадзянскія асобы — асобы, якія не прымаюць удзелу ў ваен-
ных дзеяннях (мал. 31). Грамадзянскае насельніцтва ў цэлым, а так-
сама асобныя грамадзянскія асобы не павінны з’яўляцца аб’ектам 
нападаў.

Аб’екты, якія знаходзяцца пад 
асаб лівай аховай: ваенна-медыцын-
скія аб’екты; аб’екты грамадзянскай 
абароны; культурныя каштоўнасці; 
збудаванні і ўстаноўкі, што ўтрымлі-
ваюць небяспечны патэнцыял (хіміч-
ныя аб’екты, атамныя электрастан цыі 
і г. д.).

Права ўзброеных канфліктаў утрым-
лівае цэлую сістэму нормаў і прын-
цыпаў, што рэгламентуюць прававое становішча ўдзельнікаў ваен-
ных дзеянняў і абарону грамадзянскага насельніцтва і аб’ектаў.

Такім чынам, пры дасягненні мэт вайны ваюючыя бакі абмежа-
ваны пэўнымі міжнароднымі правіламі. Мэта гэтых правіл — па-
пярэдзіць або хаця б аслабіць, наколькі дазволіць рэальнасць вайны, 
яе смя ротнае і разбуральнае дзеянне.

Мал. 30. Наёмнікі

Мал. 31. Грамадзянскія асобы (дзеці)
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1. Назавіце, чым рэгулююцца грамадскія адносіны ў перыяд ўзброенага канфлікту 
ў выпадку адсутнасці міжнародна-прававой нормы.

2. У якіх выпадках прымяненне ўзброенай сілы з пункту гледжання міжнароднага 
права будзе лічыцца правамерным?

3. Што мае на ўвазе прынцып гуманізацыі ў міжнародным гуманітарным праве?
4. Назавіце аб’екты міжнародна-прававой абароны ў перыяд узброеных кан-

фліктаў.
5. Прывядзіце прыклады правамернага прымянення ваеннай сілы ў сучасным 

свеце.

§ 6. Рэспубліка Беларусь — суверэнная дзяржава.  
Роля Узброеных Сіл у забеспячэнні  
нацыянальнай бяспекі

У выніку якіх падзей Рэспубліка Беларусь стала суверэннай дзяржавай? Калі 
была прынята Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь?

Асноўныя палажэнні Канстытуцыі, Канцэпцыі нацыяналь-
най бяспекі, Ваеннай дактрыны Рэспублікі Беларусь. Рэспубліка 
Беларусь — суверэнная дзяржава, паўнапраўны член сусветнай 
су польнасці.

Суверэнітэт дзяржавы — паўната рэалізацыі заканадаўчай, выка-
наўчай і судовай улады дзяржавы на яе тэрыторыі, якая выключае 
ўсялякую іншаземную ўладу; непадпарадкаванне дзяржавы іншазем-
наму ціску ў сферы міжнародных зносін, за выключэннем выпадкаў 
яўна выказанай і добраахвотнай згоды дзяржавы на абмежаванне 
свайго суверэнітэту (як правіла, на 
аснове ўзаемнасці).

У артыкуле 51 Статута ААН за-
мацавана права дзяржаў на індыві-
дуальную або калектыўную сама-
абарону ад агрэсіі.

На сучасны момант непасрэднай пагрозы прамой агрэсіі супраць 
Рэспублікі Беларусь няма, але ўсё ж ваенная небяспека захоўваец-
ца. Галоўнымі прычынамі гэтага з’яўляюцца сацыяльна-палітыч-
ныя, эканамічныя, тэрытарыяльныя і іншыя супярэчнасці, а так-
сама імкненне шэрагу краін да вырашэння гэтых супярэчнасцей 
з выкарыстаннем ваеннай сілы. Таму сярод асноўных напрамкаў дзей-

Прачытайце артыкул 51 Статута 
ААН. Вызначце, што ў гэтым дакумен
це разумеецца пад агрэсіяй.
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§ 6. Рэспубліка Беларусь — суверэнная дзяржава

насці Рэспублікі Беларусь у сферы 
забеспячэння абароны краіны на 
першым месцы стаіць стварэнне за-
канадаўчых і прававых гарантый забеспячэння абароны дзяржавы, 
яе суверэнітэту.

Згодна з Канстытуцыяй, Рэс пуб ліка Беларусь ахоўвае сваю не за-
лежнасць і тэрытарыяльную цэласнасць. Ахова арганізуецца з мэтай 
падрыхтоўкі да ўзброенага адпору і непасрэдна з мэтай узброенай 
абароны.

У 2010 г. Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь была зацвер-
джана Канцэпцыя нацыянальнай бяспекі, якая ўяўляе сабой су-
купнасць асноўных прынцыпаў, што вызначаюць сутнасць і змест 
дзейнасці Рэспублікі Беларусь па забеспячэнні балансу інтарэсаў 
асобы, грамадства, дзяржавы і іх абароны ад унутраных і знешніх 
пагроз.

Асновы абароннай палітыкі 
Рэс публікі Беларусь вызначаны 
Ва ен най дактрынай, галоўныя па-
лажэнні якой адлюстраваны ў За-
коне Рэспублікі Беларусь ад 20 ліпеня 2016 г. «Аб зацвярджэнні Ва-
еннай дактрыны Рэспублікі Беларусь» (мал. 32).

Ваенная дактрына Рэспублікі Беларусь — сістэма афіцыйна пры-
нятых у Рэспубліцы Беларусь поглядаў на гарантаванне яе ваеннай 
бяспекі.

У адпаведнасці з Ваеннай дактрынай Рэспубліка Беларусь не раз-
глядае ні адну з дзяржаў у якасці 
праціўніка. Для захавання ста-
тус-кво (які існуе на пэўны момант  

Дайце азначэнне паняццю «прамая 
агрэсія».

Мал. 32. Прававая аснова Ваеннай дактрыны Рэспублікі Беларусь 

Што складае прававую аснову Ваеннай 
дактрыны Рэспублікі Беларусь?

ПРАВАВАЯ АСНОВА ВАЕННАЙ ДАКТРЫНЫ

Канстытуцыя 
Рэспублікі 
Беларусь

Канцэпцыя 
нацыянальнай 

бяспекі 
Рэспублікі 
Беларусь

Агульнапрызна-
ныя прынцыпы 

і нормы між-
народнага права

Міжнародныя 
дагаворы 
Рэспублікі 
Беларусь

Як Канцэпцыя нацыянальнай бяспекі 
вызначае ваенную бяспеку дзяржавы?
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прававога становішча) рэалізу ец ца 
міралюбівая шматвектарная знеш-
няя палітыка і адначасова на да ец ца 
прыярытэтная ўвага пытанням ва-
еннай бяспекі дзяржавы, будаўніц-
тва і развіцця Узброеных Сіл, якія з’яўляюцца найважнейшым 
фактарам стрымлівання спроб размовы з краінай з пазіцыі сілы.

Артыкул 1 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне» абвяшчае: «Абарона Рэс-
публікі Беларусь  — сістэма прававых, палітычных, эканамічных, ваенных, са-
цыяльных і іншых мер, якія гарантуюць ваенную бяспеку Рэспублікі Беларусь; 
узброеная абарона Рэспублікі Беларусь — дзейнасць дзяржавы, накіраваная 
на захаванне і ўмацаванне суверэнітэту, незалежнасці, тэрытарыяльнай цэлас-
насці і канстытуцыйнага ладу Рэспублікі Беларусь з прымяненнем ваеннай сілы 
(сродкаў узброенай барацьбы)».

1. Дайце азначэнне паняццю «суверэнітэт».
2. Назавіце юрыдычную падставу абароны суверэнітэту.
3. Пералічыце дакументы, якія вызначаюць ваенную палітыку Рэспублікі Беларусь.

§ 7. Ваенная палітыка Рэспублікі Беларусь

Якія асноўныя прынцыпы знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь? Якія факты 
сведчаць пра міралюбівы характар знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь?

Асновы ваеннай палітыкі. Ваенная палітыка Рэспублікі Бела-
русь — дзейнасць дзяржавы, накіраваная на падрыхтоўку сіл і 
сродкаў яе ваеннай арганізацыі, вызначэнне парадку і спосабаў іх 
прымянення для гарантавання ваеннай бяспекі, у тым ліку для па-
пярэджання ваенных канфліктаў і абароны Рэспублікі Беларусь.

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь сцвярджае: «Рэспубліка Бе-
ларусь абараняе сваю незалежнасць і тэрытарыяльную цэласнасць, 
канстытуцыйны лад, забяспечвае законнасць і правапарадак». 

Вызначце, што Ваенная дактрына 
называе асноўнымі мэтамі ваеннай 
палітыкі Рэспублікі Беларусь.

Прачытайце артыкул 1 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне». Дайце 
азначэнне паняццю «абарона краіны» на аснове артыкула. Што разуме
ецца пад узброенай абаронай Рэспублікі Беларусь?

Правообладатель Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки



45

§ 7. Ваенная палітыка Рэспублікі Беларусь

Наша краіна асуджае любы ваенны канфлікт як сродак рэалізацыі 
палітыкі і прытрымліваецца прынцыпу мірнага ўрэгулявання спрэ-
чак. У той жа час Рэспубліка Беларусь будзе адстойваць свае нацыя-
нальныя інтарэсы з выкарыстаннем усіх наяўных сродкаў, у тым 
ліку з прымяненнем ваеннай сілы, і пакідае за сабой права прыняц-
ця комплексу прэвентыўных мер стратэгічнага стрымлівання з мэ-
тай недапушчэння нападу або нейтралізацыі ўнутранага ўзброенага 
канфлікту (мал. 33).

Выкарыстанне ваеннай сілы раз-
глядаецца як крайняя мера пасля 
прымянення ўсіх магчымасцей пры-
няцця палітыка-дыпламатычных, 
прававых, эканамічных, інфармацыйных, ідэалагічных і іншых мер 
па гарантаванні ваеннай бяспекі. Пры гэтым Рэспубліка Бела русь 
пакідае за сабой права ў выпадку нападу звярнуцца па дапамогу, 
у тым ліку ваенную, да дзяржаў — членаў Арганізацыі Дагавора аб 
калектыўнай бяспецы (АДКБ) і іншых дзяржаў у адпаведнасці з між-
народнымі дамоўленасцямі Рэспублікі Беларусь.

Мэты АДКБ — умацаванне міру, міжнароднай і рэгіянальнай бяспекі і стабіль-
насці, абарона на калектыўнай аснове незалежнасці, тэрытарыяльнай цэлас-
насці і суверэнітэту дзяржаў-членаў. Дзяржавы-члены: Рэспубліка Арменія, 
Рэспубліка Беларусь, Рэспубліка Казахстан, Кыргызская Рэспубліка, Расійская 
Федэрацыя, Рэспубліка Таджыкістан.

Рэспубліка Беларусь зыходзіць з таго, што ні адна з дзяржаў не 
з’яўляецца для яе праціўнікам, але будзе лічыць такой дзяржаву  

Якія дакументы складаюць прававую 
аснову ваеннай палітыкі Рэспублікі 
Беларусь?

Мал. 33. Прававая аснова ваеннай палітыкі Рэспублікі Беларусь

ПРАВАВАЯ АСНОВА ВАЕННАЙ 
ПАЛІТЫКІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Канстытуцыя 
Рэспублікі 
Беларусь

Канцэпцыя 
нацыянальнай 

бяспекі

Ваенная 
дактрына

Міжнародныя 
дагаворы 

беларускай 
дзяржавы

Законы 
Рэспублікі 
Беларусь
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(кааліцыю дзяржаў), а таксама любы недзяржаўны суб’ект, уклю-
чаючы тэрарыстычныя і экстрэмісцкія арганізацыі, дзейнасць якіх 
уяўляе ваенную пагрозу Рэспубліцы Беларусь, вядзе да ўмяшання 
ва ўнутраныя справы, замаху на незалежнасць, тэрытарыяльную 
цэласнасць, суверэнітэт і канстытуцыйны лад Рэспублікі Беларусь 
(мал. 34).

Рэспубліка Беларусь ва ўзаема-
адносінах з іншымі дзяржавамі зы-
ходзіць з прынцыпаў суверэннай 
роўнасці дзяржаў, неўмяшання ва 
ўнутраныя справы, іншых агульнапрызнаных прынцыпаў і нормаў 
міжнароднага права.

Удзел у дзейнасці Арганізацыі Аб’яднаных Нацый разгляда ец-
ца як аснова для ўдасканалення механізмаў забеспячэння гла баль-
най бяспекі, а з’яўляючыся членам Арганізацыі па бяспецы і су-
пра цоўніцтве ў Еўропе, Рэспубліка Беларусь выступае за развіццё 
сістэмы рэгіянальнай бяспекі з улікам інтарэсаў усіх дзяржаў на ас-
нове прынцыпаў даверу і паразумення (мал. 35).

Прынцыпы забеспячэння ваен-
най бяспекі Рэспублікі Бела русь 
сфармуляваны ў Канцэпцыі на цыя-   
наль най бяспекі Рэспублікі Бе ла-  
русь.

Назавіце прыярытэтныя мэты ва
еннай палітыкі Рэспублікі Беларусь 
на сучасным этапе.

Адносіны з якімі дзяржавамі маюць 
прыярытэтны характар для Рэс
пуб лікі Беларусь?
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Абарона незалежнасці, тэрытарыяльнай цэласнасці, 
суверэнітэту і канстытуцыйнага ладу Рэспублікі Беларусь

Забеспячэнне ваеннай бяспекі

Умацаванне глабальнай і рэгіянальнай бяспекі, 
унутрыпалітычнай стабільнасці ў дзяржаве

Развіццё ваеннай арганізацыі дзяржавы

Удасканаленне формаў і спосабаў прымянення 
ваеннай арганізацыі дзяржавы

Мал. 34. Мэты ваеннай палітыкі Рэспублікі Беларусь
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§ 7. Ваенная палітыка Рэспублікі Беларусь

Ваенная арганізацыя дзяржавы і асновы яе прымянення. Ва-
енная арганізацыя дзяржавы — гэта сукупнасць узброеных, а так-
сама ваенна-палітычных, ваенна-эканамічных, ваенна-навуковых 
і іншых органаў, устаноў і інстытутаў, якія займаюцца ваеннай 
дзейнасцю.

Рэалізацыя мер па гарантаванні ваеннай бяспекі ў мірны час, уклю-
чаючы перыяд нарастання ваеннай пагрозы, і дасягненне Рэспублікай 
Беларусь мэты ў ваенных канфліктах, у выпадку развязвання агрэ-
сарам ваеннага канфлікту, забеспечваюцца эфектыўна функцыяную-
чай ваеннай арганізацыяй дзяржавы, што складае аснову яе абарон-
нага патэнцыялу.

Ваенная арганізацыя дзяржавы прызначана: у мірны час, у тым 
ліку ў перыяд нарастання ваеннай пагрозы, — для вырашэння за-
дач гарантавання ваеннай бяспекі, мінімізацыі рызык і выклікаў 
ваеннай бяспекі, папярэджання ваеннай пагрозы, недапушчэння 
дэ ста білізацыі абстаноўкі або ўзнікнення ўнутранага ўзброенага кан-
флікту ў Рэспубліцы Беларусь; у ваенны час — для забеспячэння  

Прачытайце артыкул 48 Канцэпцыі нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. 
Вызначце, якія прынцыпы забеспячэння нацыянальнай бяспекі адлюстроўваюць 
абарончы характар ваеннай палітыкі Рэспублікі Беларусь.

Мал. 35. Прыярытэтныя напрамкі ў кааліцыйнай ваеннай палітыцы Рэспублікі Беларусь

Развіццё 
адносін

Умацаванне 
сістэмы 

калектыўнай 
бяспекі

з іншымі дзяржавамі, 
з якімі заключаны 

двухбаковыя 
міжнародныя 

дагаворы аб развіцці 
стратэгічнага 
партнёрства

з Расійскай 
Федэрацыяй

з дзяржа вамі — 
членамі АДКБ 

у рамках Дагавора 
аб калектыўнай 

бяспецы

з дзяржавамі — 
удзельніцамі 
Садружнасці 
Незалежных 

Дзяржаў

АСНОЎНЫЯ ПРЫЯРЫТЭТНЫЯ НАПРАМКІ Ў КААЛІЦЫЙНАЙ 
ВАЕННАЙ ПАЛІТЫЦЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
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ўзброенай абароны Рэспублікі Бе-
ларусь (мал. 36).

Агульнае кіраўніцтва падрых-
тоўкай і прымяненнем ваеннай арганізацыі дзяржавы з мэтай забес-
пячэння ваеннай бяспекі ажыццяўляе Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 
Галоўнакамандуючы Узброенымі Сіламі.

Савет Бяспекі Рэспублікі Беларусь — вышэйшы калегіяльны 
каардынацыйна-палітычны орган, у кампетэнцыі якога знаходзіцца 
разгляд пытанняў унутранай і знешняй палітыкі, якія закранаюць 
інтарэсы нацыянальнай бяспекі і абароны Рэспублікі Беларусь, а так-
сама прыняцце прынцыповых (найважнейшых) рашэнняў па забес-
пячэнні ваеннай бяспекі.

Вялізнае значэнне ў сучасных умовах мае ўдасканаленне ідэалагіч-
най работы ў навучальных установах, на прадпрыемствах, у воінскіх 
часцях з мэтай дасягнення і падтрымання высокага маральнага духу 
ваеннаслужачых і грамадзянскага персаналу, выхавання ў грамадзян 
Рэспублікі Беларусь пачуцця патрыятызму, умацавання законнасці, 
правапарадку.

1. У якіх дакументах выкладзены асновы ваеннай палітыкі Рэспублікі Беларусь?
2. Назавіце асноўныя напрамкі ваеннай палітыкі Рэспублікі Беларусь.

ВАЕННАЯ 
АРГАНІЗАЦЫЯ 

ДЗЯРЖАВЫ

Ваенна-
палітычныя 

органы  
кіра вання

Воінскія 
фарміраванні, 
ваенізаваныя 
арганізацыі 
Рэспублікі 
Беларусь

Дзяржаўныя 
органы 

і арганізацыі

Абаронны сектар 
эканомікі з яго 

органамі кіравання

Узброеныя  
Сілы Рэспублікі 

Беларусь

Мал. 36. Ваенная арганізацыя дзяржавы

Што з’яўляецца асновай ваеннай арга
нізацыі Рэспублікі Беларусь?

Хто з’яўляецца Галоўнакамандуючым Узброенымі Сіламі Рэспублікі Беларусь?
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3. Што ўваходзіць у ваенную арганізацыю дзяржавы?
4. Назавіце дзяржавы — члены АДКБ і мэты арганізацыі АДКБ.
5. Вызначце асноўныя прыярытэтныя напрамкі ў кааліцыйнай ваеннай палітыцы 

Рэспублікі Беларусь.

§ 8. Абарона Рэспублікі Беларусь — святы абавязак 
кожнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь

Што такое Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь? Што такое грамадзянства? 
Прывядзіце прыклады подзвігаў ураджэнцаў Беларусі пры абароне Айчыны.

Патрыятызм як аснова свядомых адносін грамадзян да аба-
ро ны дзяржавы. У сучасным свеце пад патрыятызмам разумеец-
ца маральны і палітычны прынцып, сацыяльнае пачуццё, сэнсам 
якога з’яўляецца любоў да сваёй Айчыны, адданасць ёй, гонар за 
яе здзяйсненні, імкненне служыць яе інтарэсам і гатоўнасць абара-
няць яе.

Слова «патрыятызм» утварылася ад грэч. patriхtes — суайчыннік, 
patris — Радзіма, Айчына.

У патрыятызме гарманічна спалучаюцца любоў да сваёй Айчыны 
і адданасць ёй, гэта значыць імкненне сваімі дзеяннямі служыць 
інтарэсам Айчыны, абараняць яе ад ворагаў. Гэтыя рысы нацыяна-
льнага характару беларусаў — патрыятызм і свабодалюбства — фар-
міраваліся на працягу многіх стагоддзяў і заўсёды жылі і жывуць у 
сэрцах беларусаў, пабуджаючы іх усімі сіламі клапаціцца аб працві-
танні і бяспецы сваёй Радзімы. З гэтымі пачуццямі звязаны і многія 
іншыя — адвага, мужнасць, гераізм, самаахвярнасць. Ва ўсе часы 
пачуццё патрыятызму натхняла людзей на подзвігі, апявалася ў леп-
шых мастацкіх творах.

Стрыжнем, асновай, найвышэйшай праявай патрыятызму з’яўля-
ец ца гатоўнасць і здольнасць у гады цяжкіх выпрабаванняў абара-
ніць сваю Радзіму. Найбольш яскрава патрыятызм беларускага наро-
да праявіўся ў суровыя гады Вялікай Айчыннай вайны.

Гісторыя даказала: перамагае той, хто гатовы ісці да канца і ахвя-
раваць усім. Тыя, хто ўзнімаўся ў атаку, не думалі ні пра ўзнагароды, 
ні пра славу. І ні ў каго з іх не ўзнікла сумненняў, ніхто не задаў сабе 
пытання: а можа, мая ахвяра не патрэбна? Яны проста ведалі: няма 
ў жыцці нічога даражэйшага за Радзіму. І верылі: дарэмных ахвяр у 
імя Айчыны не бывае. Аддаючы сваё жыццё, яны пакідалі нам сваю  
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веру. Гэта вера, гэта гатоўнасць скласці галаву за Айчыну і сёння 
жывуць у нашым народзе.

Памяць пра гераічнае мінулае нашых продкаў служыць для су-
часных пакаленняў невычэрпнай крыніцай любові да сваёй Айчыны, 
гонару за яе дасягненні, імкнення абараняць Радзіму, унесці ўласны 
ўклад у працвітанне сваёй краіны, свайго народа.

Сёння тэрміновая ваенная служба і служба ў рэзерве, навучанне 
ў ваенных навучальных установах або на ваенных факультэтах і ка-
федрах у ВНУ спалучаюць у сабе маральную, фізічную, прафесійную 
падрыхтоўку абаронцаў. Менавіта Узброеныя Сілы, іншыя войскі 
і воінскія фарміраванні сёння з’яўляюцца адной з асноўных сіл, якія 
служаць умацаванню ў грамадстве патрыятызму, гатоўнасці абара-
няць Айчыну, а ваенная служба — гэта, у першую чаргу, магчымасць 
для нашых грамадзян навучыцца абараняць сябе, сваю сям’ю, сваю 
Радзіму.

Пачуццё патрыятызму з’яў-
ляецца асновай свядомых адно-
сін грамадзян да абароны дзяр-
жавы. І гэта пачуццё не прос та 
напаўняе гонарам за Рэс публіку 
Беларусь, а вымушае адказна ставіцца да самога сябе як часткі свайго 
роду, сваёй сям’і і краіны.

Прававыя асновы ваеннай службы. Законам Рэспублікі Беларусь 
«Аб абароне» вызначана, што святым абавязкам кожнага грамадзяні-
на з’яўляецца не проста ўдзел у забеспячэнні абароны, а ў абароне 
сваёй Радзімы.

Агульнанацыянальны падыход да абароны дзяржавы выкладзены ў артыку-
ле 57 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь: «Абарона Рэспублікі Беларусь — абавя-
зак і свяшчэнны доўг грамадзяніна Рэспублікі Беларусь». Ён жа вызначае, што 
«парадак праходжання воінскай службы, падставы і ўмовы вызвалення ад воін-
скай службы або замена яе альтэрнатыўнай вызначаюцца законам».

Воінскі абавязак і воінская служба грамадзян устанаўліваюцца з 
мэтай падрыхтоўкі насельніцтва да абароны дзяржавы, забеспячэння 
камплектавання Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь і іншых воінскіх 
фарміраванняў.

Чаму ў Рэспубліцы Беларусь недапушчаль
на адмовіцца ад змешанага прынцыпу 
камплектавання Узброеных Сіл і перайсці 
толькі на кантрактную службу?
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Гісторыя сведчыць, што ар-
міі выйграюць або прайгра-
юць бітвы, а ў войнах перама-
гаюць толькі народы. Абарона 
Рэспублікі Беларусь належыць да найважнейшых функцый дзяр-
жавы і з’яўляецца справай усіх грамадзян Рэспублікі Беларусь.

Воінскі абавязак — абавязак грамадзян Рэспублікі Беларусь, уста-
ноўлены з мэтай стварэння і пастаяннага функцыянавання сістэмы 
мерапрыемстваў, што забяспечваюць абарону Рэспублікі Беларусь, 
праходжанне грамадзянамі воінскай службы, 
падрыхтоўку ваеннаабавязаных да ўзброенай 
абароны дзяржавы (мал. 37).

Юрыдычнай асновай воінскага абавяз-
ку з’яўляецца Закон «Аб воінскім абавязку 
і воінскай службе», які рэгулюе грамадскія 
адносіны ў сферы выканання грамадзянамі 
воінскага абавязку, такія як: воінскі ўлік, 
абавязковая падрыхтоўка да ваеннай службы, 
прызыў на ваенную службу, праходжанне ва-
еннай службы па прызыве, прызыў на служ-
бу ў рэзерве і праходжанне службы ў рэзерве, 
знаходжанне ў запасе, прызыў на ваенныя 
і спецыяльныя зборы і іх праходжанне.

У перыяды мабілізацыі, ваеннага стано ві-
шча, у ваенны час выкананне грамадзяна мі 
воінскага абавязку прадугледжвае прызыў 
на ваенную службу па мабілізацыі і яе прахо-
джанне ў адпаведнасці з названым Законам і іншымі заканадаўчымі 
актамі Рэспублікі Беларусь.

Грамадзяне маюць права праходзіць добраахвотную падрыхтоўку 
да ваеннай службы і выконваць канстытуцыйны абавязак па абароне 
Рэспублікі Беларусь шляхам добраахвотнага паступлення на ваенную 
службу.

Воінскі абавязак выконваюць грамадзяне мужчынскага полу, год-
ныя па стане здароўя і фізічным развіцці да яе выканання, незалежна 
ад паходжання, сацыяльнага і маёмаснага стану, расавай і нацыя-
наль най прыналежнасці, адукацыі, мовы, стаўлення да рэлігіі, роду 
і характару заняткаў, палітычных і іншых перакананняў, а таксама 
грамадзяне жаночага полу, якія адпавядаюць устаноўленым патраба-

Чым з’яўляецца воінская служба для гра ма
дзян Беларусі?

Мал. 37. Ваеннаслужачы 
Узброеных Сіл 

Рэспублікі Беларусь
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ванням і прайшлі падрыхтоўку па спецыяльнасцях, неабходных для 
Узброеных Сіл і іншых воінскіх фарміраванняў.

Грамадзяне, якія ў адпаведнасці з Законам абавязаны выконваць 
воінскі абавязак, падраздзяляюцца на дапрызыўнікоў, прызыўнікоў, 
ваеннаслужачых, рэзервістаў, ваеннаабавязаных (мал. 38).

У нашай краіне ваенная служба — гэта магчымасць для кожна-
га грамадзяніна навучыцца абараняць сябе і забяспечваць абарону 
краіны.

Прыпіска да прызыўных участкаў і прызыў на ваенную служ-
бу, службу ў рэзерве. Выкананне воінскага абавязку, якое пачынаец-
ца  з прыпіскі грамадзян да прызыўных участкаў, ажыццяўляецца 
камісіямі, што ствараюцца раённымі, раённымі ў гарадах, гарадскімі 
(гарадоў абласнога падпарадкавання) выканаўчымі і распарадчымі 
органамі.

Грамадзяне, якія дасягнулі ўзросту 16 гадоў і падлягаюць прыпісцы 
да прызыўных участкаў, абавязаны прыбыць у ваенныя камісарыяты 
(адасобленыя падраздзяленні) або на прызыўныя пункты ў тэрміны, 
указаныя ў павестках ваеннага камісарыята (адасобленага падраз-
дзялення) або іншага органа, што ажыццяўляе воінскі ўлік, і прад’-
явіць неабходныя документы. Пералік гэтых дакументаў указваецца 
ў павестках ваеннага камісарыята (адасобленага падраздзялення) або 

Мал. 38. Катэгорыі грамадзян, якія абавязаны выконваць воінскі абавязак

КАТЭГОРЫІ 
ГРАМАДЗЯН, 

ЯКІЯ АБАВЯЗАНЫ 
ВЫКОНВАЦЬ 

ВОІНСКІ  
АБАВЯЗАК

дапрызыўнік — грамадзянін мужчынскага 
полу, які праходзіць падрыхтоўку да ваеннай 
службы да прыпіскі да прызыўнога ўчастка

прызыўнік — грамадзянін мужчынскага полу, 
прыпісаны да прызыўнога ўчастка

ваеннаслужачы — грамадзянін, які праходзіць 
ваенную службу ва Узброеных Сілах 
або іншых воінскіх фарміраваннях

рэзервіст — грамадзянін,  
які праходзіць службу ў рэзерве

ваеннаабавязаны — грамадзянін, які знаходзіцца ў запасе 
Узброеных Сіл або іншых воінскіх фарміраванняў
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іншага органа, што ажыццяўляе воінскі ўлік. Адначасова юнакі пра-
ходзяць медыцынскую камісію.

Грамадзяніну, прыпісанаму да прызыўнога ўчастка, выдаец-
ца пасведчанне прызыўніка, растлумачваюцца правы і абавязкі 
прызыўніка, правілы воінскага ўліку і парадак праходжання абавяз-
ковай падрыхтоўкі да ваеннай службы.

Правы, абавязкі і адказнасць прызыўніка. Грамадзяне, якія 
не з’явіліся без уважлівых прычын на месца і ў тэрмін, указаныя 
ў павестках або накіраваннях ваеннага камісарыята (адасобленага 
падраздзялення) або іншага органа, што ажыццяўляе воінскі ўлік, 
парушылі абавязкі па воінскім уліку, ухіляюцца ад мерапрыемстваў 
па прызыве на воінскую службу, або ад яўкі на зборы ці заняткі 
і вучэбныя зборы, або ад воінскага ўліку ці адмовіліся ад атрымання 
павестак або накіраванняў ваеннага камісарыята (адасобленага 
падраздзялення) або іншага органа, што ажыццяўляе воінскі ўлік, 
прыцягваюцца да адказнасці ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі 
Рэспублікі Беларусь (мал. 39).

Прычыны няяўкі павінны быць пацверджаны дакументамі адпа-
ведных органаў. У выпадку іх адсутнасці грамадзянін можа быць 
прыцягнуты да адміністрацыйнай ці крымінальнай адказнасці.

1. Што такое патрыятызм у вашым разуменні?
2. Што разумеецца пад свядомымі адносінамі грамадзян да ўзброенай абароны 

Айчыны?

Мал. 39. Уважлівыя прычыны няяўкі грамадзяніна па павестцы

УВАЖЛІВЫЯ 
ПРЫЧЫНЫ НЯЯЎКІ 

ГРАМАДЗЯНІНА 
ПА ПАВЕСТЦЫ

калецтва (раненне, траўма, кантузія) або захворванне 
грамадзяніна, звязанае са стратай ім працаздольнасці

цяжкі стан здароўя бацькі, маці, айчыма, 
мачахі, жонкі, мужа, сына, дачкі, родных брата 
ці сястры, дзеда, бабкі, апекуна грамадзяніна 

або ўдзел у пахаванні ўказаных асоб

перашкоды, што ўзніклі ў выніку дзеяння 
непераадольнай сілы, або іншыя акалічнасці, 

якія не залежаць ад волі грамадзяніна

іншыя прычыны, прызнаныя ўважлівымі прызыўной 
камісіяй (ваенным камісарам, кіраўніком 
адасобленага падраздзялення) ці судом
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3. Што азначае тэрмін «грамадзянін Рэспублікі Беларусь»?
4. Чаму абарона Айчыны з’яўляецца пачэсным абавязкам?
5. З якой мэтай устанаўліваецца воінскі абавязак?
6. Які дакумент з’яўляецца юрыдычнай асновай воінскага абавязку?
7. Хто, у адпаведнасці з законам, выконвае воінскі абавязак?
8. Укажыце катэгорыю асоб, на якіх воінскі абавязак не распаўсюджваецца.
9. З якога ўзросту грамадзяне падлягаюць прыпісцы да прызыўных участкаў?
10. Навучэнец А. атрымаў павестку з ваеннага камісарыята, але не з’явіўся ў пры-

значаны час, паколькі святкаваў дзень нараджэння. Ці будзе гэта лічыцца ўваж-
лівай прычынай няяўкі?

11. Падрыхтуйце паведамленне на тэму «Мая сям’я (род, сваяк) у гісторыі Вялікай 
Айчыннай вайны, забеспячэнні ваеннай бяспекі дзяржавы».

§ 9. Законы Рэспублікі Беларусь «Аб воінскім абавязку 
і воінскай службе» і «Аб статусе ваеннаслужачых»

Што такое закон? Як называецца вышэйшы заканадаўчы орган Рэспублікі 
Беларусь? Што такое прававая дзяржава і якое значэнне выканання закону 
ў дзяржаве?

Воінская служба. Воінская служба — асобы від дзяржаўнай служ-
бы, якая ўключае праходжанне ваеннай службы або службы ў рэзер-
ве, ваенных ці спецыяльных збораў у перыяд знаходжання ў запасе 
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь.

Заканадаўствам (мал. 40) устанаўліваецца прыярытэт воінскай 
службы перад іншымі відамі дзяржаўнай службы і працоўнай дзей-
насці, які выяўляецца ў спыненні грамадзянамі работы, вучобы і ін-

Мал. 40. Дакументы, якія вызначаюць статус ваеннаслужачага

ДАКУМЕНТЫ, ЯКІЯ ВЫЗНАЧАЮЦЬ 
СТАТУС ВАЕННАСЛУЖАЧАГА

Законы Рэспублікі 
Беларусь «Аб статусе 

ваеннаслужачых», 
«Аб воінскім абавязку 

і воінскай службе»

Указы 
Прэзідэнта 
Рэспублікі 
Беларусь

Пастановы 
Урада Рэспублікі 

Беларусь

Воінскія 
статуты
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§ 9. Законы Рэспублікі Беларусь «Аб воінскім абавязку і воінскай службе»

шай дзейнасці пры прызыве або добраахвотным паступленні на ва-
енную службу, прызыве на службу ў рэзерве, на зборы, а таксама ў 
павышаным узроўні сацыяльнай абароненасці грамадзян, якія пра-
ходзяць ваенную службу, службу ў рэзерве (мал. 41).

Ваеннаслужачым у Рэспубліцы Беларусь прызнаецца грамадзянін, 
які праходзіць ваенную службу ва Узброеных Сілах Рэспублікі Бе-
ларусь, органах пагранічнай службы, унутраных і іншых войсках, 
воінскіх фарміраваннях і органах. Непасрэднае выкананне грамадзя-
намі воінскага абавязку заключаецца ў праходжанні ваеннай службы 
ў складзе Узброеных Сіл і іншых воінскіх фарміраванняў.

Парадак праходжання тэрміновай ваеннай службы. Тэрмін ваен-
най службы па прызыве для ваеннаслужачых, якія не маюць вышэй-
шай адукацыі, складае 18 месяцаў, а для тых, хто мае вышэйшую 
адукацыю, — 12 месяцаў. Ваеннаслужачыя, якія прайшлі наву-
чанне на ваенных кафедрах ці ваенных факультэтах па праграмах 
падрыхтоўкі малодшых камандзіраў і здалі ўстаноўленыя прагра-
мамі падрыхтоўкі экзамены, праходзяць тэрміновую ваенную службу 
на працягу 6 месяцаў (мал. 42, 43).

Ваеннаслужачыя і рэзервісты, упершыню прызваныя (пасту піў-
шыя) на ваенную службу, службу ў рэзерве, або грамадзяне, якія не 
праходзілі ваенную службу, службу ў рэзерве і ўпершыню пры зва-
ныя на зборы, а таксама грамадзяне, якія навучаюцца на ваенных  

Мал. 41. Віды воінскай службы

афіцэраў

тэрміновая 
ваенная служба

па прызыве па кантракце

афіцэраў

салдат і сяржантаў

прапаршчыкаў

Воінская служба

ваенная служба служба ў рэзерве
праходжанне ваенных 

або спецыяльных 
збораў у перыяд 

знаходжання 
ў запасе Узброеных 

Сіл Рэспублікі 
Беларусь ці іншых 
войскаў і воінскіх 

фарміраванняў 
Рэспублікі Беларусь
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кафедрах ці ваенных факультэтах па праграмах падрыхтоўкі малод-
шых камандзіраў і афіцэраў запасу, прыносяць перад Дзяржаўным 
сцягам Рэспублікі Беларусь і Баявым Сцягам воінскай часці Ваенную 
прысягу.

Ваеннаслужачым, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, за 
ўвесь перыяд ваеннай службы даецца адпачынак: салдатам — 10 су-
так; сяржантам і старшынам — 15 сутак (тым, хто праходзіць тэрмі-
новую ваенную службу 12 месяцаў, — 5 і 10 сутак адпаведна).

Працягласць адпачынку за ўвесь перыяд ваеннай службы ваен-
наслужачым, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, можа 
быць павялічана (у вы гля дзе заахвочвання) на тэрмін да 10 сутак у 
парадку, устаноўленым Дысцыплінарным статутам Узброеных Сіл 
Рэспублікі Беларусь.

Мал. 43. Тэрміны, не залічаныя ў тэрмін ваеннай службы

У ТЭРМІН ТЭРМІНОВАЙ ВАЕННАЙ 
СЛУЖБЫ НЕ ЗАЛІЧВАЮЦЦА

Тэрмін адбывання 
пакарання ў выглядзе 

арышту

Тэрмін утрымання 
на гаўптвахце пры 
выка нанні арышту, 

накладзенага на ваенна-
слу жачага ў дысцыплі-

нарным парадку

Тэрмін самавольнага 
пакідання воінскай 

часці або месца ваеннай 
службы незалежна 

ад прычын пакідання

Мал. 42. Праходжанне ваеннай службы

12 месяцаў

18 месяцаў

ПРАХОДЖАННЕ ТЭРМІНОВАЙ 
ВАЕННАЙ СЛУЖБЫ

Прынясенне 
прысягі

6 месяцаў

на 5 сутак

на 15 сутак

на 10 сутак

Прадастаўленне 
адпачынкаў

Тэрмін ваеннай 
службы

па хваробе

па заканчэнні тэрміну

па прыгаворы суда

Звальненне 
з ваеннай службы
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За здзяйсненне дысцыплінарных правіннасцей ваеннаслужачым, 
якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, у парадку, уста-
ноўленым Дысцыплінарным статутам Узброеных Сіл Рэспублікі Бе-
ларусь, працягласць адпачынку можа быць зменшана.

Ваеннаслужачым, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу 
6 месяцаў, адпачынак не прадастаўляецца.

Ваеннаслужачым, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, 
можа таксама давацца адпачынак па хваробе і па ўважлівых прычы-
нах асабістага і сямейнага характару.

Ваеннаслужачы, які прайшоў тэрміновую ваенную службу, падля-
гае звальненню ў запас (мал. 44).

Ваеннаслужачыя пры выкананні абавязкаў ваеннай службы 
з’яўляюцца прадстаўнікамі дзяржаўнай улады і знаходзяцца пад ахо-
вай дзяржавы (мал. 45).

Асобы прыярытэт — службе па кантракце. У маладых людзей 
можа ўзнікнуць пытанне: чым вабіць грамадзян ваенная служба па 
кантракце? У грамадстве існуе думка, што па кантракце ідуць слу-
жыць людзі, якія не маюць адукацыі, не знайшлі сябе ў грамадзян-
скім жыцці. Гэта не так. На ўзбраенне беларускай арміі паступа юць 
усё больш сучасныя, складаныя комплексы ўзбраення і тэхнікі, якія 
патрабуюць глыбокіх ведаў і навыкаў. Без кваліфікаваных спецыяліс-
таў яны будуць не эфектыўныя.

ПАДСТАВЫ ДЛЯ ЗВАЛЬНЕННЯ Ў ЗАПАС ВАЕННАСЛУЖАЧЫХ, 
ЯКІЯ ПРАХОДЗЯЦЬ ТЭРМІНОВУЮ ВАЕННУЮ СЛУЖБУ

Па заканчэнні 
тэрміну 
ваеннай 
службы 

па прызыве

Па хваробе — 
на падставе 
заключэння 

ваенна-
ўрачэбнай камісіі 

аб прызнанні 
непрыгодным 

да ваеннай службы 
ў мірны час

У сувязі 
з уступленнем 

у законную сілу 
прыгавора суда 
аб прызначэнні 
яму пакарання 

ў выглядзе 
пазбаўлення 

волі

У сувязі 
з адлічэннем 

курсанта 
мужчынскага 

полу, які 
не дасягнуў 
18-гадовага 

ўзросту, з ваеннай 
навучальнай 

установы

Мал. 44. Падставы для звальнення ў запас ваеннаслужачых, 
якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

§ 9. Законы Рэспублікі Беларусь «Аб воінскім абавязку і воінскай службе»
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Прычына росту папулярнасці ваеннай службы па кантракце — 
у высокім грамадскім статусе, важкім сацыяльным пакеце, перс-
пектывах зрабіць паспяховую кар’еру.

Прывядзём некалькі аргументаў, якія могуць адыграць выра шаль-
ную ролю пры выбары грамадзянінам ваеннай службы па кантракце 
ў якасці прэстыжнай прафесіі:

— годная заработная плата, канкурэнтная на айчынным рынку 
працы;

Мал. 45. Перавагі для асоб, якія прайшлі службу ў арміі

Выплата матэрыяльнай дапамогі пры вяртанні на ранейшае 
месца працы пасля праходжання тэрміновай ваеннай службы

У тэрмін абавязковай працы па размеркаванні па жаданні 
выпускніка залічваецца перыяд ваеннай службы па прызыве

Адтэрміноўка пагашэння крэдыту на будаўніцтва 
жылля на перыяд службы

Ільготы пры паступленні ва ўстановы адукацыі

Вызваленне ад спагнання сродкаў, затрачаных на навучанне, 
пры добраахвотным паступленні на ваенную службу 

ва Узброеныя Сілы для выпускнікоў, якім месца працы 
прадастаўляецца шляхам размеркавання

Захаванне працоўнага месца ў дзяржаўных установах  
пасля службы

Працаўладкаванне не пазней за двухмесячны тэрмін з дня звяртан-
ня жонак, чые мужы прызваны на тэрміновую ваенную службу

Дзецям ваеннаслужачых гарантуецца прадастаўленне месцаў 
у дзіцячых садках на працягу трох месяцаў з дня падачы заявы

Абавязковае дзяржаўнае страхаванне на час  
праходжання службы

ПЕРАВАГІ ДЛЯ АСОБ, ЯКІЯ ПРАЙШЛІ СЛУЖБУ Ў АРМІІ
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— будаўніцтва жылля, грашовая кампенсацыя за арэнду кватэры;
— бясплатнае забеспячэнне рэчавай маёмасцю, харчовае за бес - 

пячэнне;
— бясплатнае высокакваліфікаванае медыцынскае абслугоўванне 

ваеннаслужачых і членаў іх сем’яў, санаторна-курортнае лячэнне;
— магчымасць ваеннай службы па кантракце замест тэрміновай 

ваеннай службы;
— магчымасць руху па службе, прызначэння на вышэйшыя па-

сады па выніках службовай дзейнасці і ўзроўню адукацыі; павышэн-
не ўзроўню адукацыі за кошт бюджэтных сродкаў;

— насычаная цікавая баявая падрыхтоўка;
— права на пенсію па выслузе гадоў для ваеннаслужачых, якія 

праходзяць службу па кантракце;
— рэгламент службовага часу і аплачаныя адпачынкі;
— даступнасць.

Інфармацыю аб асаблівасцях праходжання ваеннай службы па кан-
тракце можна атрымаць на афіцыйным інтэрнэт-партале Міністэр-
ства абароны Рэспублікі Беларусь: www.mil.by.

1. Чым адрозніваецца воінская служба ад іншых відаў дзяржаўнай службы?
2. Назавіце заканадаўчыя акты, якія вызначаюць статус ваеннаслужачага.
3. Ахарактарызуйце асноўныя віды воінскай службы.
4. Ад чаго залежыць працягласць ваеннай службы па прызыве?
5. У якіх выпадках ваеннаслужачы можа быць звольнены ў запас?

§ 10. Абавязковая і добраахвотная падрыхтоўка 
грамадзян да ваеннай службы

Якую ролю ва ўмацаванні абароны СССР адыграла ў перадваенныя гады аргані
зацыя Асаавіяхім (Таварыства садзейнічання абароне, авіяцыйнаму і хімічнаму 
будаўніцтву)?

Абавязковая і добраахвотная падрыхтоўка грамадзян да ваеннай 
службы. У адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб воінскім 
абавязку і воінскай службе» для грамадзян Рэспублікі Беларусь уста-
ноўлена абавязковая і добраахвотная падрыхтоўка да ваеннай служ-
бы (мал. 46).

§ 9. Законы Рэспублікі Беларусь «Аб воінскім абавязку і воінскай службе»
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Значны ўклад у падрыхтоўку моладзі да ваеннай службы ўносіць 
рэспубліканскае дзяржаўна-грамадскае аб’яднанне «Добраахвотнае 
таварыства садзейнічання арміі, авіяцыі і флоту Рэспублікі Бела-
русь» (ДТСААФ).

Прызыўныя камісіі. Для правядзення прызыву грамадзян на тэр-
міновую ваенную службу, службу ў рэзерве раённымі, раённымі ў га-
радах, гарадскімі (гарадоў абласнога падпарадкавання) выканаўчымі 
і распарадчымі органамі ствараюцца прызыўныя камісіі.

Раённая (гарадская) прызыўная камісія арганізоўвае медыцынскі 
агляд грамадзян і прымае ў адносінах да іх пэўнае рашэнне (мал. 47).

У выпадку ўхілення грамадзян ад прызыву на тэрміновую ваенную 
службу, службу ў рэзерве раённая (гарадская) прызыўная камісія 
прымае рашэнне аб накіраванні адпаведных матэрыялаў у тэрыта ры-
яль ныя органы ўнутраных спраў па месцы жыхарства гэтых грама-

Мал. 46. Падрыхтоўка грамадзян да ваеннай службы
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дапрызыўная падрыхтоўка і фізічная падрыхтоўка

патрыятычнае выхаванне

медыцынскае забеспячэнне падрыхтоўкі 
грамадзян да ваеннай службы

падрыхтоўка па ваенна-тэхнічных спецыяльнасцях 
і спецыяльнасцях, роднасных ваенна-ўліковым

атрыманне пачатковых ведаў у сферы 
ўзброенай абароны дзяржавы

навучанне па праграмах, якія прадугледжваюць 
ваенную падрыхтоўку непаўналетніх грамадзян

заняткі ваенна-прыкладнымі відамі спорту

навучанне па праграмах падрыхтоўкі 
афіцэраў медыцынскай службы запасу

навучанне па праграмах падрыхтоўкі малодшых 
камандзіраў на ваенных кафедрах або факультэтах

навучанне па праграмах падрыхтоўкі афіцэраў 
запасу на ваенных кафедрах або факультэтах
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§ 10. Абавязковая і добраахвотная падрыхтоўка грамадзян да ваеннай службы

дзян для вырашэння пытання аб прыцягненні іх да адказнасці ў адпа-
веднасці з заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь.

Для кіраўніцтва раённымі (гарадскімі) прызыўнымі камісіямі 
і ажыццяўлення кантролю за іх дзейнасцю абласнымі (Мінскім га-
радскім) выканаўчымі камітэтамі ствараюцца адпаведныя абласныя 
(Мінская гарадская) прызыўныя камісіі. Рашэнні абласной (Мінскай 
гарадской) прызыўной камісіі з’яўляюцца абавязковымі для ніжэй-
шых па рангу прызыўных камісій.

Абавязкі грамадзян, падлеглых прызыву на ваенную службу, 
службу ў рэзерве, і парадак іх апавяшчэння. Грамадзяне абавязаны 
атрымаць павесткі або накіраванні ваеннага камісарыята (адасобле-
нага падраздзялення) ці іншага органа, які ажыццяўляе воінскі ўлік, 
пад распіску.

Грамадзяне, падлеглыя прызыву на ваенную службу, службу ў 
рэзерве, абавязаны: з’яўляцца па павестках або накіраваннях у ваен-
ны камісарыят (адасобленае падраздзяленне), на медыцынскі агляд, 
медыцынскае абследаванне, пасяджэнне прызыўной камісіі (да ва-
еннага камісара); знаходзіцца ў ваенным камісарыяце (адасобленым 
падраздзяленні), на прызыўным (зборным) пункце да адпраўкі іх на 
месца ваеннай службы, службы ў рэзерве.

Мал. 47. Рашэнне раённай (гарадской) прызыўной камісіі

РАШЭННЕ 
РАЁННАЙ 

(ГАРАДСКОЙ) 
ПРЫЗЫЎНОЙ 

КАМІСІІ

аб прызыве на тэрміновую ваенную службу або службу ў рэзерве

аб замене воінскай службы на альтэрнатыўную службу

аб адмове ў замене воінскай службы на альтэрнатыўную службу 
і прызыве на тэрміновую ваенную службу або службу ў рэзерве

аб прадастаўленні адтэрміноўкі ад прызыву 
на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве

аб вызваленні ад прызыву на тэрміновую ваенную 
службу, службу ў рэзерве і залічэнні ў запас

аб вызваленні ад прызыву на тэрміновую ваенную службу, 
службу ў рэзерве і выключэнні з воінскага ўліку

аб залічэнні ў запас
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Апавяшчэнне грамадзян, якія 
падлягаюць прызыву на ваенную 
службу, службу ў рэзерве, але не 
атрымалі павестак ці накіраван-
няў аб неабходнасці іх яўкі на мерапрыемствы па прызыве на ваен-
ную службу, службу ў рэзерве, ажыццяўляецца заказным пісьмом 
па іх месцы жыхарства з паведамленнем аб яго ўручэнні і лічыцца 
належным.

Грамадзяне, якія падлягаюць прызыву і не з’явіліся на мера-
прыемствы па прызыве на ваенную службу, службу ў рэзерве па па-
вестках ці накіраваннях, абавязаны на працягу пяці рабочых дзён з 
дня заканчэння акалічнасцей, што перашкодзілі іх яўцы на ўказаныя 
мерапрыемствы, прыбыць у ваенны камісарыят (адасобленае падраз-
дзяленне), у якім знаходзяцца на воінскім уліку, і прадставіць даку-
менты, якія пацвярджаюць прычыны няяўкі.

Медыцынскі агляд і медыцынскае абследаванне грамадзян, пад-
леглых прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве. Грамадзя-
не, падлеглыя прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве, прахо-
дзяць медыцынскі агляд урачамі-спецыялістамі.

У выпадку немагчымасці вынясення медыцынскага заключэння аб 
катэгорыі годнасці грамадзяніна да ваеннай службы (службы ў рэзер-
ве) па стане здароўя пры медыцынскім аглядзе прызыўнік накіроў-
ваец ца на амбулаторнае або стацыянарнае медыцынскае абследа-
ванне ў дзяржаўную арганізацыю аховы здароўя для ўстанаўлення 
дыягназу захворвання.

Прадастаўленне адтэрміновак і вызваленне ад прызыву. Грама-
дзянам можа прадастаўляцца адтэрміноўка ад прызыву на тэрміно-
вую ваенную службу, службу ў рэзерве па наступных падставах:

— па стане здароўя;
— для працягу адукацыі;
— для праходжання інтэрнатуры і здачы кваліфікацыйнага экза-

мену па спецыяльнасці інтэрнатуры;
— па сямейным становішчы;
— для атрымання ваенна-тэхнічных спецыяльнасцей;
— у сувязі з ажыццяўленнем дэпутацкіх паўнамоцтваў;
— на аснове ўказаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Некаторыя катэгорыі грамадзян не падлягаюць прызыву на тэрмі-

новую ваенную службу, службу ў рэзерве, а таксама могуць быць ад 
яго вызвалены (мал. 48).

Складзіце памятку прызыўніку пры пра
ходжанні прыпіскі і прызыве на ваенную 
службу.
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1. Што мае на ўвазе абавязковая падрыхтоўка грамадзян да ваеннай службы?
2. Што ўключае добраахвотная падрыхтоўка грамадзян да ваеннай службы?
3. Пералічыце падставы для прадастаўлення адтэрміноўкі ад прызыву на тэрміно-

вую ваенную службу, службу ў рэзерве.
4. Грамадзянін А. скончыў універсітэт, маючы жонку і трох дзяцей. Ці падлягае ён 

прызыву на тэрміновую ваенную службу?
5. Грамадзянін А. знаходзіўся пад следствам, калі атрымаў павестку з ваенкамата 

аб прызыве на тэрміновую ваенную службу. Ці будзе ён прызваны на службу да 
заканчэння следства?

§ 11. Адміністрацыйная адказнасць за невыкананне 
абавязкаў прызыўніка.  
Крымінальная адказнасць за ўхіленне ад прызыву

Якія віды правапарушэнняў вы ведаеце? Якія віды адказнасці за іх існуюць?

Кожны грамадзянін Рэспублікі Беларусь павінен свядома і адказна 
выконваць канстытуцыйны абавязак па абароне Айчыны.

Мал. 48. Грамадзяне, вызваленыя ад прызыву на тэрміновую ваенную службу 
і службу ў рэзерве, а таксама грамадзяне, якія не падлягаюць прызыву
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якія адбылі пакаранне 
ў выглядзе пазбаўлення 

волі ў папраўчых 
установах

у адносінах да якіх судом 
прыменены прымусовыя 

меры бяспекі і лячэння 
(на працягу тэрміну 

прымянення гэтых мер)

у адносінах да якіх 
ажыццяўляецца крымі-
нальнае праследаванне 

або крымінальная справа 
перададзена пракурору 

для накіравання ў суд 
ці ажыццяўляецца 
судовая дзейнасць

якія маюць судзімасць

прызнаныя па стане здароўя 
непрыгоднымі да ваеннай службы 

з выключэннем з воінскага ўліку

бацькі, маці, родныя браты ці 
сёстры якіх загінулі, або памерлі, 

або сталі інвалідамі I ці II групы 
ў выніку калецтва (ранення, 

траўмы, кантузіі), захворвання, 
атрыманых пры выкананні 
абавязкаў ваеннай службы

якія прайшлі ваенную службу 
або іншым чынам выканалі воінскі 

абавязак у іншай дзяржаве

з ліку дзяцей‐сірот і дзяцей, 
якія засталіся без апекі бацькоў

якія маюць трох і больш дзяцей
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§ 11. Адміністрацыйная адказнасць за невыкананне абавязкаў прызыўніка
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На жаль, не ўсе грамадзяне, якія знаходзяцца на воінскім ўлі-
ку, у сілу розных прычын ведаюць палажэнні заканадаўства і свае 
абавязкі, што цягне за сабой адміністрацыйную або крымінальную 
адказнасць.

У адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб воінскім аба-
вязку і воінскай службе» воінскі ўлік — дзяржаўная сістэма ўліку 
і аналізу прызыўных і ваеннаабавязаных рэсурсаў, ваенны камі-
сарыят — мясцовы орган кіравання, што ажыццяўляе на тэрыторыі 
адной ці некалькіх адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак ваен-
на-мабілізацыйную і ўлікова-прызыўную работу.

Адміністрацыйная адказнасць за невыкананне абавязкаў пры-
зыўніка. Абарона Айчыны з’яўляецца не толькі свяшчэнным доўгам, 
але і пачэсным абавязкам кожнага грамадзяніна Рэспублікі Бела-
русь. Таму Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных права-
парушэннях прадугледжвае адміністрацыйную адказнасць за невы-
кананне абавязкаў прызыўніка.

У выпадку няяўкі па выкліку ў ваенны камісарыят без уважлі-
вай прычыны для прыпіскі да прызыўнога ўчастка на грама-
дзя ніна накладаецца штраф у памеры ад дзвюх да трох базавых 
велічынь.

Калі ж грамадзянін паўторна не з’явіўся ў ваенны камісарыят на 
працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнан-
ня за такое ж парушэнне, на яго накладаецца штраф у памеры ад 
чатырох да шасці базавых велічынь.

У выпадку парушэння грамадзянінам абавязкаў па воінскім улі-
ку на яго накладаецца штраф у памеры ад дзвюх да трох базавых 
велічынь.

Акрамя гэтага, частка 3 артыкула 25.1 Кодэкса аб адміністрацыйных права-
парушэннях Рэспублікі Беларусь прадугледжвае, што няяўка без уважлівых 
прычын на мерапрыемствы па прызыве на воінскую службу па павестцы ці 
накіраванні ваеннага камісарыята (адасобленага падраздзялення ваеннага 
камісарыята) (у тым ліку няяўка грамадзяніна, які адмовіўся ад атрымання 
такіх павесткі ці накіравання) або ў тэрміны, вызначаныя заканадаўствам, 
калі дадзеная няяўка не перашкаджала прыняццю і (ці) рэалізацыі рашэння 
прызыўной камісіі (ваеннага камісара) аб выкананні грамадзянінам воінска-
га абавязку, — цягне папярэджанне ці накладанне штрафу ў памеры да пяці 
базавых велічынь.
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Крымінальная адказнасць за ўхіленне ад прызыву. Крымінальны 
кодэкс Рэспублікі Беларусь вызначае, якія грамадска небяспечныя 
дзеянні з’яўляюцца злачынствамі, замацоўвае асновы і ўмовы кры-
мі нальнай адказнасці, устанаўлівае пакаранні і іншыя меры крымі-
нальнай адказнасці, якія могуць быць прыменены да асоб, што здзей-
снілі злачынствы.

Глава 36 (артыкулы 434—437) Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь 
праду гледжвае крымінальную адказнасць прызыўнікоў, рэзервістаў і ваенна-
абавязаных.

У адрозненне ад адміністрацыйнай адказнасці за невыкананне 
абавязкаў прызыўніка, больш сур’ёзнае пакаранне чакае асоб, якія 
ўхіляюцца ад прызыву на ваенную службу. За дадзенае правапа-
рушэнне прадугледжваецца ўжо крымінальная адказнасць.

У адпаведнасці з артыкулам 434 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі 
Беларусь ухіленне ад прызыву на ваенную службу па мабілізацыі або 
ў ваенны час караецца пазбаўленнем волі на тэрмін ад двух да сямі 
гадоў.

Згодна з часткай 1 артыкула 435 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі 
Беларусь ухіленне ад прызыву на воінскую службу караецца штра-
фам, арыштам ці абмежаваннем волі на тэрмін да двух гадоў або па-
збаўленнем волі на той жа тэрмін.

Частка 2 артыкула 435 за ўхіленне ад мерапрыемстваў па прызыве 
на воінскую службу, здзейсненае шляхам наўмыснага нанясення сабе 
цялеснага пашкоджання, сімуляцыі захворвання, падлогу дакумен-
таў ці іншага падману, прадугледжвае пакаранне ў вы гля дзе абмежа-
вання волі на тэрмін да пяці гадоў або пазбаўлення волі на той жа 
тэрмін.

Згодна з часткай 1 артыкула 436 ухіленне рэзервіста або ваенна-
абавязанага ад яўкі на зборы (заняткі) караецца штрафам, папраўчымі 
работамі на тэрмін да аднаго года або арыштам.

Частка 2 артыкула 436 за ўхіленне рэзервіста або ваеннаабавя-
занага ад яўкі на зборы (заняткі), здзейсненае шляхам наўмыснага 
нанясення сабе цялеснага пашкоджання, сімуляцыі захворвання, 
падлогу дакументаў ці іншага падману, прадугледжвае пакаранне 
ў вы гля дзе штрафу або арышту або абмежаванне волі на тэрмін да 
двух гадоў.

§ 11. Адміністрацыйная адказнасць за невыкананне абавязкаў прызыўніка
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У адпаведнасці з артыкулам 437 ухіленне прызыўніка ці ваенна-
абавязанага ад воінскага ўліку караецца штрафам або арыштам.

Прызыўнік, рэзервіст або ваеннаабавязаны, які ўпершыню здзей-
сніў дзеянні, прадугледжаныя часткай 1 артыкула 435, часткай 1 
артыкула 436, артыкулам 437 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі 
Беларусь, могуць быць вызвалены ад крымінальнай адказнасці, калі 
здзейсненае з’явілася следствам збегу цяжкіх абставін.

1. Якія віды адказнасці вы ведаеце?
2. Грамадзянін А. атрымаў павестку, у якой было ўказана, у які час ён павінен з’явіц-

ца ў ваенны камісарыят па месцы жыхарства. Аднак грамадзянін у вызначаны 
час не прыбыў, паколькі знаходзіўся ў бальніцы. Ці будзе грамадзянін А. прыцяг-
нуты да адміністрацыйнай адказнасці?

3. Якая адказнасць прадугледжана за няяўку па выкліку ў ваенны камісарыят без 
уважлівай прычыны?

4. Што з’яўляецца падставай для вызвалення ад крымінальнай адказнасці ў праду-
гледжаных Крымінальным кодэксам Рэспублікі Беларусь выпадках?

5. Ці можа няведанне заканадаўства паслужыць падставай для вызвалення ад ад-
казнасці за невыкананне абавязкаў прызыўніка і ўхіленне ад прызыву?

6. Грамадзянін А. прадставіў у ваенны камісарыят даведку аб тым, што ён вучыц-
ца ў вышэйшай навучальнай установе, што дало яму права на адтэрміноўку ад 
прызыву на ваенную службу. Праверка паказала, што даведка фальшывая. Якую 
адказнасць нясе ў гэтым выпадку грамадзянін А.?

§ 12. Склад і структура Узброеных Сіл  
Рэспублікі Беларусь

На якой аснове былі створаны Узброеныя Сілы Рэспублікі Беларусь? Якая па
дзея лічыцца днём стварэння Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь?

Сучасны стан і асноўныя напрамкі далейшага развіцця бела-
рускай арміі. Узброеныя Сілы Рэспублікі Беларусь — структурны 
элемент ваеннай арганізацыі дзяржавы, прызначаны для забеспячэн-
ня ваеннай бяспекі і ўзброенай абароны Рэспублікі Беларусь, яе су-
верэнітэту, незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці, былі ство-
раны на аснове Чырванасцяжнай БВА пасля атрымання Рэспублікай 
Беларусь дзяржаўнай незалежнасці. У ходзе фундаментальнага 
рэфармавання яны былі прыведзены ў адпаведнасць з выклікамі, 
рызыкамі і патэнцыйнымі пагрозамі ваеннай бяспецы дзяржавы.
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Дзейнасць Узброеных Сіл заснавана на Канстытуцыі Рэспублікі Бе-
ларусь, міжнародных дамоўленасцях і іншых нарматыўных прававых 
актах Рэспублікі Беларусь, якія рэгулююць дзейнасць Узброеных Сіл.

У мірны час асноўнай задачай Узброеных Сіл з’яўляецца забес-
пячэнне адбіцця ўсякага магчымага ўзброенага нападу на Рэспублі-
ку Беларусь. З гэтай мэтай у стане пастаяннай тэхнічнай гатоўнасці 
да баявога прымянення павінны знаходзіцца ўзбраенне і ваенная 
тэхніка, выконвацца планы аператыўнай, баявой і мабілізацыйнай 
падрыхтоўкі, укараняцца новыя формы і спосабы вядзення баявых 
дзеянняў, новыя ваенныя тэхналогіі.

У ваенны час Узброеныя Сілы павінны забяспечыць узброеную аба-
рону Рэспублікі Беларусь, адбіць напад ворага як самастойна, так і 
сумесна з узброенымі сіламі саюзнікаў, нанесці яму паражэнне і ства-
рыць перадумовы для заключэння міру на ўмовах, якія не супярэ-
чаць інтарэсам Рэспублікі Беларусь.

Нягледзячы на гатоўнасць Узброеных Сіл да абароны Рэспублікі 
Беларусь, працэс умацавання абароннага патэнцыялу краіны не спы-
няецца. Таму асноўнай мэтай будаўніцтва і развіцця Узброеных Сіл 
на бліжэйшую перспектыву з’яўляецца стварэнне кампактнай, ма-
біль най, падрыхтаванай і добра аснашчанай арміі, здольнай эфектыў-
на процідзейнічаць новым выклікам і пагрозам (мал. 49).

На аснове схемы растлумачце, як вы разумееце рэалізацыю 
кожнага напрамку развіцця беларускай арміі.

Мал. 49. Прыярытэтныя напрамкі ваеннага будаўніцтва Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь

ПРЫЯРЫТЭТНЫЯ НАПРАМКІ ВАЕННАГА БУДАЎНІЦТВА
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Узброеныя Сілы Рэспублікі Беларусь. Узброеныя Сілы склада юць 
аснову ваеннай арганізацыі дзяржавы. Яны ўключаюць: цэнт раль-
ныя органы ваеннага кіравання, віды Узброеных Сіл, роды войскаў, 
спецыяльныя войскі, ваенныя навучальныя ўстановы і арганізацыі 
Міністэрства абароны (мал. 50); воінскія часці і арганізацыі забес-
пячэння, абслугоўвання і аховы.

Да цэнтральных органаў ваенна-
га кіравання адносяцца Міністэр-
ства абароны і Генеральны штаб 
Узброеных Сіл.

Структура Сухапутных войскаў. Сухапутныя войскі Узброеных 
Сіл Рэспублікі Беларусь — самы шматлікі і рознабаковы па баявым 
складзе від Узброеных Сіл (мал. 51).

Сухапутныя войскі валода-
юць вялікай агнявой і ўдарнай 
магутнасцю, высокай манеўро-
васцю і самастойнасцю. Яны 
прызначаны для вырашэння за-
дач па адбіцці ўдараў праціўніка 
і яго разгроме ў выпадку развяз-
вання ім агрэсіі. Выкарыстоў-
ваючы баявыя магчымасці, яны 
здольныя эфектыўна весці ба-
раць бу з наземным і паветраным 

Мал. 51. Сцяг Сухапутных войскаў 
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь 

і геральдычны знак — эмблема 
Сухапутных войскаў Узброеных Сіл

Мал. 50. Структура Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь

ПРЭЗІДЭНТ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ — ГАЛОЎНАКАМАНДУЮЧЫ УЗБРОЕНЫМІ СІЛАМІ

Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь і Генеральны штаб Узброеных Сіл
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Ахарактарызуйце структуру Узброе
ных Сіл Рэспублікі Беларусь.
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праціўнікам ва ўзаемадзеянні з Ваенна-паветранымі сіламі і войскамі 
проціпаветранай абароны.

Аснову Сухапутных войскаў складаюць групоўкі на Заходнім 
і Паў ночна-Заходнім напрамках, здольныя ва ўмовах мірнага часу 
выконваць задачы па лакалізацыі і нейтралізацыі ўзброенага кан-
флікту, а пры неабходнасці весці лакальную вайну, забяспечваючы 
своечасовае аператыўна-стратэгічнае разгортванне ўсіх Узброеных 
Сіл, усёй ваеннай арганізацыі дзяржавы.

Для вырашэння баявых задач яны маюць у сваім складзе ме-
ханізаваныя злучэнні, ракетныя войскі і артылерыю, вайсковую 
ППА, спецыяльныя войскі, часці і ўстановы тылавога і тэхнічнага 
забеспячэння.

Механізаваныя злучэнні і воінскія часці (мотастралковыя і тан-
кавыя воінскія часці і падраздзяленні) — галоўная ўдарная і манеўро-
вая сіла Сухапутных войскаў, якая выконвае задачы па ўтрыманні 
занятых раёнаў, рубяжоў і пазіцый, адбіцці ўдараў праціўніка, наня-
сенні яму агнявога паражэння.

Ракетныя войскі і артылерыя прызначаны для нанясення пра-
ціўніку максімальнага ўрону і зніжэння яго баявога патэнцыялу. 
Арганізацыйна яны ўваходзяць ва ўсе агульнавайсковыя фарміра-
ванні да батальёна ўключна. Акрамя агнявога паражэння ў інтарэ-
сах агульнавайсковых аб’яднан-
няў, злучэнняў, воінскіх часцей і 
падраздзяленняў, яны наносяць 
паражэнне і ў інтарэсах дзеянняў 
авіяцыі, войскаў ППА, іншых 
родаў войскаў і спецыяльных 
войскаў.

Ва Узброеных Сілах Рэс пуб-
лікі Беларусь ракетныя войскі 
і артылерыя з’яўляюцца асноў-
ным сродкам агнявога паражэн-
ня (мал. 52, 53). 

Вайсковая проціпаветраная абарона выконвае задачы ў адзі-
най сістэме проціпаветранай абароны Узброеных Сіл Рэспублікі 
Беларусь і прызначана для прыкрыцця груповак войскаў і важ-
ных аб’ектаў ад удараў праціўніка з паветра. Сродкі ўзбраення 
вайсковага ППА ўключаюць: зенітныя ўстаноўкі ЗУ-23-2, пера-
носныя зенітныя ракетныя комплексы «Ігла», зенітныя ракетныя  

Мал. 52. Ракетны комплекс 9П129 «Кропка»
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комплексы «Страла-10», зенітны гарматна-ракетны комплекс «Тун-
гуска» (мал. 54).

Спецыяльныя войскі прызначаны для забеспячэння баявой 
дзей насці Сухапутных войскаў. Яны ўключаюць у сябе злучэн-
ні і воін скія часці разведкі, сувязі, інжынерныя, радыяцыйнай, 
хі міч най і біялагічнай засцярогі, радыёэлектроннай барацьбы, 
на вігацыйна-тапаграфічныя.

Разведвальныя воінскія часці і падраздзяленні прызначаны 
для атрымання звестак аб пра-
ціўніку. Да іх належаць воін-
скія часці і падраздзяленні 
вайсковай, радыёэлектроннай, 
артылерыйскай, інжынернай, 
радыяцыйнай, хімічнай і біяла-
гічнай разведкі.

Воінскія часці і падраз дзя-
ленні сувязі прызначаны для 
разгортвання і эксплуатацыі 
сістэм сувязі і забеспячэння бес-
перабойнага ўстойлівага кіра-
вання войскамі.

Інжынерныя воінскія часці 
і падраздзяленні прызначаны 
для выканання найбольш скла-
даных інжынерных задач і ме-

Мал. 54. Зенітны гарматна-ракетны 
комплекс 2К22 «Тунгуска»

Для вырашэння якіх задач прызначаны 
дадзены гарматнаракетны комплекс?

Мал. 53. Рэактыўная сістэма залпавага агню «Ураган» (злева) 
і рэактыўная сістэма залпавага агню «Паланэз» (справа)
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рапрыемстваў, што патрабуюць 
спецыяльнай падрыхтоўкі аса-
бовага саставу, прымянення спе-
цыяльнай тэхнікі і ўзбраення. 
Гэта інжынерная разведка мясцо-
васці і аб’ектаў, фартыфікацый-
нае абсталяванне пазіцый, улад-
каванне інжынерных загародак, 
маскіроўка войскаў і аб’ектаў і 
іншыя задачы.

Воінскія часці і падраздзялен-
ні радыёэлектроннай барацьбы 
прызначаны для выканання за-
дач па радыёэлектроннай развед-
цы аб’ектаў праціўніка, дэзарганізацыі функцыянавання сістэм кіра-
вання войскамі.

Воінскія часці і падраздзяленні радыяцыйнай, хімічнай і бія-
лагічнай (РХБ) засцярогі прызначаны для вырашэння задач РХБ 
засцярогі войскаў і аб’ектаў тылу. Іх асноўнымі задачамі з’яўля юцца: 
РХБ разведка і кантроль; спецыяльная апрацоўка ўзбраення, ваен-
най і спецыяльнай тэхнікі, абмундзіравання, іншых матэрыяльных 
сродкаў (мал. 55); абеззаражванне ўчасткаў мясцовасці, дарог і збуда-
ванняў; прымяненне аэразоляў; нанясенне страт праціўніку агнямёт-
на-запальнымі сродкамі.

Навігацыйна-тапаграфічныя воінскія часці і падраздзялен-
ні прызначаны для тапагеадэзічнага і навігацыйнага забеспячэння 
злучэнняў і воінскіх часцей Сухапутных войскаў. Сярод іх асноўных 
задач — тапаграфічныя і картаграфічныя работы і забеспячэнне вой-
скаў тапаграфічнымі картамі, геадэзічнымі данымі і іншымі звест-
камі пра мясцовасць.

Злучэнні, воінскія часці і падраздзяленні тылу прызначаны для 
тылавога забеспячэння войскаў. Вайсковы тыл уключае ў сябе воін-
скія часці і падраздзяленні матэрыяльнага забеспячэння з запасамі 
матэрыяльных сродкаў, аўтамабільныя, медыцынскія і іншыя воін-
скія часці і падраздзяленні тылу.

Спецыялісты тылу выконваюць задачы па забеспячэнні Узброеных 
Сіл харчаваннем і абмундзіраваннем, забяспечваюць часці і злучэнні 
гаручымі і змазачнымі матэрыяламі, вырашаюць жыллёвыя пытанні 
і клапоцяцца пра ахову здароўя ваеннаслужачых.

Мал. 55. Правядзенне спецыяльнай 
апрацоўкі тэхнікі
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Задачы Сухапутных войскаў. У мірны час асноўнымі задачамі 
Сухапутных войскаў з’яўляюцца падтрыманне баявога патэнцыялу, 

баявой і мабілізацыйнай гатоў-
насці органаў кіравання, злучэн-
няў, воінскіх часцей і ўстаноў 
Сухапутных войскаў на ўзроўні, 
які забяспечвае адбіццё напа-
ду лакальнага маштабу. Часці 
і падраздзяленні нясуць баявое 
дзяжурства ў пастаяннай гатоў-
насці да адбіцця агрэсіі.

Органы кіравання і войскі 
пастаянна рыхтуюцца да вя дзен-
ня баявых дзеянняў, удаска-
наль ваючы сваё баявое майстэр-
ства на палігонах і ў вучэбных 

класах (мал. 56). Створаны запасы ўзбраення, ваеннай тэхнікі 
і матэрыяльных сродкаў. У выпадку неабходнасці ваеннаслужачыя 
прымаюць удзел у ліквідацыі 
наступстваў аварый, катастроф 
і стыхійных бедстваў. Важнай 
задачай з’яўляецца падтры-
манне на высокім узроўні ма-
ральна-псіхалагічнага стану 
аса бовага саставу і воінскай 
дысцыпліны.

У ваенны час Сухапутныя 
войскі закліканы адбіць напад 
у любых умовах стратэгічнай 
абстаноўкі як самастойна, так 
і сумесна з узброенымі сіламі 
саюзнікаў, лакалізаваць маг-
чы мыя ваенныя канфлікты.

Прызначэнне і структура Ваенна-паветраных сіл і войскаў про-
ціпаветранай абароны. Ваенна-паветраныя сілы і войскі проціпаве-
транай абароны (ВПС і войскі ППА) з’яўляюцца відам Узброеных Сіл 
(мал. 57). Яны прызначаны для:

— вядзення барацьбы со сродкамі паветранага нападу ў павет-
ры і на зямлі; прыкрыцця адміністрацыйных, прамысловых, эка-

Мал. 56. Баявая падрыхтоўка 
пачынаецца ў вучэбным класе

Мал. 57. Сцяг Ваенна-паветраных сіл 
і войскаў проціпаветранай абароны 
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь 

і геральдычны знак — эмблема 
Ваенна-паветраных сіл і войскаў 

проціпаветранай абароны Узброеных Сіл
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на мічных цэнтраў, раёнаў, аб’ектаў, груповак войскаў ад удараў 
пра ціўніка;

— паражэння з паветра аб’ектаў сістэмы дзяржаўнага і ваеннага 
кіравання, ваенна-эканамічнага патэнцыялу, транспартных камуні-
кацый і войскаў праціўніка;

— авіяцыйнай падтрымкі Сухапутных войскаў;
— вядзення паветранай разведкі;
— дэсантавання паветраных дэсантаў;
— перавозкі войскаў і матэрыяльных сродкаў па паветры і выка-

нання іншых задач.
У мірны час ВПС і войскі ППА ажыццяўляюць ахову Дзяржаўнай 

мяжы Рэспублікі Беларусь у паветранай прасторы, вядуць кантроль 
за выкананнем і спыняюць парушэнні парадку выкарыстання паве-
транай прасторы Рэспублікі Беларусь (мал. 58).

Зенітныя ракетныя войскі прызначаны: 
— для прыкрыцця адміністрацыйна-палітычных, прамыслова-

эка намічных раёнаў і цэнтраў краіны, груповак Узброеных Сіл, 
важных ваенных і іншых аб’ектаў ад удараў сродкаў паветранага на-
паду праціўніка;

— знішчэння самалётаў, верталётаў, крылатых, балістычных ра-
кет і іншых лятальных апаратаў праціўніка;

— вядзення барацьбы са сродкамі паветранай разведкі і радыёэлек-
троннай барацьбы (РЭБ) праціўніка;

— знішчэння паветраных дэсантаў праціўніка ў палёце;
— знішчэння наземных, надводных цэляў пры самаабароне.

Мал. 58. Структура Ваенна-паветраных сіл і войскаў проціпаветранай абароны

ВАЕННА-ПАВЕТРАНЫЯ СІЛЫ І ВОЙСКІ 
ПРОЦІПАВЕТРАНАЙ АБАРОНЫ

ваенна-
паветраныя сілы

зенітныя 
ракетныя войскі

радыётэхнічныя 
войскі

спецыяльныя 
войскі і службы

Якія роды войскаў уваходзяць у склад ВПС і войскаў ППА?
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Зенітныя ракетныя войскі (ЗРВ) таксама могуць прыцягвацца для 
барацьбы са сродкамі паветранай разведкі і РЭБ і знішчэння аэра-
мабільных войскаў праціўніка ў палёце.

Арганізацыйна ЗРВ складаюцца з зенітных ракетных брыгад і пал-
коў. На ўзбраенні злучэнняў і воінскіх часцей ЗРВ знаходзяцца зеніт-
ныя ракетныя комплексы (ЗРК) і зенітныя ракетныя сістэмы (ЗРС) 
разнастайнай класіфікацыі: 

— ЗРС сярэдняй далёкасці С-300ПС і С300ПТ;
— ЗРК малой далёкасці «Бук», «Тор-М2» і «Аса-АКМ».
Радыётэхнічныя войскі прызначаны:
— для вядзення радыёлакацыйнай разведкі і выдачы інфармацыі 

аб пачатку паветранага нападу зенітным ракетным войскам і зні-
шчаль най авіяцыі, падраздзяленням радыёэлектроннай барацьбы;

— кантролю за пералётамі (палётамі) сваёй авіяцыі;
— выканання правіл выкарыстання паветранай прасторы.
Асноўная задача радыётэхнічных войскаў — надзейнае радыё-

лакацыйнае забеспячэнне ВПС і войскаў ППА пры вядзенні імі бая-
вых дзеянняў, якое ўключае ў сябе:

— вядзенне радыёлакацыйнай разведкі паветранага праціўніка;
— радыёлакацыйнае забеспячэнне кіравання войскамі;
— радыёлакацыйнае забеспячэнне баявых дзеянняў (баявога пры-

мянення) злучэнняў і воінскіх часцей ЗРВ, авіяцыі, воінскіх час цей 
і падраздзяленняў радыёэлектроннай барацьбы (мал. 59).

Авіяцыя. Асноўнай задачай 
авіяцыі з’яўляецца заваяванне і 
ўтрыманне панавання ў паветры 
пры адбіцці любой ваеннай па-
грозы ў адносінах да Беларусі, 
паражэнне сродкаў паветранага 
нападу праціўніка, прыкрыц цё 
важных дзяржаўных, адмі ніст-
рацыйных, прамысловых аб’ек-
таў і войскаў з паветра.

Яна прызначана для паражэн-
ня з паветра авіяцыйных і су-
хапутных груповак праціўні ка, 
аб’ектаў сістэмы дзяржаўнага 
і ваеннага кіравання, аб’ектаў  
тылу і ваенна-эканамічнага па-

Мал. 59. Радыёлакацыйныя станцыі 
Ваенна-паветраных сіл і войскаў 

проціпаветранай абароны

Якія задачы вырашаюць падраздзялен
ні радыётэхнічных войскаў?
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тэн цыялу, транспартных камунікацый, а таксама авіяцыйнай пад-
трымкі Сухапутных войскаў, дэсантавання паветраных дэсантаў, 
перавозкі войскаў і матэрыяльных сродкаў па паветры, вядзення па-
ветранай разведкі і выканання іншых задач.

Родамі авіяцыі з’яўляюцца: знішчальная авіяцыя, штурмавая 
авіяцыя, транспартная авіяцыя, авіяцыя непасрэднай авіяцыйнай 
падтрымкі.

Спецыяльныя войскі ВПС і войскаў ППА ўключаюць: воін-
скія часці і падраздзяленні сувязі і радыётэхнічнага забеспячэння;  
радыёэлектроннай барацьбы; інжынерныя, інжынерна- аэра дром ныя;  
радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай засцярогі; на ві га цый на- тапа - 
графічныя.

Cілы спецыяльных аперацый Узброеных Сіл прызначаны для 
выканання разнастайных задач спецыяльнымі метадамі і спосабамі 
з мэтай недапушчэння эскалацыі (абвастрэння) або для спынення 
ўзбро енага канфлікту ў адносінах да Рэспублікі Беларусь з боку любо-
га агрэсара і выступаюць адным з асноўных элементаў стратэгічнага 
стрымлівання.

Асноўныя задачы камандаван-
ня сіл спецыяльных аперацый 
Узбро еных Сіл:

— арганізацыя і ажыццяўлен-
не бесперапыннага кіравання сі-
ламі спецыяльных аперацый;

— падтрыманне баяздольна сці 
і баявой гатоўнасці сіл спе цыяль-
ных аперацый на ўзроўні, які за-
беспячвае выкананне па стаў ле-
ных задач;

— развіццё тэорыі ваеннага 
майстэрства, распрацоўка новых 
формаў і спосабаў прымянення 
сіл спецыяльных аперацый з мэ-
тай узброенай абароны дзяржавы.

Злучэнні і воінскія часці сіл 
спецыяльных аперацый знахо-
дзяц ца ў пастаяннай гатоўнасці 
да своечасовага прымянення як 
у мірны, так і ў ваенны час. Яны  

Мал. 60. Сцяг Cіл спецыяльных аперацый 
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь 
і геральдычны знак — эмблема Cіл 

спецыяльных аперацый Узброеных Сіл

Мал. 61. Высадка Cіл спецыяльных аперацый 
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь
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могуць выконваць задачы самастойна ці ва ўзаемадзеянні са злучэн-
нямі і воінскімі часцямі Узброеных Сіл, унутраных войскаў Міністэр-
ства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь і органамі ўнутраных 
спраў, Дзяржаўнага пагранічнага камітэта Рэспублікі Беларусь, 
аператыўнымі атрадамі Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі 
Беларусь.

Тэрытарыяльная абарона. Тэрытарыяльная абарона з’яўляецца 
састаўной часткай абаронных мерапрыемстваў, якія ажыццяўля юць 
дзяржаўныя органы, іншыя арганізацыі, тэрытарыяльныя войскі 
ва ўзаемадзеянні з Узброенымі Сіламі, іншымі войскамі і воінскімі 
фарміраваннямі, а таксама ваенізаваныя арганізацыі ў адпаведнасці 
з Планам абароны Рэспублікі Беларусь. Тэрытарыяльныя войскі ства-
раюцца толькі ў ваенны час

Усе гэтыя мерапрыемствы накіраваны на павышэнне магчымасцей 
ваеннай арганізацыі беларускай дзяржавы па абароне яе суверэнітэту 
і тэрытарыяльнай цэласнасці, стварэнне ўмоў для ўстойлівага функ-
цыянавання дзяржаўных органаў і іншых арганізацый, эканомікі, 
аб’ектаў інфраструктуры і жыццядзейнасці насельніцтва пры ўзнік-
ненні ваеннай пагрозы і ў ваенны час.

Тэрытарыяльная абарона — важны аб’яднальны фактар паміж 
дзяр жавай і грамадзянскім грамадствам, які дазваляе аб’яднаць і ма-
бі лі за ваць народ да абароны, барацьбы з праціўнікам, прыцягнуць 
мясцовыя рэсурсы для агульнай справы.

Асноўныя напрамкі развіцця Узброеных Сіл Рэспублікі Бе ларусь. 
Мэтай развіцця Узброеных Сіл з’яўляецца павышэнне іх бая здоль-
насці, перш за ўсё за кошт мадэрнізацыі і пераўзбраення на новыя 
ўзоры (сістэмы, комплексы) узбраення і ваеннай тэхнікі, росту якасці 
падрыхтоўкі органаў ваеннага кіравання і войскаў (мал. 62).

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь пастаянна трымае на контролі пы-
танне абараназдольнасці краіны, надаючы яму першаснае значэн-
не. Канкрэтызаваны асноўныя задачы і напрамкі будаўніцтва бела-
рускай арміі ў сучасных умовах. Кіраўніком дзяржавы пастаўлена 
прыярытэтная задача максімальна прыстасаваць Узброеныя Сілы да 
рэагавання на ўзнікаючыя сітуацыі.

Самая пільная ўвага ў цяперашні час надаецца развіццю мабільна-
га кампанента Узброеных Сіл. У падрыхтоўцы войскаў асноўныя на-
маганні сканцэнтраваны на абучэнні іх сучасным спосабам вядзення 
ўзброенай барацьбы, у прыватнасці вядзенню разгрупаваных баявых 
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дзеянняў аўтаномнымі мабільнымі групамі, здольнымі нанесці пра-
ціўніку максімальны ўрон.

У якасці прыярытэтнага напрамку разглядаецца таксама ўдас-
каналенне тэрытарыяльнай абароны як магчымасці забеспячэння 
ўсенароднага характару абароны Айчыны.

Працягваецца працэс асна-
шчэння беларускай арміі но-
вымі і мадэрнізаванымі ўзорамі 
ўзбраення.

Прыкладам рэалізацыі іна-
вацыйных напрамкаў будаў-
ніцтва і развіцця Узброе ных  
Сіл з’яўляецца пераход злу-
чэн няў, воінскіх часцей і пад-
раз дзя лен няў сувязі на ліч ба вае 
тэлекамунікацыйнае аб ста ля-
ван не (мал. 63). Пераважная 
боль шасць стацыянарных вуз-
лоў сувязі Узброеных Сіл пе-
рааснашчана лічбавым тэлека-
мунікацыйным абсталя ваннем, арганізавана праца ліч бавых сіс тэм 
перадачы інфармацыі. Спраектаваны і пабудаваны валаконна- аптыч-
ныя лініі сувязі.

Мал. 62. Прыярытэтныя праекты ў рамках развіцця Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь

ПРЫЯРЫТЭТНЫЯ ПРАЕКТЫ Ў РАМКАХ БУДАЎНІЦТВА 
І РАЗВІЦЦЯ ЎЗБРОЕНЫХ СІЛ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Стварэнне шматузроўневай 
аўтаматызаванай сістэмы 
кіравання, інтэграванай 

у агульную сістэму 
кіравання Узброеных Сіл, 

што забяспечвае кіраванне 
войскамі ў рэальным маштабе 

часу ва ўмовах агнявога 
і радыёэлектроннага ўздзеяння

Стварэнне 
беспілотных 
авіяцыйных 
комплексаў 

і распрацоўка 
айчыннай аб’яднанай 

сістэмы навігацыі, 
сувязі і апазнавання

Перавод 
перспектыўных 

узораў узбраення 
і тэхнікі на колавую 

базу айчыннай 
вытворчасці

Мал. 63. Радыёстанцыя 
трапасфернай сувязі Р-432
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Паслядоўна ажыццяўляецца пла-
намерны перавод перспектыўных 
узораў узбраення і ваеннай тэхнікі на 
колавыя шасі айчыннай вытворчасці 
(мал. 64—66).

Такім чынам, у Рэспубліцы Бела-
русь робіцца ўсё неабходнае для пад-
трымання і ўмацавання міжнароднай 
стабільнасці. Міністэрства абароны 
нашай краіны праводзіць велізарную 
работу па ўкараненні ў сістэму забес-
пячэння ваеннай бяспекі дзяржавы 
інавацый і навуковых адкрыццяў, 
здольных адказаць на новыя выклікі 
і пагрозы.

Сёння бяспека Рэспублікі Беларусь гарантуецца як шляхам пра-
вядзення міралюбівай шматвектарнай палітыкі, пашырэння ўзаема-
дзеяння ў сферы бяспекі з Расійскай Федэрацыяй, дзяржавамі бліз-
кага і далёкага замежжа, перш за ўсё з краінамі — членамі АДКБ, 
удзельнікамі СНД, так і шляхам умацавання ўласнага ваеннага патэн-
цыялу, далейшага будаўніцтва і развіцця Узброеных Сіл. Кіраўніцтва 
Беларусі разглядае Узброеныя Сілы як галоўны фактар стратэгічнага 
стрымлівання знешніх пагроз, а таксама забеспячэння стабільнасці 
ў дзяржаве.

Таму ні ў каго не павінна быць сумненняў, што беларуская армія 
гатова да дзеянняў па прызначэнні ў любых умовах, у тым ліку па 
спыненні антыканстытуцыйных акцый, якія пагражаюць бяспецы, 
суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржавы.

Мал. 64. Рэактыўная сістэма 
залпавага агню БМ-21А «БелГрад»

Мал. 66. Лёгкабраніраваны 
аўтамабіль «Волат»

Мал. 65. Лёгкабраніраваны 
аўтамабіль «Ліс-ПМ»

У чым галоўнае адрозненне дадзе
най мадыфікацыі ад РСЗА «Град»?
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1. Апішыце структуру Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь. Хто ажыццяўляе агуль-
нае кіраўніцтва Узброенымі Сіламі Рэспублікі Беларусь?

2. Пералічыце асноўныя задачы Узброеных Сіл у мірны і ваенны час. 
3. Назавіце прыярытэтныя напрамкі развіцця Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь.
4. Назавіце віды і роды войскаў нашых Узброеных Сіл.
5. Назавіце роды войскаў, якія ўваходзяць у склад Сухапутных войскаў.
6. У чым прызначэнне тэрытарыяльнай абароны?
7. Дайце характарыстыку структуры Ваенна-паветраных сіл і войскаў ППА.
8. У чым прызначэнне ВПС і войскаў ППА ў мірны час?
9. Якія задачы павінны вырашаць ВПС і войскі ППА ў ваенны час?

§ 13–14. Асноўныя ўзоры ўзбраення, ваеннай 
і спецыяльнай тэхнікі  
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь

Якія віды і роды войскаў уваходзяць у склад Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь?

Узбраенне Сухапутных войскаў. На ўзбраенні Сухапутных вой-
скаў Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь знаходзяцца танкі Т-72Б, 
Т-72Б3, Т-72БМ1, баявыя машыны пяхоты БМП-2, бронетранспар-
цёры БТР-80, зенітныя ракетныя комплексы «Страла-10», зенітныя 
гарматна-ракетныя комплексы «Тунгуска», пераносныя зенітна- 
ракет ныя комплексы «Ігла», процітанкавыя самаходныя ракетныя 
комплексы 9К114 «Штурм-С», шматлікія ўзоры аўтамабільнай тэх-
нікі, а таксама шырокі спектр стралковай зброі (мал. 67).

Мал. 67. Асноўны баявы танк Т-72Б3 (злева) і БМП-2 (справа)

§ 13–14. Асноўныя ўзоры ўзбраення, ваеннай і спецыяльнай тэхнікі Узброеных Сіл
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На ўзбраенні ракетных вой-
скаў і артылерыі знаходзяцца 
сучасныя ракетныя комплексы 
«Кропка-У»; рэактыўныя сіс тэ-
мы залпавага агню «Град», «Ура-
ган», «Смерч», «Паланэз»; сама-
ходныя артылерыйскія ўста ноў кі 
2С1 «Гваздзік», 2С3М «Ака цыя», 
2С5 «Гіяцынт» (мал. 68), 2С19 
«Мста»; буксі руемыя артылерый-
скія гарматы, процітанкавыя ра-
кетныя комплексы і мінамёты. 

Распрацаваны і прыняты на ўзбраенне беларускай арміі новыя рэак-
тыўныя сістэмы залпавага агню «БелГрад» на шасі МАЗ і «Паланэз» з 
далёкасцю стральбы до 300 км. Структура злучэнняў і воінскіх часцей 
ракетных войскаў і артылерыі максімальна ўвязана з вырашаемымі ба-
явымі задачамі, што спрашчае працэс кіравання імі і арганізацыю ўзае-
мадзеяння з іншымі родамі войскаў і відамі Узброеных Сіл.

Тактыка-тэхнічныя характарыстыкі асноўных 
артылерыйскіх сістэм, якія знаходзяцца на ўзбраенні 

Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь

Тып Ка лібр, 
мм

Далёкасць 
страль-
бы, км

Скара стрэль-
насць,  

стрэл./мін

Боекам-
плект, 

шт.

Экіпаж 
(разлік), 

чал.

2С1 «Гваздзік» 122 15,2 4—6 80 4 (6)

2С3М «Акацыя» 152 17,3 2—6 60 4 (6)

2С5 «Гіяцынт» 152 28 5—6 60 5 (7)

2С19 «Мста» 152 24,7 7—8 60 5 (7)

РСЗА «Град» 122,4 20,75 Час залпу —  
20 с

120 6

РСЗА «Ураган» 220 35,8 Час залпу — 
8,8 (20) с

48 4

РСЗА «Смерч» 300 70 Час залпу — не 
большы за 40 с

36 4

РСЗА «Пала-
нэз»

300 300 Час залпу — не 
большы за 60 с

16 3

Мал. 68. Самаходная артылерыйская 
ўстаноўка 2С5 «Гіяцынт»
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Узбраенне і ваенная тэхніка Ваенна-паветраных сіл і войскаў про-
ціпаветранай абароны. На ўзбраенні Ваенна-паветраных сіл і войскаў 
проціпаветранай абароны знаходзяцца мадэрнізаваныя ў Беларусі 
знішчальнікі МіГ-29БМ (мал. 69), штурмавікі Су-25, вучэбна-бая выя 
самалёты Як-130, вучэбныя самалёты Л-39, баявыя верталёты Мі-24, 
транспартныя верталёты Мі-8 і Мі-17, здольныя выконваць задачы па 
паражэнні як паветраных, так і наземных цэляў.

У падрыхтоўцы асабовага саставу актыўна выкарыстоўваюцца 
вучэбна-баявыя самалёты Як-130 (мал. 70) — адзіныя ў свеце вучэб-
на-баявыя самалёты з аэрадынамічнай кампаноўкай і лётна-техніч-
нымі характарыстыкамі дагукавога палёту, аналагічнымі сучаснаму 
рэактыўнаму знішчальніку. Самалёт Як-130 дазваляе ажыццяўляць 
падрыхтоўку лётчыкаў для эксплуатацыі нават перспектыўных са-
малётаў пятага пакалення.

Далёкасць палёту Як-130 складае 2000 км, практычны паталок — 
12,5 км, максімальная хуткасць — 1060 км/г. Мае стралкова-гармат-
нае ўзбраенне: гарматныя кантэйнеры з 23-мм гарматамі з боекамп-
лектам на 250 снарадаў, кіруемыя ракеты класа «паветра — паветра», 
некіруемыя ракеты, карэкціруемыя і звычайныя бомбы. Самалёт 
здольны несці да 3000 кг баявой на-
грузкі на дзевяці знешніх вузлах 
падвескі.

Войскі проціпаветранай абароны 
маюць на ўзбраенні зенітныя ра-
кетныя комплексы С-300 (мал. 71), 
«Бук», «Тор-М2» (мал. 72); радыёла-
кацыйныя станцыі беларускай вы-
твор часці «Усход-Д», «Раса-РБ»; 
комплексы сродкаў аўтаматызавана-
га кіравання беларускай вытворчасці  

Мал. 70. Вучэбна-баявы самалёт Як-130Мал. 69. Знішчальнік МіГ-29БМ

Мал. 71. Зенітны ракетны 
комплекс С-300

§ 13–14. Асноўныя ўзоры ўзбраення, ваеннай і спецыяльнай тэхнікі Узброеных Сіл
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«Бор», «Паляна-РБ», «Нёман», 
«Спрут», «Рыф-Р».

Зенітны ракетны комплекс 
С-300 прызначаны для знішчэн-
ня аэрадынамічных і балістыч-
ных сродкаў паветранага на-
паду. ЗРК можа абстрэльваць 
6 цэ ляў адначасова з навя дзен-
нем да дзвюх ракет па кож-
ным цэлевым канале. ЗРК за-
бяспечвае паражэнне цэляў, што ляцяць з хуткасцю ад 30—40 м/с да 
1200 м/с пры стральбе на сустрэчных курсах і на вышынях ад 25 м 
да 27 км. Максімальная далёкасць паражэння — 75 км, верхняя мяжа 
зоны паражэння — 27 км; хуткасць цэлі, што паражаецца, — 1200 м/с 
(на сустрэчных курсах). Верагоднасць паражэння цэлі 0,7—0,9.

Зенітны ракетны комплекс «Тор-М2» — прадстаўнік новага пака-
лення баявых сродкаў ППА малой далёкасці. ЗРК здольны забяспе-
чыць абарону сухапутных войскаў у час перамяшчэння, адміністра-
цыйных і ваенных аб’ектаў. Комплекс здольны выконваць задачы 
ў любых кліматычных умовах у самых складаных паветраных і пе-
рашкаджальных абставінах. Колькасць цэляў, што апрацоўваюцца 
адначасова, — 48. Колькасць цэляў, што суправаджаюцца адначасо-
ва з іх ранжыраваннем па ступені небяспекі — 10. Батарэя ў скла дзе 
чатырох баявых машын здольна адначасова паразіць 16 цэляў, што 
ляцяць з любых напрамкаў з хуткасцю 700 м/с на далёкасці да 12 км 
і вышыні да 10 км.

Шырока разгорнута праца па стварэнні і аснашчэнні Узброеных 
Сіл беспілотнымі авіяцыйнымі 
комплексамі (БАК). Непасрэдна 
ва Узброеных Сілах прыняты на 
ўзбраенне БАК ВР-12 «Маскіт» 
(мал. 73), «Суперкам-100», «Су-
перкам-350», «Формула» і «Бу-
сел-10». З выкарыстаннем гэтых 
комплексаў праводзяцца прак-
тычныя даследаванні ў рамках 
мерапрыемстваў аператыўнай 
і баявой падрыхтоўкі, накіра-
ваныя на распрацоўку формаў  

Мал. 73. Беспілотны авіяцыйны 
комплекс ВР-12 «Маскіт»

Мал. 72. Зенітны ракетны комплекс «Тор-М2»
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§ 15. Узброеныя сілы замежных дзяржаў

і спосабаў прымянення БАК, ажыццяўляецца падрыхтоўка кваліфіка-
ваных спецыялістаў, праводзяцца далейшыя навукова-даследчыя і 
доследна-канструктарскія работы, накіраваныя на стварэнне перс-
пектыўных айчынных беспілотных авіяцыйных комплексаў.

Ваенна-паветраныя сілы і войскі ППА працягваюць развівацца 
як найважнейшы від Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь і робяцца 
вырашальным фактарам стрымлівання агрэсіі.

1. Падрыхтуйце паведамленне пра тактыка-тэхнічныя характарыстыкі ўзбраення і 
ваеннай тэхнікі Сухапутных войскаў.

2. Назавіце артылерыйскія сістэмы і ракетныя комплексы, якія знаходзяцца на  
ўзбраенні ракетных войскаў і артылерыі.

3. Якія рэактыўныя сістэмы залпавага агню распрацаваны і вырабляюцца ў Бела-
русі?

4. На аснове інтэрнэт-крыніц складзіце табліцу з тактыка-тэхнічнымі данымі сама-
лётаў, якія знаходзяцца на ўзбраенні ВПС і войскаў ППА.

5. Назавіце асноўныя зенітныя ракетныя комплексы, якія знаходзяцца на ўзбраен-
ні ВПС і войскаў ППА.

6. Якія беспілотныя авіяцыйныя комплексы айчыннай вытворчасці вы ведаеце? 
Назавіце перспектывы іх прымянення.

§ 15. Узброеныя сілы замежных дзяржаў

Што такое НАТА? Калі і з якой мэтай яно было створана?

Рэспубліка Беларусь — адна з нямногіх на постсавецкай прас-
торы дзяржаў, якая не мае памежных спрэчак з суседзямі. У сваёй 
дзейнасці на міжнароднай арэне, у тым ліку і ў ваеннай сферы, 
Беларусь кіруецца прынцыпам шматвектарнасці, таму аналіз уз-
броеных сіл Латвіі, Літвы і Польшчы праводзіцца зыходзячы з су-
вымернасці плошчаў дзяржаў, колькасці жыхароў, бюджэтаў, што 
выдзяляюцца на узброеныя сілы, а таксама з улікам агульных дзяр-
жаўных меж.

Узброеныя сілы Рэспублікі Польшча. Узброеныя сілы Польшчы 
(паводле нацыянальнай тэрміналогіі — Войска Польскае) складаюц-
ца з пяці відаў: сухапутных войскаў, ваенна-паветраных сіл, ваен-
на-марскіх сіл, сіл спецыяльных аперацый, войскаў тэрытарыяльнай 
абароны. Акрамя таго, у іх склад уваходзяць злучэнні і воінскія часці 
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баявога і тылавога забеспячэння, а таксама 
іншыя воінскія часці і ўстановы цэнтральнага 
падпарадкавання.

У адпаведнасці з Канстытуцыяй, вярхоўным 
галоўнакамандуючым узброенымі сіламі з’яў-
ляецца Прэзідэнт Рэспублікі Польшча.

Агульнае кіраўніцтва ўзброенымі сіламі 
ажыццяўляе міністр нацыянальнай абароны 
(грамадзянская асоба). У яго падпарадкаван-
ні знаходзяцца міністэрства нацыянальнай 
абароны, генеральны штаб узброеных сіл, ка-
мандаванне войскаў тэрытарыяльнай абароны, 
шэраг устаноў і воінскіх часцей цэнтральнага 
падпарадкавання (фарміраванні ваеннай жандармерыі, нацыяналь-
ны цэнтр кібернетычнай бяспекі і інш.).

Камплектаванне Войска Польскага ажыццяўляецца на прафесій-
най аснове.

На дадзены момант агульная колькасць асабовага саставу Войска 
Польскага складае каля 115 тыс. чал., з іх: сухапутныя войскі — звыш 
82 тыс. чал., ВПС і войскі ППА — каля 17 тыс. чал., ваенна-марскія 
сілы — 7 тыс. чал., сілы спецыяльных аперацый — каля 3,5 тыс. чал., 
войскі тэрытарыяльнай абароны — больш за 4,5 тыс. чал.

Акрамя таго, у Рэспубліцы Польшча ў рамках стварэння рэзерво-
вага кампанента узброеных сіл працягваецца фарміраванне нацыя-
нальных сіл рэзерву, прызначаных для даўкамплектавання злучэн-
няў і воінскіх часцей да штатаў ваеннага часу, а таксама польскіх 
воінскіх кантынгентаў, што накіроўваюцца для ўдзелу ў аперацыях 
за межамі краіны. Дадзены кампанент узброеных сіл таксама можа 
быць задзейнічаны пры правядзенні антытэрарыстычных мерапрыем-
стваў і ліквідацыі наступстваў надзвычайных сітуацый.

Сухапутныя войскі з’яўляюцца асноўным відам узброеных сіл 
Поль шчы. На ўзбраенні сухапутных войскаў знаходзяцца баявыя тан-
кі («Леапард-2А4», «Леапард-2А5», PТ-91 «Тварды», Т-72М1) — каля 
840; баявыя браніраваныя машыны («Расамаха», БМП-1, БРМ-1) —  
да 1700; гарматы палявой артылерыі, РСЗА і мінамёты (калібру звыш 
100 мм) — каля 900; верталёты (Мі-24, Мі-17, Мі-2, W-3) — больш за 
130 (у тым ліку ударных — больш за 70).

Ваенна-паветраныя сілы з’яўляюцца самастойным відам узбро-
еных сіл Польшчы. На ўзбраенні ВПС знаходзяцца самалёты баявой 

Мал. 74. Эмблема 
міністэрства 

нацыянальнай 
абароны Польшчы
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авіяцыі (F-16, Су-22, МіГ-29) — 
каля 110, самалёты транспартнай 
авіяцыі (С-295, М-28, С-130) — да 
40, верталёты (Мі-8/Мі-17, Мі-2, 
W-3, W-3W, SW-4) — больш за 80, 
пускавыя ўстаноўкі ЗУР (С-200, 
С-125) — каля 70.

Ваенна-марскія сілы з’яўляюц ца 
самастойным відам узброеных сіл і 
складаюцца з флоту і авіяцыі ВМС. 
У баявы склад ВМС увахо дзяць ба-
явыя караблі і катары — каля 40; 
дапаможныя судны — да 20; са-
малёты — каля 15; верталёты — 
каля 30. У пагражальны перыяд 
у веданне ВМС могуць быць перададзены да 40 грамадзянскіх суднаў.

Сілы спецыяльных аперацый з’яўляюцца самастойным відам 
узбро еных сіл і прызначаны для вырашэння задач, звязаных з дывер-
сійна-разведвальнай дзейнасцю ў тыле праціўніка і ў раёнах крызісаў 
(канфліктаў), правядзеннем антытэрарыстычных і іншых спе цыяль-
ных мерапрыемстваў, вядзеннем псіхалагічнай барацьбы. На ўзбра-
енні ССА знаходзяцца стралковая зброя, браніраваныя аўтамабілі 
павышанай праходнасці, спецыяльны рыштунак.

Узброеныя сілы Літоўскай Рэспублікі. Узброеныя сілы Літвы 
складаюцца з сухапутных войскаў, ваенна-паветраных сіл, ваен-
на-марскіх сіл, сіл спецыяльных аперацый, а таксама воінскіх часцей 
і ўстаноў цэнтральнага падпарадкавання.

Камплектаванне узброеных сіл Літвы ажыццяўляецца па зме-
шаным прынцыпе: за кошт грамадзян, якія прызываюцца на тэрмі-
новую ваенную службу (працягласць — 9 месяцаў), ваеннаслужачых 
па кантракце і кадравых ваеннаслужачых. Агульная колькасць аса-
бовага саставу узброеных сіл складае каля 19 тыс. чал., з іх: сухапут-
ныя войскі — звыш 11 тыс. чал.; ваенна-паветраныя сілы — 1 тыс. 
чал.; ваенна-марскія сілы — каля 1 тыс. чал.; сілы спецыяльных апе-
рацый — каля 0,5 тыс. чал.; органы кіравання, воінскія часці і ўста-
новы цэнтральнага падпарадкавання — звыш 5 тыс. чал.

У склад сухапутных войскаў Літвы ўваходзяць механізаваная бры-
гада «Жалезны воўк», мотапяхотная брыгада «Жэмайція» (знахо-
дзіцца ў стадыі фарміравання), інжынерны батальён, вучэбны цэнтр  

Мал. 75. Знішчальнік F-16 ВПС Польшчы

Якія прычыны пераходу арміі Поль
шчы на ваенную тэхніку амерыкан
скай вытворчасці?
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сухапутных войскаў, а таксама 
войскі тэрытарыяльнай абароны.

На ўзбраенні сухапутных вой-
скаў знаходзяцца: бронетранс-
парцёры М113 — каля 200; ба-
явыя браніраваныя машыны 
«Бак сёр» — 4; гарматы палявой 
артылерыі і мінамёты (калібру 
звыш 100 мм) — каля 110; проці-
танкавыя ракетныя комплексы 
«Джавелін» — каля 20 (мал. 76).

У склад ваенна-паветраных сіл уваходзяць авіяцыйная база, 
упраў ленне кантролю і назірання за паветранай прасторай, зенітны 
ракетна-артылерыйскі дывізіён, вучэбны цэнтр ВПС. На ўзбраен-
ні ВПС знаходзяцца: чатыры вучэбна-баявыя самалёты L-39; пяць 
транспартных самалётаў (С-27J і L-410); 9 транспартных верталётаў 
(Мі-8 і AS-365N3); беспілотныя лятальныя апараты «Скан ігл»; пера-
носныя зенітныя ракетныя комплексы «Сцінгер», RBS-70 і «Гром»; 
гарматы зенітнай артылерыі.

Ваенна-марскія сілы ўключаюць флатылію баявых караблёў у 
складзе трох дывізіёнаў (мінных тральшчыкаў, патрульных катараў 
і дапаможных суднаў), дзве групы вадалазаў і вучэбны цэнтр ВМС. На 
ўзбраенні ВМС знаходзяцца: чатыры мінныя тральшчыкі, кара бель 
кіравання і забеспячэння, патрульныя катары і пошукава-вырата-
валь нае судна.

Сілы спецыяльных аперацый у сваім складзе маюць егерскі ба-
тальён, службу асаблівага прызначэння, службу баявых плыўцоў, 
а таксама цэнтр навучання і баявой падрыхтоўкі. Асноўнымі зада-
чамі ССА з’яўляюцца планаванне і правядзенне спецыяльных мера-
прыемстваў, удзел у міратворчых і антытэрарыстычных аперацыях, 
аказанне дапамогі органам правапарадку, вядзенне спецыяльнай 
разведкі.

Узброеныя сілы Латвійскай Рэспублікі. Узброеныя сілы Латвіі 
складаюцца з сухапутных войскаў, войскаў тэрытарыяльнай аба-
роны, ваенна-паветраных сіл, ваенна-марскіх сіл, а таксама воінскіх 
часцей і ўстаноў цэнтральнага падпарадкавання. У стадыі фарміра-
вання знаходзіцца камандаванне сіл спецыяльных аперацый.

Камплектаванне узброеных сіл Латвіі ажыццяўляецца на прафесій-
най аснове (за кошт грамадзян, якія прызываюцца на ваенную служ-

Мал. 76. Процітанкавы ракетны 
комплекс «Джавелін»
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бу па кантракце, і кадравых ваеннаслужачых). 
Агульная колькасць асабовага саставу узбро-
еных сіл складае 6,5 тыс. чал., з іх: сухапутныя 
войскі — каля 2 тыс. чал.; ваенна-паветраныя 
сілы — каля 500 чал.; ваенна-марскія сілы — 
звыш 500 чал.; войскі тэрытарыяльнай аба-
роны, фарміраванні камандавання ССА, забес-
пячэння, а таксама воінскія часці і ўстановы 
цэнтральнага падпарадкавання — 3,5 тыс. чал.

Сухапутныя войскі Латвіі прадстаўлены ме-
ханізаванай брыгадай, на ўзбраенні якой зна-
ходзяцца каля 80 адзінак баявых браніраваных машын CVR(T); каля 
25 адзінак 155-мм самаходных гаўбіц М109А5; процітанкавыя ракет-
ныя комплексы «Спайк», мінамёты TYPE 86.

Войскі тэрытарыяльнай абароны ўяўляюць сабой самастойны 
кампанент узброеных сіл, які складаецца з ваенізаваных фарміра-
ванняў, што камплектуюцца на добраахвотнай аснове. Сёння ў вой-
сках тэрытарыяльнай абароны Латвіі налічваецца да 10,5 тыс. чал. 
прыпіснога саставу.

Ваенна-паветраныя сілы складаюцца з трох эскадрыляў, зеніт-
нага ракетна-артылерыйскага дывізіёна і вучэбнага цэнтра ВПС. На 
ўзбраенні знаходзяцца чатыры транспартныя самалёты Ан-2; шэсць 
транспартных верталётаў (Мі-17 і Мі-2); каля 20 гармат зенітнай 
артылерыі L70; каля 45 адзінак пераносных зенітных ракетных ком-
плексаў RBS-70 і «Сцінгер».

Ваенна-марскія сілы ўключаюць дзве эскадры — мінных траль-
шчыкаў і патрульных катараў. На ўзбраенні ВМС знаходзяцца сем 
баявых караблёў (пяць мінных тральшчыкаў, два караблі кіравання 
і забеспячэння), а таксама 11 патрульных катараў.

Падраздзяленні сіл спецыяльных аперацый могуць выкарыстоў-
вацца для выканання разведвальных і спецыяльных задач у інтарэ-
сах нацыянальных узброеных сіл, а таксама ўдзелу ў міжнародных 
аперацыях у складзе кааліцыйных груповак войскаў (сіл). 

1. Якія дзяржавы — суседзі Рэспублікі Беларусь уваходзяць у склад НАТА?
2. Падрыхтуйце паведамленне пра асноўныя віды ўзбраення і ваеннай тэхнікі 

узбро еных сіл Польшчы (Літвы, Латвіі).

Мал. 77. Эмблема 
ўзброеных сіл Латвіі
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§ 16. Установы вышэйшай адукацыі  
сістэмы нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь

Якія ўстановы вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь вы ведаеце? Што ўклю
чае ў сябе сістэма нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь?

Установы вышэйшай адукацыі. Падрыхтоўка ваенных кадраў 
для Узброеных Сіл, іншых войскаў і воінскіх фарміраванняў Рэспуб-
лі кі Беларусь ажыццяўляецца ў ваенных навучальных установах 
(мал. 78).

Установа  
адукацыі 
«Ваенная 
акадэмія 

Рэспублікі 
Беларусь»

Ваенны  
факультэт 

Беларускага 
дзяржаўнага 
ўніверсітэта

Ваенна-меды-
цынскі факультэт 

Беларускага 
дзяржаўнага 

медыцынскага 
ўніверсітэта

Ваенна-тэхнічны 
факультэт 

Беларускага 
нацыянальнага 

тэхнічнага 
ўніверсітэта

Ваенна-транс-
партны факуль тэт 

Беларускага  
дзяржаўнага 
ўніверсітэта 
транспарту

Ваенны  
факультэт 

Беларускай 
дзяржаўнай 

акадэміі  
авіяцыі

Ваенны факультэт 
Беларускага 
дзяржаўнага 
ўніверсітэта 
інфарматыкі 

і радыёэлектронікі

Ваенны  
факультэт 

Гродзенскага 
дзяржаўнага 
ўніверсітэта 

імя Янкі Купалы

Мал. 78. Ваенныя навучальныя ўстановы
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Акрамя ваенных навучальных устаноў, падрыхтоўку спецыяліс-
таў сістэмы нацыянальнай бяспекі з вышэйшай адукацыяй ажыц-
цяўляюць: Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Бела-
русь; Магілёўскі інстытут Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі 
Беларусь; Інстытут пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь; Універ-
сітэт грамадзянскай абароны Міністэрства па надзвычайных сітуа-
цыях Рэспублікі Беларусь.

Вядучай ваеннай навучальнай установай у гэтай сістэме з’яўляец-
ца Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь.

Ваенная акадэмія была створана ў адпаведнасці з Указам Прэзідэн-
та Рэспублікі Беларусь 17 мая 1995 г. на базе і тэрыторыі двух 
вучылішчаў — Мінскага вышэйшага ваеннага інжынернага і Мінска-
га вышэйшага ваеннага каманднага.

Сёння сем факультэтаў Ваеннай акадэміі (мал. 79) рыхтуюць 
спецыялістаў тактычнага ўзроўню з вышэйшай ваенна-спецыяль-
най адукацыяй для Узброеных Сіл больш чым па 60 напрамках 
пад рыхтоўкі.

У вучэбных карпусах размешчаны лекцыйныя аўдыторыі, класы, 
спецыялізаваныя кабінеты, лабараторыі, аснашчаныя найноўшай 
камп’ютарнай тэхнікай.

Мал. 79. Факультэты Ваеннай акадэміі Рэспублікі Беларусь

ФАКУЛЬТЭТЫ ВАЕННАЙ 
АКАДЭМІІ РЭСПУБЛІКІ 

БЕЛАРУСЬ

агульнавайсковы

сувязі і аўтаматызаваных  
сістэм кіравання

проціпаветранай абароны

ваеннай разведкі

авіяцыйны

ракетных войскаў і артылерыі і ракетна-
артылерыйскага ўзбраення

унутраных войскаў
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На ваенных факультэтах ва ўстановах вышэйшай адукацыі вядзец-
ца падрыхтоўка афіцэрскіх кадраў больш чым па 20 спецыяльнасцях.

Тэрміны навучання і парадак паступлення. Навучанне ў ваен-
ных навучальных установах ажыццяўляецца толькі на дзённай фор-
ме атрымання адукацыі за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту. 
Тэрмін навучання ў ваенных навучальных установах у залежнасці ад 
спецыяльнасці складае, як правіла, чатыры гады. Навучэнцы назы-
ваюцца курсантамі.

На перыяд навучання курсанты атрымліваюць усе віды забес-
пячэння (грашовае, рэчавае і харчовае). Курсанты малодшых курсаў 
жы вуць, як правіла, у казармах, а курсанты старшых — у добраўпа-
радкаваных інтэрнатах. Харчаванне навучэнцаў арганізавана ў ста-
ловых у адпаведнасці з устаноўленымі нормамі забеспячэння. Два 
разы на год (зімой і летам) курсантам прадастаўляецца канікулярны 
адпачынак працягласцю 14 і 30 сутак адпаведна.

У ваенныя навучальныя ўстановы на конкурснай аснове прымаюц-
ца грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія маюць агульную сярэднюю 
адукацыю, або прафесійна-тэхнічную адукацыю з агульнай сярэдняй 
адукацыяй, або сярэднюю спецыяльную адукацыю, ва ўзросце ад 17 
да 21 года, у тым ліку тыя, якія дасягнуць 17-гадовага ўзросту ці да-
сягнулі 21-гадовага ўзросту ў год паступлення для атрымання адука-
цыі. Тыя, хто прайшоў або праходзіць тэрміновую ваенную службу, 
службу ў рэзерве, прайшоў ваенную службу па кантракце, павінны 
быць не старэйшыя за 23 гады.

У конкурсе для атрымання вышэйшай адукацыі ў ваенных наву-
чаль ных установах маюць права ўдзельнічаць грамадзяне Рэспуб-
лі кі Беларусь, якія прайшлі прафесійны адбор. Прафесійны адбор 
абі туры ен таў ажыццяўляецца шляхам усебаковай ацэнкі кожнага 
абі ту рыента па наступных паказчыках: стан здароўя, фізічная пад-
рых та ванасць, прафесійна-псіхалагічны адбор.

Фізічная падрыхтаванасць кандыдатаў правяраецца па трох прак-
тыкаваннях, якія характарызуюць фізічныя якасці — хуткасць, 
сілу і вынослівасць (для асоб мужчынскага полу: бег на 100 м, бег на 
1,5 км, падцягванне на перакладзіне; для асоб жаночага полу: бег на 
100 м, бег на 1 км, падыманне тулава са становішча лежачы на спі-
не) — на працягу аднаго дня.

Для паступлення ў ваенныя навучальныя ўстановы Рэспублікі 
Бела русь неабходна выканаць пэўны алгарытм дзеянняў (мал. 80):
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§ 16. Установы вышэйшай адукацыі сістэмы нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь 

1. У якіх навучальных установах можна атрымаць вышэйшую ваенную адукацыю?
2. Якая ўстанова адукацыі з’яўляецца базавай у сістэме нацыянальнай бяспекі Рэс-

публікі Беларусь?
3. У якім узросце можна паступаць у ваенныя навучальныя ўстановы?
4. Што ўключае ў сябе прафесійны адбор пры паступленні ў ваенныя навучальныя 

ўстановы?
5. Які алгарытм дзеянняў абітурыента пры паступленні ў ваенныя навучальныя 

ўстановы Рэспублікі Беларусь?

Мал. 80. Алгарытм паступлення ў ваенныя 
навучальныя ўстановы Рэспублікі Беларусь

Да 1 красавіка 
падаць заяву 

ў ваенны 
ка мі сарыят 

раёна (горада) 
па мес цы 

жыхарства

Да 10 красаві-
ка прайсці 
папярэдні 

прафесійны 
адбор

Да 30 мая 
прайсці 

канчатковы 
прафесійны 

адбор

Прайсці 
цэнтралізаванае 

тэсціраванне 
ў адпаведнасці 

з абранай 
спецыяльнасцю

Прыбыць 
ва ўстанову 

адукацыі, 
маючы пры 
сабе даку-

менты, неаб-
ходныя для 

пас туплення
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§ 17. Прызначэнне і агульны змест 
агульнавоінскіх статутаў

Якія дакументы вызначаюць парадак праходжання воінскай службы?

Агульнавоінскія статуты Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь. 
Агульнавоінскія статуты Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь — гэта 
збор законаў, правілаў і нормаў, які вызначае агульныя правы і аба-
вязкі ваеннаслужачых Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь і парадак 
узаемаадносін паміж імі, абавязкі асноўных службовых асоб падраз-
дзяленняў, а таксама правілы ўнутранага парадку ў падраздзялен-
нях. Яны зацверджаны Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 
26 чэрвеня 2001 г. № 355. Дзеянне ўказаных статутаў распаўсюджва-
ецца на ваеннаслужачых Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, унутра-

ных войскаў Міністэрства унутраных спраў, 
органаў дзяржаўнай бяспекі, пагранічнай 
службы і транспартных войскаў, Службы 
бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
Аператыўна-аналітычнага цэнтра пры Прэ-
зідэнце Рэспублікі Беларусь, іншых воін-
скіх фарміраванняў, што ствараюцца ў 
ад паведнасці з заканадаўствам Рэспублікі 
Беларусь, а таксама на ваеннаабавязаных, 
прызваных на зборы.

Да агульнавоінскіх статутаў Узброеных 
сіл Рэспублікі Беларусь адносяцца: Статут 
унутранай службы Узброеных Сіл Рэспуб-
лікі Беларусь, Статут гарнізоннай і кара-
вульнай службаў Узброеных Сіл Рэс публікі 
Беларусь, Дысцыплінарны статут Узброе-
ных Сіл Рэспуб лікі Беларусь.

Статут унутранай службы вызначае пра-
вы і абавязкі ваеннаслужачых Узброеных 

Сіл Рэспублікі Беларусь, парадак узаемаадносін паміж імі, абавязкі 
асноўных службовых асоб, а таксама правілы ўнутранага парадку ў 
воінскіх часцях і падраздзяленнях.

Мал. 81. Агульнавоінскія 
статуты Узброеных Сіл 

Рэспублікі Беларусь
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§ 17. Прызначэнне і агульны змест агульнавоінскіх статутаў

Статут гарнізоннай і каравульнай службаў вызначае прызначэн-
не, парадак арганізацыі і нясення гарнізоннай і каравульнай служ-
баў, правы і абавязкі службовых асоб гарнізона і ваеннаслужачых, 
якія нясуць гэту службу, а таксама рэгламентуе правядзенне гарні-
зонных мерапрыемстваў з удзелам войскаў.

Дысцыплінарны статут вызначае змест воінскай дысцыпліны, 
абавязкі ваеннаслужачых па яе выкананні, віды заахвочванняў і 
дысцыплінарных спагнанняў, правы камандзіраў па іх прымяненні 
і накладанні, а таксама правы ваеннаслужачых па абскарджанні не-
законных дзеянняў камандзіраў.

Акрамя агульнавоінскіх статутаў, ва Узброеных Сілах Рэспублікі 
Беларусь выкарыстоўваюцца: Страявы статут Узброеных Сіл Рэс-
пуб лікі Беларусь, зацверджаны загадам Міністра абароны Рэспублікі 
Беларусь ад 1 верасня 2014 г. № 930, у якім вызначаны агульныя 
палажэнні аб відах строю ваеннаслужачых і машын, кіраванні імі; 
абавязкі ваеннаслужачых перад пастраеннем і ў страі, патрабаванні 
да іх страявога абучэння; страявыя прыёмы, рух без зброі і са збро-
яй; віды строю воінскіх часцей і падраздзяленняў у пешым парадку 
і на машынах; парадак выканання воінскага прывітання, правядзен-
ня страявога агляду; становішча Баявога Сцяга воінскай часці ў страі, 
парадак яго вынасу і адносу; спосабы перамяшчэння ваеннаслужачых 
на полі бою, і Баявыя статуты, у якіх выкладзены палажэнні па пад-
рыхтоўцы, вядзенні і прымяненні падраздзяленняў (часцей), родаў 
вой скаў у разнастайных умовах вядзення бою.

Асаблівасці ваеннай службы. Асаблівасцямі ваеннай службы 
з’яў ляецца тое, што на ваеннаслужачых накладаюцца абавязкі па 
пад рых тоўцы да ўзброенай абароны і па ўзброенай абароне Рэспублікі 
Беларусь, якія звязаны з неабходнасцю безагаворачнага выканання 
пастаўленых задач у любых умовах, у тым ліку з павышанай рызыкай 
для жыцця і здароўя.

Ваеннаслужачыя пры выкананні абавязкаў ваеннай службы пад-
парадкоўваюцца толькі тым асобам, якія ў адпаведнасці з агульна-
воінскімі статутамі Узброеных Сіл з’яўляюцца для іх камандзірамі 
(начальнікамі).

Ваеннаслужачыя Узброеных Сіл у службовай дзейнасці кіруюцца 
заканадаўствам, у тым ліку агульнавоінскімі статутамі. Ваеннаслу-
жачыя могуць быць членамі грамадскіх аб’яднанняў, якія не ставяць 
палітычных мэт, і ўдзельнічаць у іх дзейнасці ў вольны ад выканання 
абавязкаў ваеннай службы час.
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Раздзел 2. Асновы ваеннай справы

Па сваім службовым становішчы і воінскім званні адны ваен-
наслужачыя ў адносінах да іншых могуць быць начальнікамі або 
падначаленымі.

Начальнік мае права аддаваць падначаленаму загады і патрабаваць 
іх выканання. Начальнік павінен быць для падначаленага прыкла-
дам тактоўнасці і вытрыманасці.

Падначалены абавязаны безагаворачна выконваць загады на-
чальніка. Выканаўшы загад, падначалены можа падаць скаргу, калі 
лічыць, што ў адносінах да яго паступілі няправільна.

Начальнікі, якім ваеннаслужачыя падначалены па службе, у тым 
ліку часова, з’яўляюцца прамымі начальнікамі. Бліжэйшы да пад-
началенага прамы начальнік называецца непасрэдным начальнікам.

Старшыя паводле воінскага звання павінны патрабаваць ад ма-
лодшых паводле воінскага звання выканання воінскай дысцыпліны, 
грамадскага парадку, правілаў паводзінаў, нашэння ваеннай формы 
адзення і выканання воінскага прывітання. Малодшыя паводле воін-
скага звання абавязаны безагаворачна выконваць гэтыя патрабаванні.

Загад — абавязковае для выканання, выражанае ў строгай адпа-
веднасці з заканадаўствам вуснае ці пісьмовае распараджэнне началь-
ніка. Загад можа быць аддадзены пісьмова, вусна або з дапамогай 
тэхнічных сродкаў сувязі аднаму ваеннаслужачаму ці групе ваенна-
служачых. Пісьмовы загад з’яўляецца асноўным распарадчым да-
кументам (прававым актам) ваеннага кіраўніцтва, які аддае на пра-
вах адзінаначалля камандзір воінскай часці (кіраўнік арганізацыі). 
Вусныя загады аддаюць усе камандзіры (начальнікі).

Распараджэнне — форма давядзення задач да падначаленых. 
Распараджэнне аддаецца ў пісьмовым вы гля дзе або вусна. Пісьмовае 
распараджэнне з’яўляецца распарадчым службовым дакументам, яго 
аддае начальнік штаба ад імя камандзіра воінскай часці або ваенны 
камендант ваеннай камендатуры ад імя начальніка гарнізона.

Пры аддачы загаду камандзір (начальнік) абавязаны прадугледзець 
усебаковае забеспячэнне яго выканання. Загады аддаюцца ў парадку 
падначаленасці. У выпадку крайняй неабходнасці старшы начальнік 
можа аддаць загад падначаленаму, мінуючы яго непасрэднага началь-
ніка. У такім выпадку ён паведамляе пра гэта непасрэднаму началь-
ніку падначаленага або загадвае падначаленаму далажыць свайму не-
пасрэднаму начальніку.
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Загад камандзіра (начальніка) павінен быць выкананы безагаво-
рачна, дакладна і ў тэрмін. Ваеннаслужачы, атрымаўшы загад, ад-
казвае «Ёсць» і затым выконвае яго.

Калі ўзнікае неабходнасць упэўніцца ў правільным разуменні ад-
дадзенага загаду, камандзір (начальнік) можа запатрабаваць сцісла 
паўтарыць яго, а ваеннаслужачы, атрымаўшы загад, можа звярнуцца 
да камандзіра (начальніка) з просьбай паўтарыць (удакладніць) яго.

Аб выкананні атрыманага загаду ваеннаслужачы абавязаны далажыць 
начальніку, які аддаў загад, і свайму непасрэднаму начальніку.

Калі ваеннаслужачы, які выконвае загад, атрымае ад іншага началь-
ніка, старшага па службовым становішчы (воінскім званні), новы загад, 
які перашкодзіць выканаць першы, ён дакладвае пра гэта начальніку, 
які аддаў другі загад, і ў выпадку яго пацвярджэння выконвае апошні.

Мал. 82. Абавязкі салдата

САЛДАТ 
АБАВЯЗАНЫ

глыбока ўсведамляць свой абавязак ваеннаслужачага 
Узброеных Сіл, узорна выконваць абавязкі ваеннай службы, 

авалодваць усім, чаму вучаць камандзіры (начальнікі)

ведаць воінскія пасады і званні, прозвішчы сваіх прамых 
начальнікаў да камандзіра брыгады (палка) уключна

аказваць павагу камандзірам (начальнікам) і старшым, 
шанаваць гонар і годнасць таварышаў па службе, выконваць 

правілы воінскай ветлівасці, паводзінаў, нашэння ваеннай 
формы адзення і выканання воінскага вітання

клапаціцца пра захаванне свайго здароўя, штодзённа 
загартоўвацца, удасканальваць сваю фізічную натрэніраванасць, 

выконваць правілы асабістай і грамадскай гігіены

дасканала ведаць і мець заўсёды спраўныя, гатовыя 
к бою ўзбраенне, ваенную і спецыяльную тэхніку

выконваць патрабаванні бяспекі пры абыходжанні 
са зброяй, рабоце з тэхнікай і ў іншых выпадках, 

а таксама патрабаванні пажарнай бяспекі

пры неабходнасці адлучыцца ў межах размяшчэння воінскай 
часці спытаць на гэта дазволу ў камандзіра аддзялення, 

а пасля вяртання далажыць яму аб прыбыцці

пры знаходжанні па-за межамі воінскай часці паводзіць сябе 
з годнасцю і гонарам, не дапускаць парушэння грамадскага парадку 

і непрыстойных учынкаў у адносінах да грамадзянскага насельніцтва
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Начальнік, які аддаў другі загад, паведамляе пра гэта начальніку, 
які аддаў першы загад.

Абавязкі салдата. Салдат у мірны 
і ваенны час адказвае за дакладнае і 
своечасовае выкананне ўскладзеных 
на яго абавязкаў і выкананне пастаўленых яму задач, а таксама за 
спраўны стан сваёй зброі, ваеннай і спецыяльнай тэхнікі, забяспечвае 
захаванасць атрыманай маёмасці (мал. 82). Ён падначальваецца ка-
мандзіру аддзялення.

За ўзорнае выкананне абавязкаў ваеннай службы, поспехі ў бая-
вой падрыхтоўцы і прыкладную воінскую дысцыпліну салдату можа 
быць прысвоена воінскае званне «яфрэйтар». Яфрэйтар абавязаны 
дапамагаць камандзіру аддзялення ў абучэнні і выхаванні салдат.

1. Што ўключаюць у сябе агульныя абавязкі ваеннаслужачага?
2. Што такое загад і распараджэнне? 

§ 18. Ваенная прысяга

Якія агульнавоінскія статуты рэгулююць штодзённую дзейнасць Узброеных 
Сіл?

Ваенная прысяга. Ваенная прысяга — цырыманіяльная ўрачыс-
тая клятва, якую дае кожны грамадзянін пры паступленні (прызыве) 
на ваенную службу ва Узброеныя Сілы дзяржавы і якая з’яўляецца 
ўрачыстай клятвай на вернасць.

Кожны грамадзянін Рэспублікі Беларусь, упершыню прызваны 
або паступіўшы на ваенную службу, у індывідуальным парадку перад 
Дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь і Баявым Сцягам воінскай 
часці прымае Ваенную прысягу на вернасць народу Рэспублікі Бела-
русь і замацоўвае яе ўласнаручным подпісам.

Тэкст Ваеннай прысягі: «Я, грамадзянін Рэспублікі Беларусь (прозвішча, імя, імя 
па бацьку), урачыста клянуся быць адданым свайму народу, свята прытрым-
лівацца Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, выконваць патрабаванні воінскіх 
статутаў і загады камандзіраў і начальнікаў. Клянуся годна выконваць воінскі 
абавязак, мужна і самаахвярна абараняць незалежнасць, тэрытарыяльную цэ-
ласнасць і канстытуцыйны лад Рэспублікі Беларусь».

Карыстаючыся мал. 82, назавіце асноў
ныя абавязкі салдата.
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§ 18. Ваенная прысяга

Прыняцце Ваеннай прысягі праводзіцца:
— па прыбыцці ваеннаслужачага, рэзервіста да першага месца ва-

еннай службы, службы ў рэзерве пасля праходжання пачатковай ва-
еннай падрыхтоўкі;

— па прыбыцці грамадзяніна, які не праходзіў ваенную службу, 
службу ў рэзерве, да першага месца праходжання збораў пасля прахо-
джання пачатковай ваеннай падрыхтоўкі;

— у час праходжання вучэбных збораў па заканчэнні навучання 
грамадзян па праграмах падрыхтоўкі малодшых камандзіраў або ў 
час праходжання практыкі па заканчэнні іх навучання па праграмах 
падрыхтоўкі афіцэраў запасу.

Парадак прыняцця Ваеннай прысягі. Час прыняцця Ваеннай 
прысягі аб’яўляецца ў загадзе камандзіра воінскай часці. Да гэта-
га з усімі, хто прымае прысягу, 
у падраздзяленнях праводзіцца 
тлумачальная работа аб значэн-
ні Ваеннай прысягі і патрабаван-
нях заканадаўства па пытаннях 
абароны Рэспублікі Беларусь.

У прызначаны час асабовы 
састаў воінскай часці пры Дзяр-
жаўным сцягу Рэспублікі Бела-
русь, Баявым Сцягу і з аркестрам 
выстройваецца ў пешым страі са 
зброяй. Ваенную форму адзення і 
парадак пастраення вызначае ка-
мандзір воінскай часці.

Камандзір воінскай часці ў сва-
ім выступленні нагадвае ваеннаслужачым аб значэнні пачэснага 
і адказнага абавязку, які ўскладаецца на іх у сувязі з прынясеннем 
Ваеннай прысягі. Пасля выступлення камандзір воінскай часці за-
гадвае камандзірам падраздзяленняў пачаць прывядзенне да Ваеннай 
прысягі.

Камандзіры падраздзяленняў пачаргова выклікаюць са строю ва-
еннаслужачых, якія прыносяць Ваенную прысягу. Кожны ваеннаслу-
жачы, які прыносіць Ваенную прысягу, чытае ўголас яе тэкст перад 
строем падраздзялення, затым уласнаручна распісваецца ў спецы яль-
ным спісе ў графе насупраць свайго прозвішча і становіцца на сваё 
месца ў страі.

Мал. 83. Віншаванне з прыняццем прысягі

Якое значэнне для ваеннаслужачага мае 
прыняцце Ваеннай прысягі?
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Па заканчэнні цырымоніі прыняцця Ваеннай прысягі камандзір 
воінскай часці віншуе тых, хто прынёс Ваенную прысягу, а ўсіх ваен-
наслужачых воінскай часці — з новым папаўненнем, затым ар кестр 
выконвае Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь. Пасля выканан-
ня Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь асабовы састаў воінскай 
часці праходзіць урачыстым маршам.

Прыняцце Ваеннай прысягі можа праводзіцца ў гістарычных 
месцах, месцах баявой і працоўнай славы, а таксама каля брацкіх 
магіл воінаў, якія загінулі ў баях за свабоду і незалежнасць Айчыны.

Дзень прыняцця Ваеннай прысягі з’яўляецца непрацоўным днём 
для дадзенай воінскай часці і праводзіцца як святочны дзень.

Баявы Сцяг воінскай часці, парадак уручэння і захавання Бая-
вога Сцяга воінскай часці. Воінскія рытуалы. Баявы Сцяг — сімвал 
воінскага гонару, доблесці і славы. Ён з’яўляецца сведчаннем баявога 
прызначэння, гісторыі і заслуг воінскай часці, а таксама яе прына-
лежнасці да Узброеных Сіл. Баявы Сцяг служыць напамінам кожна-
му ваеннаслужачаму пра гераічныя традыцыі і святы абавязак абаро-
ны Айчыны (мал. 84).

Баявы Сцяг уручаецца воінскай 
часці ад імя Прэзідэнта Рэспублі кі 
Беларусь пасля яе сфарміравання 
Мі ністрам абароны або па яго дару-
чэнні прадстаўніком Міністэрства абароны.

Баявы Сцяг захоўваецца за воінскай часцю пастаянна, незалеж-
на ад перамены наймення і нумара воінскай часці. Пры ўручэнні  

З чым звязана змена дызайну Баявых 
Сцягоў у беларускай арміі?

Мал. 84. Сцяг Міністэрства 
абароны Рэспублікі Беларусь
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§ 18. Ваенная прысяга

Баявога Сцяга воінскай часці выда-
ецца Грамата Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь.

Для ўручэння Баявога Сцяга асабовы састаў воінскай часці 
выстройваецца са зброяй у парадку, устаноўленым у Страявым стату-
це Узброеных Сіл, для страявога агляду.

Для вынасу Баявога Сцяга да месца пастраення ў распараджэнне 
асобы, якая прыбыла для яго ўручэння, камандзір воінскай часці 
прызначае сцяганосца і двух асістэнтаў з ліку сяржантаў, прапар-
шчыкаў або афіцэраў, а таксама сцяжны ўзвод (мал. 85).

Асоба, якая ўручае Баявы Сцяг, віншуе асабовы састаў воінскай 
часці з атрыманнем Баявога Сцяга. Асабовы састаў воінскай часці на 
віншаванне адказвае трохразовым працяглым «Ура». Пасля гэтага 
камандзір воінскай часці выступае са словам у адказ.

У заключэнне рытуалу асабовы састаў воінскай часці праходзіць 
урачыстым маршам перад асобай, якая ўручыла Баявы Сцяг. Пасля 
праходжання ўрачыстым маршам асабовы састаў воінскай часці вы-
стройваецца, Баявы Сцяг адносіцца да месца яго захавання.

Баявы Сцяг заўсёды павінен быць пад надзейнай аховай, а пры вы-
насе — пад аховай асабовага саставу сцяжнага ўзвода. Баявы Сцяг 
захоўваецца з ордэнамі і ордэнскімі стужкамі ў разгорнутым вы гля-
дзе вертыкальна на флагштоку (стойцы з выразамі для замацавання 
дрэўка), устаноўленым у зашклёнай шафе, якая апячатваецца пячат-
кай воінскай часці з выявай Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь. 

У якіх выпадках ажыццяўляецца вынас 
Баявога Сцяга часці?

Мал. 85. Вынас Баявога Сцяга
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Увесь асабовы састаў воінскай часці абавязаны самааддана і мужна 
абараняць Баявы Сцяг у баі і не дапусціць яго захопу праціўнікам. 
Пры страце Баявога Сцяга камандзір воінскай часці і ваеннаслу-
жачыя, непасрэдна вінаватыя ў такім сораме, прыцягваюцца да ад-
казнасці ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі, а воінская часць 
падлягае расфарміраванню.

Сцяг — сімвал, які аб’ядноўвае людзей у імя агульнай ідэі, сімвал воінскага го-
нару, доблесці і славы. Страта Сцяга ў баі раўназначная страце воінскага гонару. 
Ва ўсе часы яго захоўвалі і шанавалі, з ім ішлі абараняць Радзіму і знішчаць во-
рага, яго шанавалі і на ім прысягалі. У Вялікую Айчынную вайну захаваць Сцяг ад 
фашыстаў, іншы раз коштам уласнага жыцця, лічылася сапраўдным подзвігам. 
Так, у гады Вялікай Айчыннай вайны выратавалі Баявы Сцяг часці брат і сястра 
Пётр і Еўдакія Міснікі, жыхары вёсак Чарнаручча і Забалацце Лепельскага раё-
на Віцебскай вобласці. Улетку 1941 г. пры адступленні часцей Чырвонай Арміі 
на ўсход лейтэнант 84-га артпалка перадаў іх бацьку на захоўванне Сцяг свай-
го палка. На працягу трох гадоў ва ўмовах нямецкай акупацыі патрыёты бера-
глі Чырвоны Сцяг і пасля вызвалення краіны перадалі яго ў Лепельскі райкам 
КП(б)Б. За гэты подзвіг Пётр Міснік быў узнагароджаны ордэнам Чырвонага 
Сцяга, а Еўдакія Міхно — ордэнам Чырвонай Зоркі.

Цырымоніі прыняцця ваеннай прысягі і ўручэння Баявога Сцяга 
воінскай часці належаць да воінскіх рытуалаў.

Воінскі рытуал — гэта гістарычная форма паводзін ваеннаслу-
жачых пры здзяйсненні воінскіх абрадаў, урачыстых цырымоній. 
Воінскія рытуалы служаць замацаванню і распаўсюджанню воінскіх 
традыцый.

Да воінскіх рытуалаў таксама адносяцца: гадавое свята воінскай час-
ці; рамеркаванне прыбыўшага папаўнення па падраздзяленнях; уручэнне 
асабоваму саставу ўзбраення, ваеннай і спецыяльнай тэхнікі; провады ва-
еннаслужачых (ваеннаабавязаных) пасля заканчэння службы.

1. Што такое Ваенная прысяга? 
2. Хто прымае Ваенную прысягу? 
3. Які парадак прыняцця Ваеннай прысягі? 
4. Што сімвалізуе Баявы Сцяг часці?
5. Які парадак уручэння Баявога Сцяга?
6. Дзе павінен захоўвацца Баявы Сцяг часці?
7. Што адбываецца пры страце Баявога Сцяга часці?
8. Якія існуюць воінскія рытуалы?
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§ 19. Агульныя абавязкі ваеннаслужачых. 
Правілы воінскай ветлівасці і паводзін ваеннаслужачых

У якім агульнавоінскім статуце Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь вызначаны 
агульныя абавязкі ваеннаслужачых?

Правы ваеннаслужачых. Статут унутранай службы Узброеных 
Сіл Рэспублікі Беларусь вызначае асноўныя правы і абавязкі 
ваеннаслужачых.

Асаблівасцю ваеннай службы з’яўляецца тое, што на ваеннаслу-
жачых ускладаюцца абавязкі па падрыхтоўцы да ўзброенай абароны 
Рэспублікі Беларусь, якія звязаны з неабходнасцю безагаворачнага 
выканання пастаўленых задач у любых умовах, у тым ліку з павыша-
най рызыкай для жыцця і здароўя. Абмежаванне ваеннаслужачых у 
правах і свабодах кампенсуецца прадастаўленнем ім дзяржавай да-
датковых сацыяльных ільгот, правоў і гарантый.

Ваеннаслужачыя валодаюць правамі і свабодамі, устаноўленымі 
заканадаўствам.

Ніхто не мае права ўмешвацца ў службовую дзейнасць ваеннаслу-
жачых, за выключэннем асоб, упаўнаважаных заканадаўчымі актамі.

Ваеннаслужачыя пры выкананні абавязкаў ваеннай службы пад-
парадкоўваюцца толькі тым асобам, якія ў адпаведнасці з агульна-
воінскімі статутамі Узброеных Сіл з’яўляюцца для іх камандзірамі 
(начальнікамі).

Дзяржава гарантуе сацыяльную і прававую абарону ваеннаслужа-
чых, прымае меры па забеспячэнні ім дастатковага і годнага жыццёва-
га ўзроўню, паляпшэнні ўмоў ваеннай службы і быту.

Ваеннаслужачыя пры выкананні ўскладзеных на іх задач маюць 
права прымяняць фізічную сілу, спецыяльныя сродкі, зброю, бая-
вую і спецыяльную тэхніку, калі выкананне ўскладзеных на іх задач 
іншымі спосабамі не ўяўляецца магчымым. Фізічная сіла, спецы яль-
ныя сродкі, зброя, баявая і спецыяльная тэхніка прымяняюцца зыхо-
дзячы з абставін.

У выпадку, калі пазбегнуць прымянення фізічнай сілы, спецыяль-
ных сродкаў, зброі, баявой і спецыяльнай тэхнікі немагчыма, ваенна-
служачыя абавязаны прыняць усе магчымыя меры па забеспячэнні 
бяспекі грамадзян, імкнуцца нанесці найменшую шкоду іх здароўю, 
гонару, годнасці і маёмасці, а таксама прыняць меры па аказанні па-
цярпелым медыцынскай дапамогі.

§ 19. Агульныя абавязкі ваеннаслужачых
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Прымяненне ваеннаслужачымі фізічнай сілы, спецыяльных 
сродкаў, зброі, баявой і спецыяльнай тэхнікі з перавышэннем 
паўнамоцтваў цягне адказнасць, устаноўленую заканадаўчымі 
актамі.

Ваеннаслужачыя маюць права прывесці зброю, баявую і спецы-
яльную тэхніку ў гатоўнасць, калі лічаць, што ў дадзеных абставінах 
не выключана магчымасць прымянення (выкарыстання) зброі, бая-
вой і спецыяльнай тэхнікі.

Агульныя абавязкі ваеннаслужачых. Ваеннаслужачы абавязаны 
з годнасцю несці высокае званне абаронцы Рэспублікі Беларусь, 
даражыць гонарам і баявой славай Узброеных Сіл, сваёй воінскай 
часці і сваім воінскім званнем.

Ваеннаслужачыя абавязаны выказваць павагу адзін аднаму, 
садзейнічаць камандзірам (начальнікам) і старшым у падтрыманні 
парадку і дысцыпліны (мал. 86).

Узаемаадносіны паміж ваеннаслужачымі. Ваеннаслужачыя па-
вінны пастаянна служыць прыкладам высокай культуры, сціпласці 
і вытрыманасці, шанаваць воінскі гонар і асабістую годнасць. Узае-
маадносіны паміж ваеннаслужачымі будуюцца на аснове ўзаемнай 
павагі. Па пытаннях службы яны павінны звяртацца адзін да аднаго 
на «вы». Пры асабістым звароце воінскае званне называецца без ука-
зання роду войскаў або службы.

Начальнікі і старшыя, звяртаючыся па службе да падначаленых і 
малодшых, называюць іх па воінскім званні і прозвішчы або толькі 
па званні, дадаючы ў апошнім выпадку перад званнем слова «тава-
рыш». Напрыклад: «Радавы Азаронак», «Таварыш радавы», «Сяр-
жант Каптуровіч», «Таварыш сяржант» і да т. п.

Падначаленыя і малодшыя, звяртаючыся па службе да начальнікаў 
і старшых, называюць іх па воінскім званні, дадаючы перад званнем 
слова «таварыш». Напрыклад: «Таварыш старшы лейтэнант», «Тава-
рыш генерал-маёр».

Пры звароце да ваеннаслужачых гвардзейскіх воінскіх часцей пе-
рад воінскім званнем дадаецца слова «гвардыі». Напрыклад: «Тава-
рыш гвардыі малодшы сяржант», «Таварыш гвардыі палкоўнік».

Пры звароце да асоб грамадзянскага персаналу Узброеных Сіл 
ваеннаслужачыя называюць іх па прозвішчы, дадаючы перад ім 
слова «таварыш», або па імені і імені па бацьку (калі такое ёсць). 
Скажэнне воінскіх званняў, ужыванне нецэнзурных словаў, выра-
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заў не сумяшчальныя з паняццямі воінскага гонару і годнасці 
ва ен наслужачых.

Усе ваеннаслужачыя абавязаны пры сустрэчы (абгоне) вітаць адзін 
аднаго, строга выконваючы правілы, устаноўленыя Страявым стату-
там Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь. Падначаленыя і малодшыя 
па воінскім званні вітаюць першымі.

Мал. 86. Абавязкі ваеннаслужачага

ВА
ЕН

Н
АС

ЛУ
Ж

АЧ
Ы

 А
БА

ВЯ
ЗА

Н
Ы

безагаворачна выконваць свой воінскі абавязак, быць верным Ваеннай 
прысязе, самааддана служыць свайму народу, мужна, умела, не шкадуючы 

сваіх сіл і самога жыцця, абараняць суверэнітэт, незалежнасць, 
тэрытарыяльную цэласнасць і канстытуцыйны лад Рэспублікі Беларусь

выконваць Канстытуцыю і іншыя заканадаўчыя акты Рэспублікі 
Беларусь, выконваць патрабаванні агульнавоінскіх статутаў

выконваць загады камандзіраў (начальнікаў) 
безагаворачна, дакладна і ў тэрмін

пастаянна авалодваць ваеннымі прафесійнымі ведамі, 
удасканальваць сваю вывучку і воінскае майстэрства

ведаць і трымаць у пастаяннай гатоўнасці да прымянення давераныя яму 
ўзбраенне і ваенную і спецыяльную тэхніку, берагчы ваенную маёмасць

быць сумленным, дысцыплінаваным, храбрым, пры выкананні 
воінскага абавязку праяўляць разумную ініцыятыву

даражыць вайсковай таварыскасцю, не шкадуючы свайго жыцця 
выручаць таварышаў з небяспечных сітуацый, дапамагаць 

ім словам і справай, шанаваць гонар і годнасць кожнага, 
не дапускаць у адносінах да сябе і іншых ваеннаслужачых 

грубасці і здзекаў, утрымліваць іх ад непрыстойных учынкаў

выконваць правілы воінскай ветлівасці, паводзін і выканання воінскага 
вітання, заўсёды быць па форме, чыста і акуратна апранутым

стойка пераносіць цяжкасці ваеннай службы

быць пільным, строга захоўваць дзяржаўную і службовую тайну

безагаворачна падпарадкоўвацца камандзірам (начальнікам) 
і абараняць іх у баі, аберагаць Баявы Сцяг воінскай часці

§ 19. Агульныя абавязкі ваеннаслужачых
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Па-за строем, аддаючы або атрымліваючы загад, ваеннаслужачыя 
абавязаны прыняць страявую стойку, а пры надзетым галаўным убо-
ры — прыкласці да яго руку і апусціць яе. Дакладваючы або прыма-
ючы даклад, ваеннаслужачы апускае руку ад галаўнога ўбору пасля 
заканчэння даклада. Калі перад дакладам давалася каманда «Смір-
на», той, хто дакладвае, па камандзе начальніка «Вольна» паўтарае 
яе і апускае руку ад галаўнога ўбору.

Пры звароце да іншага ваеннаслужачага ў прысутнасці камандзіра 
(начальніка) або старшага ў яго неабходна спытаць на гэта дазволу. 
Напрыклад: «Таварыш палкоўнік, дазвольце звярнуцца да капітана 
Максімовіча».

Правілы воінскай ветлівасці і паводзін ваеннаслужачых. Ма-
ральны абавязак ваеннаслужачага — быць прыкладам патрыятызму, 
вернасці свайму слову і таварышам, абараняць і падтрымліваць сла-
бых. Існуе старанна распрацаваны і да дробязей прадуманы воінскі 
этыкет. Усе нормы, асновы паводзін і службовыя функцыі ваеннаслу-
жачага дакладна і адназначна прапісаны ў адпаведных дакументах.

Знешні выгляд ваеннаслужачага заслужана з’яўляецца аб’ектам 
зайздрасці і гонару. Ваенны заўсёды павінен быць чысты і акуратны, 
нават да педантычнасці, гладка паголены, прычасаны і дагледжаны, 
мець добрую паставу і цвёрды крок. Правілы, якія тычацца нашэння 
адзення, распаўсюджваюцца як на дзеючых ваеннаслужачых, так і 
на тых, хто звольнены ў запас з правам нашэння ваеннай формы.

Адной са знешніх праяў этыкету ваеннаслужачых з’яўляецца 
воінскае прывітанне. Воінскае прывітанне з’яўляецца ўвасабленнем 
таварыскай згуртаванасці ваеннаслужачых, сведчаннем узаемнай 
павагі і праявай агульнай культуры.

Ваеннаслужачыя павінны прытрымлівацца строгага этыкету не  
толькі сярод сваіх таварышаў па службе, але і ў грамадскіх мес-
цах, у побыце, служыць прыкладам высокай культуры, сціпласці 
і вы трыманасці.

Калі пры сустрэчы нельга свабодна разысціся з начальнікам 
(старшым), то падначалены (малодшы) абавязаны саступіць дарогу 
і, вітаючы, прапусціць яго; пры неабходнасці абагнаць начальніка 
(старшага) падначалены (малодшы) павінен спытаць на гэта дазволу.

Ваеннаслужачыя павінны быць ветлівымі ў адносінах да грама-
дзянскага насельніцтва, праяўляць асаблівую ўвагу да пажылых лю-
дзей, жанчын і дзяцей, садзейнічаць абароне гонару і годнасці гра-
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мадзян, а таксама аказваць ім дапамогу пры нешчаслівых выпадках, 
пажарах і стыхійных бедствах.

Ваеннаслужачым пры нашэнні ваеннай формы адзення забара-
няецца трымаць рукі ў кішэнях, сядзець або курыць у прысутнасці 
начальніка (старшага) без яго дазволу, а таксама курыць на хаду 
і ў месцах, не прызначаных для гэтага.

Цвярозы лад жыцця павінен быць штодзённай нормай паводзін усіх 
ваеннаслужачых. З’яўленне ваеннаслужачага ў стане алкагольнага, 
наркатычнага або таксічнага ап’янення на службе, а таксама ў 
грамадскіх месцах у вы гля дзе, які зневажае чалавечую годнасць 
і мараль, з’яўляецца праступкам, які прыніжае гонар і годнасць 
ваеннаслужачага.

1. Назавіце асноўныя правы ваеннаслужачых.
2. Што ўключаюць у сябе правілы воінскай ветлівасці?
3. Як павінны звяртацца ваеннаслужачыя адзін да аднаго?
4. Якія дзеянні ваеннаслужачага пры атрыманні загаду па-за строем?
5. Што неабходна зрабіць пры звароце да камандзіра?

§ 20–21. Воінская дысцыпліна, яе сутнасць і значэнне. 
Дысцыплінарная адказнасць ваеннаслужачых

Які агульнавоінскі статут вызначае віды заахвочванняў і спагнанняў для ва
еннаслужачых?

Воінская дысцыпліна. Воінская дысцыпліна — строгае і да-
кладнае выкананне ўсімі ваеннаслужачымі парадку і правілаў, 
устаноўленых у агульнавоінскіх статутах Узброеных Сіл і іншых 
актах заканадаўства. Яна заснавана на асэнсаванні кожным ваен-
наслужачым воінскага абавязку і асабістай адказнасці за абарону 
Рэс пуб лікі Беларусь.

Змест воінскай дысцыпліны, абавязкі ваеннаслужачых па яе вы-
кананні, віды заахвочванняў і дысцыплінарных спагнанняў, правы 
камандзіраў па іх прымяненні і накладанні, а таксама правы ваенна-
служачых па абскарджанні незаконных дзеянняў камандзіраў вызна-
чае Дысцыплінарны статут.

Воінская дысцыпліна падтрымліваецца шляхам выхавання ў ваен-
наслужачых высокіх маральна-псіхалагічных і баявых якасцей, свя-
домага падпарадкавання камандзірам (начальнікам), падтрымання  

§ 20–21. Воінская дысцыпліна, яе сутнасць і значэнне. Дысцыплінарная адказнасць
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ў воінскай часці (падраздзяленні) статутнага парадку, праяўлення 
паўсядзённай патрабавальнасці камандзіраў (начальнікаў) да падна-
чаленых, павагі іх асабістай годнасці, пастаяннага клопату пра іх, 
умелага спалучэння і правільнага прымянення мер па перакананні 
і прымусе (мал. 87).

Заахвочванні, якія прымяняюцца да ваеннаслужачых. Заахвоч-
ванні з’яўляюцца важным сродкам умацавання воінскай дысцыпліны 
і правапарадку, стымулявання добрасумленнага выканання ваенна-
служачымі свайго воінскага абавязку.

За мужнасць і адвагу, праяўленыя пры выкананні воінскага абавяз-
ку, выдатныя вынікі ў баявой падрыхтоўцы, асваенні баявой тэхнікі 
і ўзбраення, узорнае кіраўніцтва падначаленымі падраздзяленнямі, 
воінскімі часцямі і злучэннямі, шматгадовае бездакорнае выкананне 
воінскага абавязку камандзіры (начальнікі) — ад камандзіра роты, 

Мал. 87. Выкананне воінскай дысцыпліны

ВЫКАНАННЕ 
ВОІНСКАЙ 

ДЫСЦЫПЛІНЫ 
ДЛЯ КОЖНАГА 

ВАЕННАСЛУЖАЧАГА 
АЗНАЧАЕ

верна і аддана служыць Рэспубліцы Беларусь, быць 
у пастаяннай гатоўнасці абараняць яе незалежнасць, 

тэрытарыяльную цэласнасць і канстытуцыйны лад

выконваць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь 
і іншыя акты заканадаўства, Ваенную прысягу 

і агульнавоінскія статуты, выконваць загады камандзіраў 
(начальнікаў) безагаворачна, дакладна і ў тэрмін

стойка пераносіць цяжкасці ваеннай службы, не шкада-
ваць свайго жыцця пры выкананні воінскага абавязку

быць пільным, строга захоўваць 
дзяржаўную і службовую тайну

з годнасцю паводзіць сябе па-за межамі воінскай 
часці, не парушаць грамадскага парадку, 

не здзяйсняць непрыстойных учынкаў і ўтрымліваць 
іншых ад здзяйснення такіх учынкаў, спрыяць 

абароне гонару і годнасці грамадзян

быць сумленным і праўдзівым, даражыць гонарам 
і баявой славай абаронцы свайго народа, 

воінскім званнем і вайсковай таварыскасцю

пастаянна ўдасканальваць воінскае майстэрства, 
трымаць у гатоўнасці да прымянення давераныя 

яму ўзбраенне, ваенную і спецыяльную 
тэхніку, берагчы ваенную маёмасць
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роўных яму і вышэйшых — маюць права прадстаўляць падначаленых 
ім ваеннаслужачых да ўзнагароджання дзяржаўнымі ўзнагародамі.

Камандзіры (начальнікі) могуць прымяняць заахвочванні як у ад-
носінах асобнага ваеннаслужачага, так і ў адносінах да ўсяго асабова-
га саставу падраздзялення (каманды), воінскай часці (мал. 88).

За адну і тую ж адзнаку ваеннаслужачаму можа быць аб’яўлена 
толькі адно заахвочванне.

Ваеннаслужачы, які мае дысцыплінарнае спагнанне, заахвочваецца 
яго зняццем. Права на зняцце раней накладзенага дысцыплінарнага 
спагнання належыць таму камандзіру (начальніку), які яго наклаў, 

Мал. 88. Заахвочванні, што прымяняюцца да салдат і сяржантаў

ЗААХВОЧВАННІ, 
ШТО 

ПРЫМЯНЯЮЦЦА 
ДА САЛДАТ 

І СЯРЖАНТАЎ

зняцце раней накладзенага дысцыплінарнага спагнання

аб’яўленне падзякі

павелічэнне ваеннаслужачым тэрміновай 
ваеннай службы працягласці адпачынку 

узнагароджанне граматай, каштоўным 
падарункам або грашыма

узнагароджанне асабістай фатаграфіяй ваеннаслужачага, 
знятага пры разгорнутым Баявым Сцягу воінскай часці

прысваенне ваеннаслужачым, якія маюць воінскае 
званне «радавы», воінскага звання «яфрэйтар»

прысваенне ваеннаслужачым, якія маюць воінскія 
званні «сяржант», «старшы сяржант», чарговага 

воінскага звання на адну ступень вышэй

занясенне прозвішча ваеннаслужачага 
ў Кнігу гонару воінскай часці

дазвол на звальненне з размяшчэння воінскай 
часці ваеннаслужачым тэрміновай ваеннай службы, 

у тым ліку з выездам за межы гарнізона

паведамленне бацькам (асобам, на выхаванні якіх 
знаходзіўся ваеннаслужачы) або па месцы ранейшай 

працы (вучобы, жыхарства) аб узорным выкананні 
воінскага абавязку і атрыманых заахвочваннях

§ 20–21. Воінская дысцыпліна, яе сутнасць і значэнне. Дысцыплінарная адказнасць
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а таксама прамым начальнікам, якія маюць не меншую, чым у яго, 
дысцыплінарную ўладу.

Камандзір (начальнік) мае права зняць дысцыплінарнае спагнанне 
толькі пасля таго, як яно адыграла сваю выхаваўчую ролю. Адначасова 
з ваеннаслужачага можа быць знята толькі адно дысцыплінарнае 
спагнанне.

Заахвочванні аб’яўляюцца перад строем, на нарадзе ваеннаслу-
жачых, у загадзе або асабіста. Аб’яўленне загадаў аб заахвочваннях, а 
таксама ўручэнне ўзнагарод ваеннаслужачым, якія адзначыліся, пра-
водзіцца ва ўрачыстай абстаноўцы. Адначасова з аб’яўленнем загадаў 
аб заахвочваннях ваеннаслужачым уручаюцца граматы, каштоўныя 
падарункі або грошы, асабістыя фатаграфіі ваеннаслужачых, знятых 
пры разгорнутым Баявым Сцягу воінскай часці, а таксама зачыт-
ваюцца тэксты паведамленняў бацькам (асобам, на выхаванні якіх 
знаходзіўся ваеннаслужачы) ці па месцы ранейшай працы (вучобы, 
жыхарства) аб узорным выкананні воінскага абавязку і атрыманых 
заахвочваннях.

Дысцыплінарная адказнасць ваеннаслужачых. Усе ваеннаслу-
жачыя незалежна ад воінскага звання і пасады роўныя перад законам 
і нясуць адказнасць, устаноўленую для грамадзян Рэспублікі Бела-
русь, з улікам асаблівасцей праходжання ваеннай службы.

Дысцыплінарную адказнасць ваеннаслужачыя нясуць за па-
ру шэнні воінскай дысцыпліны ў парадку, устаноўленым Дыс цы-
плінарным статутам Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь. Пры 
па ру шэнні ваеннаслужачым воінскай дысцыпліны, неналежным 
вы кананні абавязкаў ваеннай службы камандзір (начальнік) абавя-
заны нагадаць яму пра яго абавязкі і воінскі доўг, указаць на да-
пушчаныя парушэнні і недахопы, а пры неабходнасці прымяніць 
дысцыплінарнае спагнанне.

Дысцыплінарнае спагнанне як мера выхавання і ўмацавання дыс-
цыпліны ваеннаслужачых павінна адпавядаць цяжару здзейсненай 
правіннасці і ступені віны.

На салдат могуць накладацца дысцыплінарныя спагнанні (мал. 89).
На сяржантаў дадаткова могуць накладацца наступныя дысцыплі-

нарныя спагнанні: паніжэнне ў воінскай пасадзе; паніжэнне ў воін-
скім званні; паніжэнне ў воінскім званні да звання «радавы» з пера-
водам на ніжэйшую пасаду.

Пры вызначэнні віду і меры дысцыплінарнага спагнання пры-
маюцца пад увагу характар правіннасці, акалічнасці яе здзяйснення 
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і наступствы, ранейшыя паводзіны вінаватага, а таксама час яго 
знаходжання на ваеннай службе.

Ступень строгасці дысцыплінарнага спагнання ўзрастае, калі 
правіннасць здзейснена ў час нясення баявога дзяжурства або пры 
выкананні іншых абавязкаў ваеннай службы, у стане алкагольнага, 
наркатычнага або таксічнага ап’янення, а таксама калі вінаваты ра-
ней неаднойчы здзяйсняў правіннасці.

Дысцыплінарнае спагнанне ў вы гля дзе змяншэння працягласці ад-
пачынку за ўвесь перыяд ваеннай службы можа накладацца на ваен-
наслужачых тэрміновай ваеннай службы за: знаходжанне па месцы 
ваеннай службы або ў грамадскіх месцах у стане алкагольнага, нар-
катычнага або таксічнага ап’янення; самавольнае пакіданне воінскай 
часці або месца ваеннай службы; няяўку да месца ваеннай службы ў 
тэрмін без уважлівых прычын пры звальненні з распалажэння воін-
скай часці, прызначэнні на воінскую пасаду або пераводзе ў іншую 
воінскую часць, з камандзіроўкі, адпачынку ці арганізацыі аховы 
здароўя.

Таксама падставай для змяншэння працягласці адпачынку мо-
жа служыць: парушэнне статутных правілаў узаемаадносін паміж  

Мал. 89. Дысцыплінарныя спагнанні, што накладаюцца на салдат

ДЫСЦЫПЛІНАРНЫЯ 
СПАГНАННІ, ШТО 
НАКЛАДАЮЦЦА 

НА САЛДАТ

вымова

строгая вымова

прызначэнне салдат тэрміновай ваеннай служ бы да па за-
чарговага нарада па службе, за вы клю чэн нем прызначэння 

ў каравул і на бая вое дзя жур ства, — да пяці нарадаў

арышт з утрыманнем на гаўптвахце 
на тэрмін да дзесяці сутак

змяншэнне працягласці адпачынку 
за ўвесь перыяд ваеннай службы

пазбаўленне салдат тэрміновай ваеннай 
службы права на звальненне з размяшчэння 

воінскай часці на тэрмін да аднаго месяца

паніжэнне ў воінскім званні «яфрэйтар»

§ 20–21. Воінская дысцыпліна, яе сутнасць і значэнне. Дысцыплінарная адказнасць
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Раздзел 2. Асновы ваеннай справы

ваеннаслужачымі; парушэнне правілаў нясення баявога дзяжур-
ства; парушэнне правілаў нясення каравульнай службы; парушэнне 
правілаў нясення ўнутранай службы; парушэнне правілаў патруля-
вання; парушэнне правілаў нясення пагранічнай службы; наўмыснае 
знішчэнне або пашкоджанне ўзбраення, ваеннай і спецыяльнай тэх-
нікі ці іншай ваеннай маёмасці.

Ваеннаслужачы, на якога накладзена дысцыплінарнае спагнанне, 
не вызваляецца ад матэрыяльнай адказнасці за нанесены ўрон.

Дысцыплінарнае спагнанне прыводзіцца ў выкананне, як пра-
віла, адразу, а ў выключных выпадках — не пазней за адзін ме-
сяц з дня яго накладання. Па заканчэнні месячнага тэрміну да-
дзенае дысцыплінарнае спагнанне ў выкананне не прыводзіцца, 
але заносіцца ў службовую картку. У такім выпадку асоба, па віне 
якой яно не было прыведзена ў выкананне, нясе дысцыплінарную 
адказнасць.

Аб накладзеных дысцыплінарных спагнаннях аб’яўляецца:
• салдатам — асабіста або перад строем;
• сяржантам — асабіста, на нарадзе або перад строем сяржантаў, 

афіцэраў і прапаршчыкаў.

1. Што такое воінская дысцыпліна?
2. Чым падтрымліваецца воінская дысцыпліна?
3. Назавіце віды заахвочванняў, якія прымяняюцца да салдат і сяржантаў.
4. Якія дысцыплінарныя спагнанні могуць накладацца на салдат?
5. Ад чаго залежыць строгасць спагнання, якое накладаецца?
6. Ваеннаслужачы А. сваёй правіннасцю нанёс матэрыяльны ўрон. Ён атрымаў 

дысцыплінарнае спагнанне і быў упэўнены, што гэтым усё абмяжуецца. Ці так 
гэта?

§ 22. Сутачны нарад роты. Прызначэнне, 
састаў, узбраенне сутачнага нарада. 
Абавязкі днявальнага па роце

Які агульнавоінскі статут вызначае правілы ўнутранага парадку ў воінскіх 
часцях?

Сутачны нарад роты. Сутачны нарад па роце прызначаецца для пад-
трымання ўнутранага парадку, аховы асабовага саставу, узбраення, 
ваеннай тэхнікі і боепрыпасаў, памяшканняў і матэрыяльных сродкаў 
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воінскай часці (падраздзялення), кантролю за 
станам спраў у падраздзяленнях і своечасовага 
прыняцця мер па папярэджанні правапарушэн-
няў, а таксама для выканання іншых абавязкаў 
па ўнутранай службе.

У сутачны нарад роты прызначаюцца дзя-
журны па роце і днявальныя па роце.

Колькасць днявальных у ротах вызначае ка-
мандзір воінскай часці.

Дзяжурны і днявальныя па роце павінны 
мець на левым баку грудзей адпаведны нагруд-
ны знак. Пры змене дзяжурны і днявальныя 
пасля дакладу аб здачы і прыёме дзяжурства 
перадаюць нагрудны знак таму дзяжурнаму 
і днявальным, якія заступаюць у нарад.

Дзяжурныя і днявальныя па роце ўзброй-
ваюцца штык-нажамі ў ножнах ці спецыяльнымі сродкамі. Штык-
нож павінен знаходзіцца на паясным рэмені з левага боку на шырыні 
далоні ад спражкі.

Пры неабходнасці па асобым распараджэнні начальніка Генераль-
нага штаба Узброеных Сіл — першага намесніка Міністра абароны 
Рэс публікі Беларусь сутачны нарад роты можа ўзбройвацца аўтама-
тамі (карабінамі) з баявымі патронамі.

Абавязкі днявальнага па роце. Днявальны па роце прызначаецца 
з ліку салдат. Ён адказвае за захаванасць таго, што знаходзіцца пад 
яго аховай: зброі, спецыяльных сродкаў, шафаў (скрыняў) з пістале-
тамі, скрыняў з боепрыпасамі, маёмасці роты і асабістых рэчаў салдат 
і сяржантаў. Днявальны па роце падпарадкоўваецца дзяжурнаму па 
роце. У яго абавязкі ўваходзіць:

• нікуды не адлучацца з памяшкання роты без дазволу дзяжурнага 
па роце, пастаянна назіраць за пакоем для захоўвання зброі;

• не прапускаць у казарменнае памяшканне пабочных асоб, не дапу-
скаць вынасу з яго зброі, боепрыпасаў, спецыяльных сродкаў і іншай 
маёмасці, выхаду (ад адбою да пад’ёму) ваеннаслужачых тэрміновай 
ваеннай службы без дазволу дзяжурнага па роце;

• адразу дакладваць дзяжурнаму па роце пра ўсе здарэнні ў роце, 
пра парушэнні ўстаноўленых статутамі правілаў узаемаадносін  

Што з’яўляецца знакам адрознення днявальнага?

Мал. 90. Днявальны 
па роце

§ 22. Сутачны нарад роты. Прызначэнне, састаў, узбраенне сутачнага нарада
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паміж салдатамі ці сяржантамі роты, пра заўважаныя няспраўнасці 
і парушэнні патрабаванняў пажарнай бяспекі, прымаць меры па іх 
ліквідацыі;

• будзіць асабовы састаў пры агульным пад’ёме, а таксама ноччу 
ў выпадку трывогі або пажару;

• своечасова падаваць каманды згодна з распарадкам дня;
• сачыць за чысцінёй і парадкам у памяшканнях і патрабаваць іх 

падтрымання ад ваеннаслужачых;
• не дазваляць ваеннаслужачым у халодны час, асабліва ноччу, вы-

ходзіць з памяшкання неапранутымі;
• сачыць за тым, каб ваеннаслужачыя курылі, чысцілі абутак 

і адзенне толькі ў прызначаных для гэтага памяшканнях ці месцах;
• па прыбыцці ў роту прамых начальнікаў — ад камандзіра роты 

і вышэй — ці дзяжурнага па воінскай часці падаваць каманду «Смір-
на»; па прыбыцці ў роту іншых афіцэраў роты, а таксама старшы-
ны роты і ваеннаслужачых не сваёй роты выклікаць дзяжурнага, на-
прыклад: «Дзяжурны па роце, на выхад».

Чарговы днявальны па роце нясе службу ўнутры казарменнага 
памяшкання ля ўваходных дзвярэй, паблізу пакоя для захоўвання 
зброі.

Днявальны абавязаны заўсёды ведаць, дзе знаходзіцца дзяжурны 
па роце, і назіраць за захаваннем ваеннаслужачымі грамадскага па-
радку і правілаў нашэння ваеннай формы адзення. Пра ўсе заўважа-
ныя парушэнні ён дакладвае дзяжурнаму па роце.

Днявальны свабоднай змены абавязаны падтрымліваць чысціню 
і парадак у памяшканнях роты і нікуды не адлучацца без дазволу 
дзяжурнага па роце; застаючыся за дзяжурнага па роце, выконваць 
яго абавязкі.

1. Для чаго прызначаецца сутачны нарад па роце?
2. З каго складаецца сутачны нарад па роце? На які тэрмін прызначаецца нарад па 

роце? Чым узбройваецца сутачны нарад па роце?
3. Назавіце абавязкі днявальнага па роце.
4. Радавы А. у якасці днявальнага нёс службу ўнутры казарменнага памяшкання 

ля ўваходных дзвярэй, калі ў памяшканне прыйшлі сябры радавога Б. з іншага 
падраздзялення. Што павінен зрабіць радавы А. у гэтым выпадку?

5. Радавы Р. нёс службу ў якасці днявальнага, калі ў памяшканне ўвайшоў каман-
дзір батальёна. Якія дзеянні радавы павінен выканаць у гэтым выпадку?

Правообладатель Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки



113

§ 23. Строй і яго элементы

§ 23. Строй і яго элементы

Успомніце, што такое воінская дысцыпліна і чым яна падтрымліваецца?

Страявая падрыхтоўка. Страявая падрыхтоўка, з’яўляючыся 
састаўной часткай баявой падрыхтоўкі, аказвае ўплыў на ўсе бакі 
жыцця і дзейнасці войскаў. Яна загартоўвае волю воінаў, спрыяе 
падтрыманню воінскага парадку і ўмацаванню дысцыпліны, удаска-
нальвае ўменне валодаць сваім целам, развівае ўважлівасць, назіраль-
насць, калектывізм і стараннасць.

Нягледзячы на развіццё ваеннай тэхнікі і ўзбраення, вырашаль-
ная роля на вайне па-ранейшаму належыць чалавеку, яго воінскаму 
духу і ўменню ваяваць. Любы можа разгубіцца ў абставінах рэальнага 
бою, у мітусні зрабіць недакладны рух, і гэта памылка можа стацца 
катастрофай. Каб такога не адбылося, патрабуецца страявая падрых-
тоўка, якая выхоўвае ўменне хутка рэагаваць на загады і даводзіць да 
аўтаматызму ўсе дзеянні ваеннаслужачага. Добры ўзровень страявой 
падрыхтоўкі фарміруе набор сігналаў, якія салдат выконвае аўтама-
тычна і разумее без тлумачэнняў. Без правільна арганізаванага стра-
явога абучэння цяжка дабіцца дакладных дзеянняў ваеннаслужачых 
у сучасным баі.

Зараз, калі падраздзяленні і часці насычаны складанай тэхнікай, 
калі значна ўзрасла роля калектыўнай зброі ў баі, узровень страявой 
вывучкі павінен быць асабліва высокім. Страявая падрыхтоўка вучыць 
ваеннаслужачых каардынаваць свае дзеянні з групай і па-ранейшаму 
з’яўляецца адным з залогаў баяздольнасці Узброеных Сіл.

Мал. 91. Страявы шаг (на месцы, у руху)

15–20 см15–20 см
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Строй і яго элементы. Для паспяховага выканання прыёмаў і дзе-
янняў у страі неабходна мець уяўленні пра строй, ведаць яго элемен-
ты, парадак выканання каманд і сігналаў, абавязкі перад пастраен-
нем і ў страі (мал. 91).

Строй — устаноўленае ў Страявым статуце размяшчэнне ваенна-
служачых, падраздзяленняў і воінскіх часцей для іх сумесных дзеян-
няў у пешым парадку і на машынах (мал. 92).

Мал. 92. Разгорнуты аднашарэнгавы cтрой

Правы фланг Інтэрвал Левы фланг

Шырыня строю

Элементы і віды строю

Э
л

ем
ен

ты
 с

тр
ою

Фланг — правы (левы) край строю. Пры паваротах строю назвы 
флангаў не змяняюцца.

Фронт — бок строю, да якога ваеннаслужачыя звернуты тварам 
(машыны — лабавой часткай).

Тыльны бок строю — бок, супрацьлеглы фронту.

Інтэрвал — адлегласць па фронце паміж ваеннаслужачымі (ма-
шынамі), падраздзяленнямі і воінскімі часцямі.

Дыстанцыя — адлегласць у глыбіню паміж ваеннаслужачымі 
(машынамі), падраздзяленнямі і воінскімі часцямі.

Шырыня строю — адлегласць паміж флангамі.

Глыбіня строю — адлегласць ад першай шарэнгі (ваеннаслужачага, 
які стаіць наперадзе) да апошняй шарэнгі (ваеннаслужачага, які 
стаіць ззаду), а пры дзеяннях на машынах — адлегласць ад першай 
лініі машын (машыны, якая стаіць наперадзе) да апошняй лініі 
машын (машыны, якая стаіць ззаду).
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ід
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Шарэнга — строй, у якім ваеннаслужачыя размешчаны адзін 
побач з другім на адной лініі.

Лінія машын — строй, у якім машыны размешчаны адна побач 
з другой на адной лініі.

Двухшарэнгавы строй — строй, у якім ваеннаслужачыя адной 
шарэнгі размешчаны за ваеннаслужачымі другой шарэнгі на ды-
станцыі аднаго кроку (выцягнутай рукі, пакладзенай далонню на 
плячо ваеннаслужачага, які стаіць наперадзе). Шарэнгі называюц-
ца першай і другой. Пры павароце строю назвы шарэнгаў не змяня-
юцца. Чатыры чалавекі і менш заўсёды строяцца ў адну шарэнгу 
(мал. 93).

Рад — два ваеннаслужачыя, якія стаяць у двухшарэнгавым страі 
адзін за адным. Калі за ваеннаслужачым першай шарэнгі не стаіць 
ваеннаслужачы другой шарэнгі, такі рад называецца няпоўным; 
апошні рад заўсёды павінен быць поўным. Пры павароце 
двухшарэнгавага строю кругом ваеннаслужачы няпоўнага рада 
пераходзіць у шарэнгу, якая знаходзіцца наперадзе.

Калона — строй, у якім ваеннаслужачыя размешчаны адзін за 
адным, а падраздзяленні (машыны) — адно за другім на дыстан-
цыях, вызначаных у Страявым статуце або па рашэнні камандзіра. 
Калоны могуць быць па адным, па два, па тры, па чатыры і больш. 
Чатыры чалавекі і менш строяцца ў калону па адным. Калоны 
прымяняюцца для пастраення падраздзяленняў і воінскіх часцей 
у паходны ці разгорнуты строй (мал. 94).

Паходны строй — строй, у якім ваеннаслужачыя (машыны) пад-
раздзяленняў пастроены ў калону ці падраздзяленні ў калонах 
размешчаны адно за другім на дыстанцыях, вызначаных у Страя-
вым статуце або па рашэнні камандзіра.

Разгорнуты строй — строй, у якім ваеннаслужачыя (машыны) 
падраздзяленняў пастроены на адной лініі па фронце ў ад на-
шарэнгавым ці двухшарэнгавым страі (у лінію машын) або ў лінію 
калон на інтэрвалах, вызначаных у Страявым статуце ці па рашэн-
ні камандзіра. Разгорнуты строй прымяняецца для правядзення 
паверак, разлікаў, аглядаў, парадаў, а таксама ў іншых неабход-
ных выпадках.

Накіроўваючы — ваеннаслужачы (падраздзяленне, машына), 
які рухаецца галаўным ва ўказаным напрамку. Па накіроўваючым 
ўзгадняюць свой рух астатнія ваеннаслужачыя (падраздзяленні, 
машыны) (мал. 95).

Замыкаючы — ваеннаслужачы (падраздзяленне, машына), які ру-
хаецца апошнім у калоне.

Працяг табліцы
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Кіраванне строем. Камандзір ажыццяўляе кіраванне строем шля-
хам каманд, якія падаюцца голасам і сігналамі, а таксама перадаюц-
ца з выкарыстаннем тэхнічных сродкаў. Каманды могуць перада вац-
ца па калоне праз камандзіраў падраздзяленняў (старшых машын) 
і прызначаных назіральнікаў.

Каманда можа быць папярэдняй і выканаўчай або толькі вы - 
ка наўчай.

Папярэдняя каманда падаецца выразна, гучна і працягла, каб 
ваеннаслужачыя, якія заходзяцца ў страі, зразумелі, якіх дзеянняў 
патрабуе ад іх камандзір.

Мал. 94. Паходны стройМал. 93. Разгорнуты двухшарэнгавы строй

Першая 
шарэнга

Другая 
шарэнга

Мал. 95. Паходны строй у калону па адным

Накіроўваючы

Замыкаючы

Глыбіня строю
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Па папярэдняй камандзе ваеннаслужачыя, якія знаходзяцца ў 
страі на месцы, прымаюць страявую стойку, а ў руху пераходзяць на 
страявы крок. Ваеннаслужачыя, якія знаходзяцца па-за строем, па 
папярэдняй камандзе паварочваюцца ў бок начальніка і прымаюць 
страявую стойку (мал. 96).

Выканаўчая каманда падаецца пасля паўзы гучна, адрывіста і вы-
разна. Па выканаўчай камандзе ажыццяўляецца неадкладнае і да-
клад нае яе выкананне.

З мэтай прыцягнуць увагу асабовага саставу падраздзялення ці 
асобнага ваеннаслужачага ў папярэдняй камандзе пры неабходнасці 
называецца найменаванне падраздзялення ці воінскае званне і про-
звішча ваеннаслужачага. Напрыклад: «Узвод (3-і ўзвод), СТОЙ»: 
«Радавы Жук, кру-ГОМ».

Пры перадачы каманды сігналам папярэдне падаецца сігнал 
«Увага», а калі каманда тычыцца толькі аднаго з падраздзяленняў, 
падаецца сігнал, які ўказвае нумар дадзенага падраздзялення. Сігна-
лы для абазначэння нумароў падраздзяленняў устанаўлівае каман-
дзір воінскай часці (падраздзялення).

Гатоўнасць да прыняцця каманды, што перадаецца сігналам, так-
сама абазначаецца сігналам «Увага». Атрыманне сігналу пацвярджа-
ецца яго паўторам або падачай адпаведнага сігналу асабоваму саставу 
свайго падраздзялення.

Каб адмяніць або спыніць выкананне прыёму, падаецца каман-
да «Адставіць». Па дадзенай камандзе прымаецца становішча, якое 
было да выканання прыёму.

Мал. 96. Страявая стойка
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1. Які дакумент вызначае страявыя прыёмы і каманды? 
2. Што такое строй?
3. З якіх элементаў складаецца строй?
4. Што ваеннаслужачы павінен выканаць перад пастраеннем у строй?

праверыць спраўнасць 
і наяўнасць замацаванай 

за ім зброі, ваеннай 
і спецыяльнай тэхнікі, 

боепрыпасаў, індывідуальных 
сродкаў засцярогі, 

шанцавага інструмента, 
абмундзіравання і рыштунку

мець акуратныя прычоску 
і знешні выгляд

заправіць абмундзіраванне, 
правільна надзець і падагнаць 

рыштунак, дапамагчы 
ваеннаслужачым, якія 

знаходзяцца побач, устараніць 
заўважаныя недахопы

ведаць сваё месца ў страі, хутка 
і без мітусні займаць яго; у руху 
захоўваць раўненне, інтэрвал 

і дыстанцыю; не выходзіць 
са строю без дазволу; выконваць 

патрабаванні бяспекі

не размаўляць у страі без 
дазволу, быць уважлівым, 

хутка і дакладна выконваць 
каманды (сігналы) свайго 

камандзіра, перадаваць іх без 
скажэнняў, гучна і выразна

Абавязкі ваеннаслужачых перад пастраеннем і ў страі
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§ 24. Сучасны агульнавайсковы бой

Якія віды і роды войскаў уваходзяць у склад Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь? 
Назавіце асноўныя віды ўзбраення і ваеннай тэхнікі Узброеных Сіл Рэспублікі 
Беларусь.

Агульнавайсковы бой. Бой — гэта асноўная форма тактычных дзе-
янняў (мал. 97). Ён уяўляе сабой арганізаваныя і ўзгодненыя па мэце, 
месцы і часу ўдары, агонь і манеўр злучэнняў, воінскіх часцей і пад-
раздзяленняў з мэтай знішчэння (разгрому) праціўніка, адбіцця яго 
ўдараў (атак) і выканання іншых баявых задач у абмежаваным раёне 
на працягу кароткага часу.

Агульнавайсковы бой — гэта бой, у якім удзельнічаюць сілы 
і сродкі злучэнняў, воінскіх часцей і падраздзяленняў відаў Узбро-
еных Сіл, родаў войскаў, спецыяльных і тэрытарыяльных войскаў, 
намаганні якіх аб’яднаны адзінай задумай і планам і ўзгоднены па 
мэце, часу і месцы. Разгром праціўніка дасягаецца агнём усіх відаў 
зброі, актыўнымі і рашучымі дзеяннямі войскаў (сіл), што прымаюць 
у ім удзел, крайнім напружаннем маральных і фізічных сіл асабовага 
саставу.

Агульнавайсковы бой можа быць наступальным і абарончым (мал. 98). 
У ім прымяняюцца разнастайныя баявыя сілы і сродкі, пастроеныя  

БОЙ

агульнавайсковы проціпаветраны паветраны

Мал. 97. Віды бою

АГУЛЬНА ВАЙ-
СКОВЫ БОЙ

абарона

Абарона — гэта асноўны від бою, які 
праводзіцца з мэтай адбіцця наступлення 

(атакі) пераўзыходзячых сіл праціўніка, 
нанясення паражэння яго жывой сіле 
і тэхніцы, утрымання апорнага пункта 
(ачага супраціўлення, пазіцыі аб’екта)

наступленне
Наступленне — гэта від бою, які праводзіцца 

з мэтай разгрому (знішчэння) праціўніка 
і авалодання важнымі раёнамі мясцовасці

Мал. 98. Агульнавайсковы бой
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ў пэўныя баявыя парадкі, якія ўключаюць механізаваныя (мота-
стралковыя), танкавыя, артылерыйскія і зенітныя падраздзяленні, 
падраздзяленні інжынерных войскаў, радыяцыйнай, хімічнай і бія-
лагічнай засцярогі і інш. Шчыльнае і бесперапыннае ўзаемадзеянне 
разнародных сіл і сродкаў, якія знаходзяцца ў адзіным баявым па-
радку, дазваляе ім найбольш паспяхова рашаць баявыя задачы за 
кошт узаемнага дапаўнення іх баявых уласцівасцей і магчымасцей, 
забяспечвае найбольш эфектыўнае спалучэнне ўдараў, агню і манеўру. 
З гэтага вынікае, што бой — з’ява двухбаковая. У ім супрацьстаяць 
дзве групоўкі сіл і сродкаў, якія маюць адну і тую ж мэту — перамагчы 
праціўніка.

Змяненне баявой тэхнікі і ўзбраення, з’яўленне прынцыпова новых 
сродкаў узброенай барацьбы і павышэнне эфектыўнасці іх прымянення 
выклікаюць істотныя змены ў змесце сучаснага агульнавайсковага 
бою, спосабах агнявога паражэння праціўніка і дзеяннях войскаў, 
у арганізацыі і ажыццяўленні іх усебаковага забеспячэння.

Сучасны агульнавайсковы бой носіць высокаманеўраны паветра-
на-наземны характар з перавагай бескантактных дзеянняў.

Асноўным спосабам вядзення бою з прымяненнем звычайнай 
зброі з’яўляецца паслядоўны разгром падраздзяленняў праціўніка. 
Пры гэтым важнае значэнне маюць: надзейнае агнявое паражэн-
не праціўніка з адначасовым уздзеяннем на яго рэзервы і важныя 
аб’екты ў глыбіні баявога парадку; своечасовае сканцэнтраванне 
сіл і сродкаў для ўтрымання важных раёнаў; пастаянная гатоў-
насць войскаў да дзеянняў у самых складаных умовах; своечасовае 
аднаўленне баяздольнасці сваіх войскаў і арганізацыя іх наступных 
дзеянняў.

Спосабы вядзення агульнавайсковага бою залежаць ад абставін 
і відаў зброі, якія выкарыстоўваюцца, а веды і правільнае прымяненне 
прынцыпаў яго вядзення забяспечваюць дасягненне поспеху ў баі.

Асновы тактычных дзеянняў у складзе мотастралковага ад-
дзялення. Ва Узброеных Сілах Рэспублікі Беларусь мотастралковае 
аддзяленне (мал. 99) з’яўляецца пярвічным тактычным падраздзя-
леннем. Яно прызначана для рашэння наступных асноўных задач:

• у абароне — знішчаць праціўніка агнём пры яго пераходзе ў атаку, 
адбіваць атаку, трывала ўтрымліваць баявую пазіцыю і іншыя аб’екты;

• у наступленні — знішчаць жывую сілу, узбраенне і ваенную 
тэхніку ў аб’екце атакі і авалодваць указаным рубяжом (аб’ектам).
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Маючы сучаснае ўзбраенне, мотастралковае аддзяленне здольна 
надзейна паражаць жывую сілу, танкі, баявыя машыны пяхоты; 
бронетранспарцёры, процітанкавыя і іншыя агнявыя сродкі; весці 
барацьбу з нізка пралятаючымі самалётамі, верталётамі і іншымі 
паветранымі цэлямі праціўніка; упарта абараняць занятую пазіцыю; 
імкліва наступаць; дзейнічаць у разведцы, ахове і выконваць іншыя 
задачы.

У залежнасці ад задачы, якая выконваецца, характару мясцовасці і 
іншых умоў абстаноўкі мотастралковае аддзяленне можа дзейнічаць:

— у пешым парадку (зімой — на лыжах);
— на баявых машынах пяхоты (бронетранспарцёрах, аўтамабілях);
— дэсантам на танках.
У баі аддзяленне, выкарыстоўваючы ўмовы мясцовасці, павінна 

ўмела спалучаць агонь з рухам і прымяняць манеўр. Манеўр право-
дзіцца сіламі і сродкамі, а таксама агнём.

Мотастралковае аддзяленне на БМП-2

Мотастралковае аддзяленне — пярвічнае тактычнае падраздзяленне, ува-
ходзіць у склад мотастралковага ўзвода. Пры выкананні баявых задач дзей-
нічае ў складзе ўзвода, можа дзейнічаць самастойна.

Асабовы састаў БМП-2 РПК-74 РПГ-7В СВД АК-74 АКС-74У ГП-25

8 1 1 1 1 4 2 2

Усяго ў мотастралковым аддзяленні

Мал. 99. Склад мотастралковага аддзялення: 1 — камандзір баявой машыны,  
камандзір аддзялення (АК-74, ГП-25); 2 — наводчык-аператар (АК-74);  

3 — старшы механік-вадзіцель (механік-вадзіцель) (АКС-74У); 4 — старшы стралок  
(АК-74, ГП-25); 5 — снайпер (СВД); 6 — кулямётчык (РПК-74); 7 — гранатамётчык 

(РПГ-7В, АКС-74У); 8 — стралок — памочнік гранатамётчыка (АК-74)
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Агнявыя сродкі, якія прымяняюцца мотастралковым 
аддзяленнем у агульнавайсковым баі

Ўзбраенне Асноўныя тактыка-тэхнічныя 
характарыстыкі

Баявая машына 
пяхоты БМП-2

Тып машыны: гусенічная, браніраваная, 
плаваючая, авіятранспарціруемая
Поўная баявая маса, т ������������������������������������14
Баявы разлік:
3 чал. экіпаж, 7 чал. стралкі-дэсантнікі
Максімальная скорасць, км/г:
па шашы, не менш за �������������������������������������65 
на плаву, не менш за ���������������������������������������� 7
Сярэдняя скорасць, км/г ������������������������40—50
Узбраенне:
30-мм аўтаматычная гармата 2А42;
7,62-мм кулямёт ПКТ; ПТРК «Конкурс»;
сістэма дымапуску «Хмара»

5,45-мм аўтамат АК-74 Калібр, мм ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �5,45
Пачатковая скорасць кулі, м/с���� ��� ��� ��� �� 900
Прыцэльная далёкасць стральбы, м ���� ���1000
Тэмп стральбы, стр./мін ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � 600
Умяшчальнасць магазіна, патронаў ���� ��� ���30
Маса, кг:
– з запоўненым магазінам ���� ��� ��� ��� ��� ��� ���3,6

5,45-мм кулямёт 
РПК-74

Калібр, мм ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �5,45
Пачатковая скорасць кулі, м/с ���� ��� ��� ��� �960
Прыцэльная далёкасць стральбы, м ���� ���1000
Тэмп стральбы, стр./мін ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �600
Умяшчальнасць магазіна, патронаў ���� ��� ���45
Маса, кг:
– з незапоўненым магазінам���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 5
– з запоўненым магазінам ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 5,5

7,62-мм снайперская 
вінтоўка Драгунова СВД

Калібр, мм ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �7,62
Пачатковая скорасць кулі, м/с ���� ��� ��� ��� �830
Прыцэльная далёкасць стральбы, м:
– з адкрытым прыцэлам ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 1200
– з аптычным прыцэлам ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 1300
Тэмп стральбы, стр./мін ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���30
Умяшчальнасць магазіна, патронаў���� ��� ���10
Павелічэнне аптычнага прыцэла���� ��� ��� ��� �4х
Маса з запоўненым магазінам 
і аптычным прыцэлам, кг: ���� ��� ��� ��� ��� ��� �4,52

Правообладатель Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки



123

§ 25. Дзеянні ў абароне

Узбраенне Асноўныя тактыка-тэхнічныя 
характарыстыкі

Ручны процітанкавы 
гранатамёт РПГ-7В

Калібр, мм ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 40
Прыцэльная далёкасць стральбы, м ���� ��� �500
Бронепрабівальнасць, мм ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �325
Маса, кг���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��6,3

40-мм падствольны 
гранатамёт ГП-25

Калібр, мм ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �40
Скарастрэльнасць, стр./мін���� ��� ��� ��� ��� ���4—5
Максімальная далёкасць стральбы, м���� ��� 400
Тып гранаты ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ВОГ-25
Маса гранатамёта, кг���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��1,5

Баявая машына пяхоты БМП-2 прызначана для знішчэння жы-
вой сілы праціўніка, лёгкабраніраваных, браніраваных і нізкапра-
лятаючых цэляў праціўніка, павышэння мабільнасці і абароненасці 
асабовага саставу, дзеючага на полі бою.

1. Што такое бой і чаму сучасны бой называецца агульнавайсковым?
2. Чым характарызуецца сучасны агульнавайсковы бой?
3. Назавіце асноўныя задачы пярвічнага тактычнага падраздзялення Узброеных 

Сіл у абароне і наступленні.
4. Пералічыце агнявыя сродкі, якія выкарыстоўваюцца мотастралковым аддзялен-

нем у агульнавайсковым баі.

§ 25. Дзеянні ў абароне

Успомніце склад і галоўныя агнявыя сродкі, якія выкарыстоўвае мотастрал
ковае аддзяленне ў агульнавайсковым баі. Дайце вызначэнне абароны і насту
плення.

Абарона павінна быць накіравана на стварэнне ўмоў для адмаўлення 
праціўніка ад вядзення далейшых актыўных (наступальных) дзеян-
няў і для пераходу сваіх войскаў у наступленне.

Працяг табліцы
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У абароне інтэрвалы паміж агнявымі пазіцыямі салдат складаюць 
12—14 м (15—20 крокаў). Яны размяшчаюцца так, каб усе подступы 
да пазіцыі аддзялення знаходзіліся пад рэальным, асабліва фланга-
вым і перакрыжаваным, агнём.

Да пачатку агнявой падрыхтоўкі наступлення праціўнік будзе 
імкнуцца весці разведку боем і правакаваць абаронцаў на адкрыц-
цё агню з мэтай засечкі іх агнявых пазіцый, прарабляць праходы 
ў мінных палях або, выкарыстоўваючы стыкі, спрабаваць пранік-
нуць у глыбіню абароны. Такія групы праціўніка знішчаюцца агнём 
толькі дзяжурных сродкаў, як правіла, размешчаных на часовых ці 
запасных агнявых пазіцыях (мал. 100). Астатнія салдаты рыхтуюцца 
да адбіцця наступлення, адкрываючы агонь толькі па камандзе ка-
мандзіра, і працягваюць абуладкаванне агнявых пазіцый.

З пачаткам агнявой падрыхтоўкі салдат, калі ён не з’яўляецца на-
зіральнікам, па камандзе (сігнале) камандзіра ўкрываецца ў шчыліне 
або бліндажы ў гатоўнасці хутка заняць агнявую пазіцыю. З перахо-
дам праціўніка ў атаку па сігнале назіральніка ці камандзе каман дзі-
ра салдат займае сваю агнявую пазіцыю (месца для стральбы) і рых-
ту ецца да бою.

Агонь па праціўніку салдат адкрывае па камандзе ці самастойна 
з наяўнай у яго зброі. Рубеж адкрыцця агню звычайна ўказваецца ка-
мандзірам загадзя, ён знаходзіцца на аддаленні рэальнага агню зброі. 
Неабходна памятаць, што агонь найбольш эфектыўны ў той момант, 
калі праціўнік вымушаны запаволіць атаку пры спешванні або пера-
адоленні разнастайных загароджванняў перад пярэднім краем.

Галоўная задача кожнага салдата ў абароне — не дапусціць пра-
ціўніка на пазіцыю. Калі ж праціўнік падыдзе да пазіцыі, то салдат 
знішчае яго агнём ва ўпор, гранатамі і ў рукапашным баі. Пры ад-

Мал. 100. Агнявая 
пазіцыя аддзялення

Бліндаж

Стралковая ячэйка

Ход злучэння
Траншэя

да 100 м
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біцці атакі пяхоты ва ўзаемадзе-
янні з танкамі гранатамётчыкі 
знішчаюць танкі, а аўтаматчыкі 
і кулямётчыкі адсякаюць сваім 
агнём пяхоту ад танкаў.

Танкі і іншыя бронеаб’екты 
праціўніка — гэта самыя важныя 
і найбольш небяспечныя для сал-
дата цэлі на полі бою. Па такіх 
цэлях, як сучасны танк, з за дачай 
яго надзейнага паражэння трэба 
весці агонь з некаль кіх процітан-
кавых сродкаў. Неабходна ўлічваць, што пацэліць у танк мала, трэба 
вывесці яго са стану спраўнасці, ведучы агонь па най больш слабых 
месцах.

Калі асобныя групы атакуючага праціўніка ўварваліся ў траншэю, 
салдат павінен неадкладна ўстанавіць загадзя падрыхтаваныя загаро-
джанні ў вы гля дзе «вожыкаў» і «рагатак» з калючага дроту і знішчаць 
праціўніка, які ўклініўся, агнём ва ўпор, гранатамі і ў рукапашным баі.

Ва ўсіх выпадках без загаду камандзіра ці асобы, якая яго замяніла, 
пазіцыя не пакідаецца і бой вядзецца да поўнага знішчэння праціўніка.

Адбіўшы атаку, неабходна адразу папоўніць боекамплект, аказаць 
дапамогу параненым таварышам і, выправіўшы пашкоджанне акопа 
(траншэі, ходу злучэнняў), падрыхтавацца да адбіцця паўторнай атакі.

Адыход на іншую пазіцыю (мал. 101) адбываецца толькі па зага дзе 
старшага камандзіра пад прыкрыццём агню артылерыі, мінамётаў 
і баявых машын, а таксама агню таварышаў. Ажыццяўляць адыход 
трэба скрытна па хадах злучэнняў, выкарыстоўваючы складкі мясцо-
васці, а па адкрытай мясцовасці — кароткімі перабежкамі.

Перад адыходам трэба старанна праверыць усе акопы і ўкрыцці 
з мэтай выяўлення і эвакуацыі параненых таварышаў. Пры адыхо-
дзе ў разгорнутым баявым парадку катэгарычна забаронена змя-
няць сваё месца ў ланцугу, каб пазбегнуць паражэння агнём суседніх 
салдат.

Пры пераследаванні праціўнікам падраздзяленняў, якія адыхо-
дзяць, неабходна імкнуцца скрытна адарвацца ад пераследавання, 
пакідаючы невялікія групы прыкрыцця.

Выбар, адкопванне і маскіроўка адзіночнага акопа для стральбы 
з аўтамата. Пры пераходзе да абароны салдат, атрымаўшы задачу,  

Якія асаблівасці выкарыстоўваюцца ў пры
ведзеным на малюнку плане адыходу?

Мал. 101. Парадак адыходу аддзялення 
ў разгорнутым баявым парадку

Правообладатель Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки



126

Раздзел 2. Асновы ваеннай справы

перш за ўсё павінен адшукаць на мясцовасці невялікае натуральнае 
ўкрыццё або варонку ад бомбы (снарада), хутка ўкрыцца ад агню пра-
ціўніка і падрыхтавацца да бою. Калі паблізу няма ніякага ўкрыцця, 
то неабходна хутка акапацца. Перш чым пачаць акопванне, са 
становішча лежачы праводзіцца вывучэнне месца ўладкавання акопа 
і мясцовасці ў напрамку стральбы.

Адкопванне адзіночнага акопа для стральбы лежачы пад агнём 
праціўніка робіцца наступным чынам (мал. 102): 1) на абраным 
месцы салдат кладзе зброю справа ад сябе на адлегласці выцягнутай 
рукі ствалом у бок праціўніка; 2) павярнуўшыся на левы бок, 
вымае пяхотную рыдлёўку з чахла; 3) узяўшы дзяржанне рыдлёўкі 
абедзвюма рукамі, ударамі на сябе падразае дзірван; 4—5) зняўшы 
дзірван, кладзе яго ўбок, каб пасля адкопвання акопа яго можна было 
выкарыстаць для маскіроўкі бруствера.

Зямлю адкідваюць спачатку наперад, а пасля ўбакі, каб засцерагчы 
сябе ад паражэння кулямі і асколкамі снарадаў або мін.

У час работы галаву трэба трымаць як мага бліжэй да зямлі, але 
так, каб можна было весці бесперапыннае назіранне за праціўнікам.

Адкапаўшы пярэднюю частку акопа на глыбіню прыкладна 20 см, 
салдат адсоўваецца крыху назад і працягвае адкопванне астатняй 
часткі. Акоп па шырыні павінен быць 60 см, а па даўжыні — 170 см. 
Па заканчэнні работы бруствер маскіруецца пад колер навакольнай 
мясцовасці.

Калі праціўнік не праяўляе актыўнасці, то работа па ўдаскана лен-
ні акопа працягваецца шляхам паглыблення і прыстасавання яго 

5

32

4

1

Мал. 102. Паслядоўнасць 
адкопвання адзіночнага 
акопа для стральбы 
з аўтамата лежачы
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для стральбы з калена на глыбіню 60 см, а затым адкопвання для 
стральбы стоячы да 110 см. Пры спрыяльных умовах, калі праціўнік 
паводзіць сябе пасіўна, па ўказанні камандзіра аддзялення або 
самастойна адзіночныя акопы злучаюцца паміж сабой у пазіцыю 
аддзялення, якая даводзіцца да поўнага профілю. З гэтай мэтай сал-
дат, не выходзячы з акопа, адкопвае злучальны ход да свайго сусе-
да злева. Паслядоўнасць работы такая самая, як і пры адкопванні 
адзіночнага акопа. Калі перад акопам маецца куст ці высокая трава, 
то для лепшага агляду і абстрэлу праводзіцца расчыстка, але гэта 
робіцца незаўважна для праціўніка. Акрамя таго, у прадбачанні 
начнога бою аўтаматы і кулямёты без начных прыцэлаў рыхтуюцца 
да вядзення агню ўначы.

Незалежна ад таго, у якіх умовах займаецца абарона, заўсё-
ды трэба праяўляць пільнасць і гатоўнасць прымяніць зброю, 
няспынна назіраць за мясцовасцю, асабліва ўначы і ў іншых умовах 
абмежаванай бачнасці, калі найбольш верагодны нечаканы напад 
праціўніка.

Выкарыстанне мясцовых аб’ектаў для ўкрыцця, маскіроўка па-
зіцыі пры заняцці абароны. Пры ўладкаванні пазіцыі неабходна 
ўлічваць ахоўныя і маскіруючыя ўласцівасці мясцовасці. Напры-
клад, месца для акопа неабходна выбіраць так, каб мець добры агляд 
і абстрэл у зададзеным сектары і не быць прыметным для праціўніка. 
У той жа час размяшчэнне акопаў залежыць ад пастаўленай падраз-
дзяленню баявой задачы і ўмоў мясцовасці (мал. 103).

Цалкам укрываюць тэхнічнымі сродкамі толькі асобныя ўчасткі 
пазіцый, траншэй і хадоў злучэння. Асобныя ўчасткі, уладкаваныя ў 
інжынерных адносінах, значна лягчэй схаваць, калі яны разме шча-
ны з улікам рэльефу і малюнка 
мясцовасці, адпавядаючы выгі-
нам і ня роў насцям рэльефу, а 
таксама ўздоўж меж, канаў і да-
рог. Хаваюць участкі траншэй 
і хадоў злучэння звычайна пло-
скімі мас камі- пе ра крыц цямі, 
шырыня якіх у залежнасці ад 
агульнага фону мясцовасці і на-
яўнасці не аб ход ных матэрыя-
лаў можа дапускаць пера крыц-
цё толькі ро ва траншэі (ходу  Мал. 103. Траншэя (пазіцыя)
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злучэння) або рова разам з брустверамі. У выпадках, калі штучная 
маска на фоне лугу перакрывае толькі роў траншэі або ходу злучэння,  
брустверы абдзярноўваюць, імкнучыся да таго, каб травяная паверх-
ня дзірвану не адрознівалася ад навакольнага травастою.

У якасці пакрыццяў штучных масак на фоне травянога покрыва 
найбольш мэтазгодна прымяняць сеткі з прымацаваным або ўпле-
ценым у іх штучным маскіровачным матэрыялам (пучкі мачала, 
кавалкі поліхлорвінілавай плёнкі, стужкі тканіны ці спецыяльнай 
маскіровачнай паперы і г. д.). Каб схаваць роў траншэі (ход злучэння) 
на фоне пашы або пяску, у якасці пакрыццяў можна прымяняць су-
цэль ную ці сеткаватую тканіну адпаведнага колеру, а таксама іншыя 
спадручныя сродкі, якія маскіруюць траншэю пад фон мясцовасці. 
Пры гэтым перавагу трэба аддаваць сеткаватай тканіне, якая забяс-
печ вае лепшую вентыляцыю і праніканне дзённага святла ў траншэю 
ці ход злучэння.

На фоне снегу ў якасці пакрыцця звычайна выкарыстоўваюць 
тканіну белага колеру, якая мае яркасць, блізкую да яркасці снегу. 
Ад паветранай разведкі фартыфікацыйныя пабудовы маскіруюць у 
адпаведнасці з агульным планам увядзення праціўніка ў зман адносна 
ўсёй сістэмы інжынерных пабудоў.

Расчыстка сектара абстрэлу, падрыхтоўка да вядзення агню. Для 
перамогі над праціўнікам і для засцярогі сябе ад паражэння важным 
з’яўляецца, наколькі правільна салдат абярэ месца для вядзення 
агню і назірання за праціўнікам. На мясцовасці пажадана адшукаць 
натуральнае ўкрыцце (канава, варонка ад выбуху снарада ці міны і 
інш.), да якога пасля агляду навакольнай мясцовасці трэба незаўваж-
на перамясціцца.

Перад пачаткам абуладкавання пазіцыі неабходна хутка азна-
ёміцца з мясцовасцю, звярнуўшы асаблівую ўвагу на наяў насць 
нізін, канаў, канавак і іншых укрыццяў, якія праціўнік мо жа 
вы карыстаць для незаўважнага набліжэння. Часта салдат, сха-
ваў шыся ў цені кустоў, можа доўгі час заставацца незаўважаным 
на адлегласці нават 15 м ад варожага назіральніка. Толькі пера-
канаўшыся ў правільнасці выбару месца, можна капаць акоп для 
стральбы лежачы.

Пры выбары агнявой пазіцыі неабходна расчысціць сектар 
абстрэлу перад сабой ад травы, кустоў, якія перашкаджаюць агляду 
і вядзенню агню са штатнай зброі. У выпадку недахопу часу або 
калі перашкоды, якія знаходзяцца спераду, патрабуюць правя-
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дзення вялікага аб’ёму работ для іх ліквідацыі, неабходна змяніць 
агнявую пазіцыю.

Назіранне за полем бою. Назіранне вядзецца з мэтай своечасовага 
выяўлення размяшчэння і дзеянняў праціўніка. Акрамя таго, у баі 
неабходна назіраць за сігналамі і 
камандамі камандзіра і за вынікамі 
свайго агню.

Назіранне вядзецца няўзброе-
ным вокам. Асаблівую ўвагу пры 
назіранні трэба звяртаць на скры-
тыя подступы. Мяс цо васць не аб-
хо дна аглядаць справа налева, ад блізкіх прадметаў да далёкіх. Агляд 
ажыццяўляць старанна, паколькі выяўленню праціўніка садзейнічаюць 

нязначныя дэмаскіруючыя пры-
меты: бляск, шум, хістанне га-
лін дрэў і кустоў, з’яўленне но-
вых дробных прадметаў, змены 
ў становішчы і форме мясцовых 
аб’ектаў і да т. п.

Пры наяўнасці бінокля трэба 
выкарыстоўваць яго толькі для 
больш дасканалага вывучэння 
асобных аб’ектаў ці ўчасткаў 
мясцовасці, пры гэтым пры-
маць меры да таго, каб бляс-
кам шкла бінокля не выявіць 
месца свайго знаходжання.

Ноччу месцы размяшчэн-
ня і дзеяння праціўніка мо-
гуць быць вызначаны па гуках 
і кры ніцах святла.

Для зручнасці назірання 
сектар (паласа) назірання раз-
біваецца на зоны (мал. 104): 
блізкую, сярэднюю і далёкую.  

Пры дапамозе дадатковых крыніц ін
фармацыі вызначце, якія меры неаб
ходна прыняць для выключэння бляску 
шкла бінокля пры назіранні за пра
ціўнікам.

Разгледзьце тапаграфічную карту вашай мясцовасці. Выкарыстайце 
для гэтага сэрвісы сеткі Інтэрнэт. Вызначце ваша месцазнаходжанне, 
затым вылучыце на ёй паласу назірання.

Мал. 104. Зоны назірання

Далёкая зона
Гай «Далёкі»

Сярэдняя зона
Ор. 3 – дрэва 

    500 м

Блізкая зона

Ор. 1 – куст 
300 м

Ор. 2 – камяні 
350 м
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Зоны абазначаюцца ўмоўнымі лініямі па мясцовых аб’ектах 
(ары енцірах).

Блізкая зона ўключае ўчастак мясцовасці ў межах бачнасці няўз-
броеным вокам дробных прадметаў, аб’ектаў і цэляў.

Сярэдняя зона намячаецца ў межах бачнасці аб’ектаў, якія вы-
лучаюцца на мясцовасці.

Далёкая зона ахоплівае ўсю астатнюю прастору да меж бачнасці.
Пра заўважаныя на полі бою цэлі неабходна адразу далажыць ка-

мандзіру і правільна ўказаць іх размяшчэнне.
Перамяшчэнне на полі бою. Парадак перамяшчэння салдата на 

полі бою загадзя прадугледзець практычна немагчыма. Звычайна 
гэта вызначаецца характарам мясцовасці, дзеяннямі праціўніка і за-
дачай, якая рашаецца кожным салдатам.

Перамяшчэнне на полі бою пры дзеяннях у пешым парадку можа 
ажыццяўляцца паскораным крокам ці бягом (у поўны рост або пры-
гнуўшыся), перабежкамі і перапаўзаннем.

Участкі мясцовасці, якія схаваны ад назірання праціўніка і не 
прастрэльваюцца яго агнём, пераадольваюцца паскораным крокам ці 
бягом.

Перамяшчэнне паскораным крокам у рост прымяняецца ў ходзе 
атакі і наступлення ўдалечыні ад праціўніка або на мясцовасці, дзе 
немагчыма назіранне праціўнікам (лес, высокія кусты, лагчына, роў, 
адваротныя скаты вышыняў і г. д.).

Перамяшчэнне паскораным крокам прыгнуўшыся прымяняец ца 
для скрытнага перамяшчэння на мясцовасці з невысокімі ўкрыццямі 
(нізкія кусты, высокая трава, канава і г. д.), па траншэях і хадах 
злучэння.

Бег (павольны, у сярэднім тэмпе і хуткасны) можа прымяняц-
ца падчас атакі праціўніка, а таксама для пераадолення асобных 
участкаў мясцовасці. Хуткасны бег у поўны рост або прыгнуўшыся 
прымяняецца пры перабежках, пры выбяганні з укрыццяў да баявых 
і транспартных машын.

Перабежкі прымяняюцца для пераадолення прыгнуўшыся ад-
крытых участкаў мясцовасці, якія абстрэльваюцца праціўнікам.

Перабежка пачынаецца са становішча лежачы па камандзе (сігна-
ле) камандзіра аддзялення ці самастойна. Перад пачаткам перабеж-
кі неабходна загадзя выбраць пазіцыю, якая павінна забяспечыць 
абарону ад агню праціўніка. Даўжыня кожнай перабежкі ў сярэднім 
павінна быць 20—40 крокаў. Чым больш адкрытая мясцовасць, тым 
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хутчэйшай і карацейшай павінна быць перабежка. Яна ажыццяўля-
ецца імкліва, у напрамку месца прыпынку, які знаходзіцца за 1—2 м 
ад абранай пазіцыі. Перад пачаткам перабежкі неабходна ўважліва 
агледзець мясцовасць і ацаніць варыянты далейшых дзеянняў.

Дасягнуўшы месца прыпынку, неабходна з разбегу легчы на зям-
лю, перакаціцца (перапаўзці) на абраную пазіцыю і падрыхтавацца 
для вядзення агню. Становішча зброі пры перабежцы — на выбар 
таго, хто перабягае. Пачакаўшы 5—10 с, неабходна ў такім самым 
парадку перабегчы да наступнага месца прыпынку, і так да той пары, 
пакуль не будзе дасягнуты ўказаны камандзірам рубеж.

Перапаўзанні прымяняюцца для незаўважнага збліжэння з пра-
ціўнікам і скрытага пераадолення адкрытых участкаў мясцовасці, 
якія знаходзяцца пад назіраннем або абстрэлам праціўніка. Як і пе-
рад перабежкай, перад перапаўзаннем неабходна намеціць шлях пера-
мяшчэння і ўкрытыя месцы для прыпынку. 
У залежнасці ад абставін, вышыні раслін-
нага покрыва і наяўнасці ўкрыццяў пера-
паўзанне можа ажыццяўляцца па-пла-
стунску, на паўкарачках і на баку.

Па папярэдняй камандзе пры перапаў-
занні салдат павінен намеціць шлях руху і 
ўкрытыя месцы прыпынку для перадышкі, 
а па выканаўчай камандзе перапаўзці ад-
ным з указаных спосабаў.

Перапаўзанне па-пластунску (мал. 105) 
прымяняецца на мясцовасці, якая пра-
стрэльваецца агнём стралковай зброі пра-
ціўніка і не мае дастатковых укрыццяў.

Перапаўзанне на паўкарачках (мал. 
106) прымяняецца на мясцовасці, якая  

Мал. 105. Перапаўзанне па-пластунску

Мал. 106. Перапаўзанне 
на паўкарачках

Правообладатель Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки



132

Раздзел 2. Асновы ваеннай справы

прастрэльваецца агнём праціўніка і мае не-
вялікія маскі (нізкія кусты, высокая тра-
ва, пасевы і г. д.), а таксама па канавах, 
неглыбокіх лагчынах, траншэях і хадах 
злучэння, па якіх рух у рост і прыгнуўшы-
ся немагчымы.

Перапаўзанне на баку (мал. 107) пры-
мяняецца звычайна пры перамяшчэнні 
па снезе або на пясчанай мясцовасці, пры 
перапаўзанні з кулямётамі, пры падносе 
боепрыпасаў, дастаўцы ежы і пры вынасе 
параненых з поля бою.

Нават на самай роўнай мясцовасці ма-
юцца невялікія няроўнасці, узвышэнні 
і яміны, а ў час бою з’яўляюцца варонкі. 
Менавіта імі трэба карыстацца пры пера-
мяшчэнні на полі бою.

Найлепшы спосаб перамяшчэння пад агнём і назіраннем пра-
ціўніка — перамяшчэнне ад укрыцця да ўкрыцця. Класціся на зямлю 
пасля чарговай перабежкі лепш не за ўкрыццем, а побач з ім, і за-
тым запаўзаць за яго, а перад здзяйсненнем перабежкі адпаўзаць ад 
укрыцця. Пакідаць укрыцце трэба іншым шляхам, у параўнанні з 
тым, якім укрыцце было занята. Усё гэта робіцца для таго, каб пра-
ціўнік не мог вызначыць, адкуль пачнецца рух, і адпаведна не мог бы 
загадзя навесці на гэтую кропку сваю зброю.

Не трэба ў пошуках бяспекі карыстацца занадта відавочнымі і лёг-
ка даступнымі ўкрыццямі. У такіх месцах часта адбываецца «скуч-
ванне» салдат. Праціўнік можа добра «прыстраляць» іх або за мі-
ніраваць, і замест аховы яны стануць пасткай. Праціўнік перш за ўсё 
прастрэльвае найбольш відавочныя ўкрыцці. Ён можа спецыяльна 
абсталяваць іх, каб завабіць і знішчыць у іх тых, хто ідзе ў атаку.

Абавязкі ваеннаслужачага. Кожны ваеннаслужачы павінен дас-
канала ведаць і трымaць у паcтаяннай баявой гатоўнасці cваю зброю 
і баявyю тэхнікy, па-мaйcтэpcку валодаць імі і ўмeла прымяняць, 
быць у гатоўнасці зaмяніць выбыўшага са cтpoю таварыша.

Ваеннаслужачы абавязаны:
— ведаць спосабы і прыёмы дзеянняў у баі;
— мець адпрацаваныя да аўтаматызму навыкі дзеянняў са зброяй 

на полі бою ў разнастайных умовах;

Мал. 107. Перапаўзанне на баку
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— ведаць і разумець атрыманую задачу; 
— ведаць сігналы кіравання, узаемадзеяння, апавяшчэння і пара-

дак дзеянняў па іх;
— умець весці разведку праціўніка і мясцовасці, пры выканан-

ні баявой задачы пастаянна весці назіранне, эфектыўна прымяняць 
зброю (узбраенне баявой машыны), своечасова выяўляць і паражаць 
праціўніка;

— умець правільна выбіраць і ўладкоўваць агнявую пазіцыю (мес-
ца для стральбы), выкарыстоўваць ахоўныя і маскіруючыя ўласціва-
сці мясцовасці і баявых машын для супрацьдзеяння агню праціўніка;

— ведаць памepы, аб’ём, паcлядoўнаcць і тэрміны абуладкавання 
фаpтыфікaцыйныx пабудоў; 

— yмeць хутка ўладкоўваць акопы і ўкрыцці, у тым ліку з пры-
мянeннeм выбуховыx рэчываў, ажыццяўляць мacкіpoўкy;

— cтoйка і ўпаpта дзeйнічaць у абаpoнe, cмeла і рашуча — у нacтy-
плeнні; знішчаць пpаціўнікa, асабліва ягo тaнкі і іншыя бpаніpавa-
ныя мaшыны, уcімі cпocабaмі і cpодкaмі; yмeла пepамяшчацца нa 
пoлі бoю, выбіpaць агнявыя пазіцыі (мecцы для cтpальбы); пpаяў-
ляць xpaбpаcць, ініцыятывy і знaxoдліваcць у баі, акaзвaць дапамогу 
тавaрышy;

— быць фізічна дужым і вынocлівым, валодаць прыёмaмі pyка-
пaшнага бoю;

— yмeць апазнaвaць паветранага пpаціўнікa і вecці агoнь па ягo 
нізкапралятаючых caмалётaх, вepталётaх і іншых паветраных цэлях 
са cтpалкoвай зброі;

— абараняць камaндзіpa ў баі, у выпадку ягo paнeння ці гібeлі 
cмeла бpaць нa cябе камaндавaннe падpaздзялeннeм;

— ведаць cпocабы засцярогі ад выcoкадакладнай і запальнай зброі 
пpаціўнікa; yмeла выкарыстоўвaць мясцовасць, cpодкі індывідyaль-
най засцярогі і ахоўныя ўласцівасці мaшын; пеpаадoльвaць зa-
гаpоджанні, перашкоды і зoны зapaжэння; cтaвіць і абясшкоджвaць 
пpoцітaнкавыя і пpoціпяxoтныя міны; пpавoдзіць cпeцыяльнyю 
апpaцoўкy;

— бeз дазволу камaндзіpa нe пакідаць cвайгo мecцa ў баі; пры ра-
ненні або паражэнні paдыеaктыўнымі, атрутнымі рэчывамі, біяла-
гічнымі cpодкaмі, a таксама зaпальнай зброяй прымаць неабходныя 
меры сама- і ўзаемадапамогі і працягваць выкананне атрыманай 
задачы; 

Правообладатель Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки



134

Раздзел 2. Асновы ваеннай справы

— yмeць рыхтаваць узбраенне і бoeпрыпacы да баявoга прымянeн-
ня, хутка і спрытна зapаджaць пaтpoнaмі абoймы, мaгaзіны, стужкі; 
cачыць зa pacxoдам бoeпрыпacаў і зaпpaўкай баявой мaшыны гаpу-
чым, cвoeчасова даклaдвaць cваймy камaндзіpy аб заканчэнні бoeпры-
пacаў і гаpучага; пры пашкоджанні баявой мaшыны хутка прымaць 
мepы па яе аднаўленні.

Кожны ваеннаслужачы павінен ведаць і выконваць нормы 
Міжнароднага гуманітарнага права:

— пры выкананні атрыманай задачы прымяняць зброю толькі 
супраць праціўніка і яго ваенных аб’ектаў;

— не нападаць на асоб і аб’екты, якія знаходзяцца пад юрыс-
дыкцыяй Міжнароднага гуманітарнага права, калі гэтыя асобы не 
здзяйсняюць варожых дзеянняў, а аб’екты не выкарыстоўваюцца з 
ваеннымі мэтамі;

— не прычыняць празмерных пакут, не наносіць большага ўрону, 
чым неабходна для выканання баявой задачы;

— калі дазваляюць абставіны, падбіраць параненых і хворых, якія 
ўстрымліваюцца ад варожых дзеянняў, і аказваць ім дапамогу;

— гуманна ставіцца да грамадзянскага насельніцтва, паважаць яго 
ўласнасць;

— стрымліваць падначаленых і сваіх таварышаў ад парушэння нор-
маў Міжнароднага гуманітарнага права, пра выпадкі іх парушэння 
дакладваць старшаму начальніку.

Праціўніка, які здаўся ў палон, трэба раззброіць, пры неабходнас-
ці аказаць дапамогу і перадаць свайму камандзіру. Да палоннага пра-
ціўніка трэба ставіцца гуманна.

Парушэнне гэтых правілаў у вызначаных законам выпадках 
цягне крымінальную адказнасць.

Пры выкананні атрыманых задач кожны ваеннаслужачы ў межах 
сваіх абавязкаў павінен улічваць нормы Міжнароднага гуманітарнага 
права.

1. Назавіце мэту абароны і задачы салдата ў абароне.
2. Якія ўмовы неабходна прымаць пад увагу салдату пры выбары месца для ад коп-

вання акопа?
3. Назавіце спосабы перамяшчэння на полі бою пад абстрэлам праціўніка і ахарак-

тарызуйце іх.
4. Пералічыце абавязкі ваеннаслужачага.
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Якія роды войскаў уваходзяць у склад Сухапутных войскаў? Назавіце асноўныя 
тактыкатэхнічныя характарыстыкі БМП2.

Наступальны бой. Наступленне — від бою, які праводзіцца з мэтай 
разгрому праціўніка, авалодання вызначаным раёнам (рубяжом, 
аб’ектам) мясцовасці. Яно заключаецца ў паражэнні праціўніка ўсімі 
наяўнымі сродкамі, рашучай атацы, імклівым руху падраздзяленняў 
у глыбіню яго баявога парадку, знішчэнні і палоне жывой сілы, захо-
пе ўзбраення, ваеннай тэхнікі і намечаных раёнаў (рубяжоў, аб’ек-
таў) мясцовасці.

Пад разгромам разумеецца нанясенне праціўніку такога ўрону, 
пры якім ён страчвае здольнасць да супраціўлення.

У час бою праціўніку наносіцца агнявое паражэнне, за якім ідзе 
рашучая атака яго пазіцый з наступным рухам у глыбіню абароны і 
пераследаваннем тых, хто адступае. Пры гэтым знішчаецца жывая 
сіла і ваенная тэхніка праціўніка.

Поспех у наступальным баі могуць забяспечыць дакладнае ўзае-
мадзеянне ўсіх відаў войскаў, рашучасць дзеянняў, умелае і няспын-
нае кіраўніцтва дзеяннямі войскаў (мал. 108). Яму павінна папярэд-
нічаць разведка абароны праціўніка з мэтай вызначэння слабых 
месцаў і сканцэнтраванне сіл і сродкаў на напрамку галоўнага ўдару, 
а таксама нечаканасць дзеянняў з захопам ініцыятывы на полі бою. 
Войскі павінны развіваць першапачатковы поспех, пераследуючы во-
рага, які адступае.

Сустрэчны бой — разнавіднасць наступальнага бою, у якім абодва 
бакі імкнуцца выканаць пастаўленыя задачы наступленнем.

ФАКТАРЫ ПОСПЕХУ Ў НАСТУПЛЕННІ

разведка 
арганізацыі 

абароны 
праціўніка

сканцэнтраванне 
войскаў 

на напрамку 
галоўнага ўдару

нечаканасць 
дзеянняў

манеўр 
агнём, сіламі 

і сродкамі

развіццё 
дасягнутага 

поспеху

Мал. 108. Фактары поспеху ў наступленні
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Мэта сустрэчнага бою заключаецца ў разгроме наступаючага пра-
ціўніка за кароткі тэрмін, захопе ініцыятывы і стварэнні спрыяль-
ных умоў для далейшых дзеянняў. Ён можа ўзнікаць: у ходзе мар-
шу — пры сустрэчы з выступаючым праціўнікам; у наступленні на 
праціўніка, які заняў абарону, — пры адбіцці контратак або сутык-
ненні з яго падраздзяленнямі, якія выступаюць для закрыцця брэ-
шаў; у абароне — пры правядзенні контратак, а таксама ў шэрагу ін-
шых выпадкаў.

Пераследаванне — гэта неадступны рух за адыходзячым пра-
ціўнікам з мэтай яго захопу або знішчэння.

Пераследаванне праводзіцца з задачай знішчэння або захопу пра-
ціўніка, які імкнецца пазбегнуць удараў (баявога кантакту) мота-
стралковых (танкавых) падраздзяленняў, якія абкружылі ці забла кі-
ра валі дадзены раён (аб’ект).

Пераследаванне можа ўзнікнуць:
— пры спробе праціўніка адысці ў момант баявога сутыкнення 

падраздзяленняў з ім;
— у выніку прарыву з акружэння або з блакіраванага раёна;
— пры спробе ўцячы ад пошукавай групы ў момант пошуку;
— пры адыходзе пасля здзяйснення дыверсій.
Дзеянні салдата ў наступленні. У наступленні салдат дзейнічае 

ў складзе мотастралковага аддзялення. Задачу на наступленне ён 
атрымлівае ад камандзіра аддзялення. Атрымаўшы баявую задачу, 
ён павінен усвядоміць для сябе арыенціры на полі бою, стан, састаў 
і характар дзеянняў праціўніка, месца знаходжання яго агнявых 
сродкаў, задачу ўзвода, аддзялення і сваю задачу.

Салдат павінен ведаць сваё месца ў ланцугу аддзялення (мал. 110), 
цэлі для паражэння і парадак вядзення агню, нумар танка, за якім 
будзе дзейнічаць аддзяленне, яго апазнавальны знак, парадак узае-
мадзеяння з ім, а таксама парадак выкарыстання агню артылерыі і 
іншых агнявых сродкаў. Неабходна таксама ведаць месца і парадак 
спешвання з БМП (БТР), парадак пераадолення загароджанняў і пе-

Наступленне

Сустрэчны бой Пераследаванне

Мал. 109. Разнавіднасці наступальнага бою
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рашкод, сігналы апавяшчэння, 
кіравання і ўзаемадзеяння, час 
гатоўнасці да наступлення.

Паспяховыя дзеянні салдата ў 
баі ў многім залежаць ад таго, як 
ён рыхтуецца да наступлення. Ён павінен праверыць спраўнасць зброі 
і падрыхтаваць яе к бою, праверыць наяўнасць боепрыпасаў (пры не-
абходнасці папоўніць іх запас), спраўнасць сродкаў індывідуальнай 
засцярогі і падрыхтаваць сабе прыладу для хуткага выскоквання з 
акопа — абуладкаваць прыступкі ці заглыбленні ў пярэдняй сценцы 
акопа (траншэі).

Пры падрыхтоўцы да наступлення ўначы салдат, акрамя таго, 
вывучае мясцовасць у напрамку руху, запамінае мясцовыя аб’екты, 
якія могуць служыць арыенцірамі ўначы, вывучае напрамак руху 
па азімуце. Салдаты, якія маюць зброю з начнымі прыцэламі, пра-
вяраюць іх. Для карэкціроўкі агню ў цёмны час магазіны дадаткова 
забяспечваюцца патронамі з трасіруючымі кулямі.

Да пачатку атакі салдат вядзе па праціўніку агонь са стралковай 
зброі. З падыходам танкаў на зыходную пазіцыю для наступлення па 
камандзе «Аддзяленне, падрыхтавацца да атакі» ён дазараджае зброю 
і падрыхтоўвае гранаты, затым далучае да аўтамата штык-нож, уста-
наўлівае прыцэл «П» або 3 і замацоўвае прадметы рыштунку так, каб 
яны не перашкаджалі руху.

Пасля праходжання танкаў салдат ставіць нагу на прыступку 
(у заглыбленне) і ўпіраецца рукамі ў бруствер акопа ў гатоўнасці 
хут ка пакінуць яго. Назіранне за праціўнікам пры гэтым не спы-
ня ец ца. Па камандзе «Аддзяленне, у атаку — наперад» салдат 
адначасова з іншымі салдатамі хутка выскоквае з акопа (траншэі)  

Назавіце агнявыя сродкі, якія прымяня
юцца мотастралковым аддзяленнем 
у агульнавайсковым баі.

Мал. 110. Мотастралковае аддзяленне наступае ў ланцугу (СС — старшы  
стралок; К — кулямётчык; КА — камандзір аддзялення; Г — гранатамётчык;  

ПГ — памочнік гранатамётчыка; Сн — снайпер)

Да 50 м

СС К КА Г ПГ Сн

6–8 м  
(8–12 крокаў)
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і рухаецца наперад бягом ці паскораным крокам у ланцугу аддзялення 
неадступна за танкам, а дзе яго няма — самастойна пры падтрымцы 
агню БМП (БТР).

Пры руху ў ланцугу аддзялення салдат вытрымлівае пэўны інтэрвал 
і сваім агнём знішчае агнявыя сродкі праціўніка, у першую чаргу про-
цітанкавыя. Наблізіўшыся да траншэі, занятай праціўнікам, на 25—
40 м, ён, не запавольваючы руху, кідае ручную гранату ў траншэю, 
затым імклівым кідком з крыкам «УРА!» пераадольвае астатнюю ад-
легласць. Праціўніка, які ўцалеў на пярэднім краі, салдат, не спускаю-
чыся ў траншэю, знішчае агнём ва ўпор, ручнымі гранатамі ці ў рука-
пашнай схватцы і, не спыняючыся, рухаецца ў вызначаным напрамку.

У час атакі салдат знішчае праціўніка агнём на хаду, з кароткіх 
прыпынкаў і ва ўпор, ручнымі гранатамі, штыком і прыкладам.

Пераадоленне мінна-выбуховых загароджанняў. Пераадоленне 
мінна-выбуховых і іншых загароджанняў аддзяленнем у час атакі 
ажыццяўляецца, як правіла, услед за танкам або за баявымі машынамі 
пяхоты (мал. 111).

З падыходам асабовага саставу да інжынерных загароджанняў па 
камандзе камандзіра ўзвода «Узвод, у напрамку (указваецца аб’ект) 

Манеўраная
група

Перамяшчэнне манеўранай групы Перамяшчэнне агнявой групы

Рис. 7. Порядок преодоления минно-взрывных заграждений
мотострелковым отделением (вариант) 

Манеўраная
група

Агнявая група Агнявая група
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сн
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к
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Мал. 111. Варыянт пераадолення мінна-выбуховых 
загароджанняў мотастралковым аддзяленнем
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накіроўваючае — першае аддзяленне, у праход, бягом — МАРШ» 
або «Узвод, у напрамку (указваецца аб’ект), па праходзе ў калону па 
тры (па два), за танкам бягом — МАРШ» аддзяленні па баявых 
групах ці ў поўным складзе ў вызначаным парадку пераадольваюць 
загароджанні. Пры пераадоленні загароджанняў у поўным складзе 
салдаты перастройваюцца з ланцуга аддзялення ў калону па тры (па 
два) згодна з баявым разлікам і пераадольваюць загароджанні.

Пры падыходзе да міннага поля па камандзе камандзіра ўзвода 
або самастойна камандзір аддзялення падае каманду: «Манеўра ная 
група, у праход, на рубеж (указваецца прамежкавы рубеж), бя-
гом — МАРШ». Пры пераадоленні міннага поля ў складзе аддзялен-
ня камандзір аддзялення падае каманду: «Аддзяленне, у напрамку 
(указваецца аб’ект) па праходзе ў калону па адным (па два), за 
танкам бягом — МАРШ» або «Аддзяленне, за мной, па праходзе 
ў калону па адным (па два), бягом — МАРШ».

Манеўраная група (аддзяленне ў поўным складзе) пад прыкрыццём 
агню агнявой групы і баявой машыны пяхоты (іншых аддзяленняў 
і баявых машын) пераадольвае міннае поле, займае ўказаны рубеж і 
прыцэльным агнём прыкрывае пераадоленне загароджання агнявой 
групай (іншымі аддзяленнямі).

Пасля пераадолення інжынерных загароджанняў мотастралковае 
аддзяленне, якое наступае ў пешым парадку, па камандзе камандзіра 
аддзялення «Аддзяленне, у напрамку (указваецца аб’ект) к бою — 
НАПЕРАД» або «Аддзяленне, за мной, к бою — НАПЕРАД» у вы-
значаным парадку разгортваецца ў баявы парадак, адкрывае агонь са 
сваёй зброі і імкліва атакуе праціўніка.

Баявая машына пяхоты (бронетранспарцёр) пераадольвае міннае 
поле за мотастралкамі пад іх агнявым прыкрыццём.

1. Што такое наступальны бой?
2. Якія фактары поспеху ў наступальным баі?
3. У чым заключаецца падрыхтоўка салдата перад боем?
4. Як салдат павінен дзейнічаць пасля сігналу да атакі?
5. Як ажыццяўляецца пераадоленне аддзяленнем мінна-выбуховых і іншых зага-

роджанняў у ходзе атакі?
6. Якія каманды падае камандзір узвода з падыходам асабовага саставу да інжы-

нерных загароджанняў?
7. Якія каманды падае камандзір узвода з падыходам асабовага саставу да міннага 

поля?
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§ 28. Стралковая зброя

Якую стралковую зброю выкарыстоўвалі воіны Чырвонай Арміі ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны? Якая стралковая зброя маецца на ўзбраенні мотастралко
вага аддзялення?

Стралковая зброя. Стралковая зброя — адзін з відаў агнястрэль-
най зброі, якая ўяўляе сабой ствольную зброю, прызначаную для вы-
кідвання кулі, шроту або карцечы сілай ціску газаў, якія ўтвараюцца 
пры згаранні пораху (мал. 112). 

Прызначэнне, тактыка-тэхнічныя характарыстыкі і агульнае 
ўстройства вінтоўкі ТОЗ-8. Малакаліберная вінтоўка ТОЗ-8 з’яўля-
ецца спартыўна-масавым узорам. Яна прызначана для пачатковага 
абучэння стралкоў-спартсменаў, для трэніровак стралкоў-разрад-
нікаў і масавых спаборніцтваў у цірах і на стрэльбішчах (мал. 113).

АГНЯСТРЭЛЬНАЯ ЗБРОЯ

стралковая 
зброя

пісталеты 
і рэвальверы

вінтоўкі 
і аўтаматы кулямёты карабіны 

і ружжы

артылерыйская 
зброя гранатамёты

Мал. 112. Віды стралковай зброі

Мал. 113. Малакаліберная вінтоўка ТОЗ-8: 1 — намушнік; 2 — ствол; 3 — прыцэл; 
4 — ствольная каробка; 5 — каўпачок (тыльнае вечка); 6 — шыйка ложы; 7 — ложа; 

8 — прыклад; 9 — ніжняя антабка; 10 — спускавая скаба; 11 — спускавы кручок; 
12 — затвор; 13 — ручка затвора; 14 — верхняя антабка; 15 — цаўё ложы

12

15
14

345
6

13
1110

9
8

7
12
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Тактыка-тэхнічныя характарыстыкі малакалібернай вінтоўкі 
ТОЗ-8: калібр — 5,6 мм; вага — 3,12 кг; агульная даўжыня — 111 см; 
даўжыня прыцэльнай лініі — каля 587 мм; пачатковая скорасць 
палёту кулі — каля 310 м/с; скарастрэльнасць — 10—12 стр./мін; 
прыцэльная далёкасць — 250 м; найбольшая далёкасць палёту кулі — 
ад 1200 да 1600 м; забойная сіла кулі захоўваецца на далёкасці да 
800 м.

Ствол служыць для накіравання палёту кулі. Канал ствала мае 
чатыры нарэзы, якія ўюцца злева ўверх направа. Куля, праходзячы 
праз ствол, робіць каля двух абаротаў. Прамежкі паміж нарэзамі 
называюцца палямі, а адлегласць паміж супрацьлеглымі палямі — 
калібрам ствала. У задняй частцы канал ствала рассвідраваны 
па форме патрона. Сюды пры зарадцы ўкладваецца патрон, гэта 
частка называецца патроннікам. Да ствала мацуецца прыцэльная 
прылада.

Ствольная каробка прызначана для размяшчэння ў ёй затвора. 
Яе пярэдняя частка цвёрда злучана са ствалом. У ствольную кароб-
ку ўмацаваны ўкладыш, які забяспечвае правільную падачу патро-
наў у патроннік. Знізу да ствольнай каробкі прымацаваны спускавы 
механізм. Задняя частка ствольнай каробкі закрываецца каўпачком 
(тыльным вечкам).

Спускавы механізм складаецца са спускавога кручка, пласціністай 
спружыны са стойкай, вінта і восі. Спускавая скаба служыць для 
прадухілення выпадковага націскання на спускавы кручок.

Затвор служыць для дасылкі патрона ў патроннік, замыкання ка-
нала ствала, ажыццяўлення стрэлу і вымання гільзы.

Прыцэльная прылада прызначана для навядзення вінтоўкі на цэль 
і надання ёй неабходнага вугла прыцэльвання. Яна ўключае сектар-
ны прыцэл адкрытага тыпу і намушнік з мушкай. Адкрыты прыцэл 
складаецца з прыцэльнай калодкі і прыцэльнай планкі з хамуцікам.

Ложа прызначана для злучэння ўсіх частак вінтоўкі і зручнасці 
стральбы. Яна мае прыклад, шыйку і цаўё.

Прызначэнне, тактыка-тэхнічныя характарыстыкі і агульнае ўстрой-
ства вінтоўкі ІЖ-38. Вінтоўка пнеўматычная стандартная ІЖ-38 пры-
значана для першапачат-
ковага навучання стральбе 
(мал. 114).

Пры эксплуатацыі вінтоў-
кі прымяняюцца свінцовыя  Мал. 114. Вінтоўка ІЖ-38

Правообладатель Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки



142

Раздзел 2. Асновы ваеннай справы

кулі тыпу «ДЦ» або іншыя калібру 4,5 мм, прызначаныя для вы-
карыстання ў пнеўматычнай зброі пры тэмпературы навакольнага 
асяроддзя ад 272 ºК (–1 ºС) да 323 ºК (+5 ºС).

Устройства і прынцып работы

Тактыка-тэхнічныя характарыстыкі пнеўматычнай вінтоўкі  
ІЖ-38: калібр — 4,5 мм; даўжыня ствала — 450 мм; даўжыня він-
тоўкі — 1050 мм; сіла спуску — 20—30 (2,0—3,0) Н (кгс); маса 
він тоўкі — 2,8 кг.

Выштурхоўванне кулі з канала ствала ажыццяўляецца за кошт 
сціснутага паветра, што ўтвараецца ў выніку руху поршня з вялікай 
хуткасцю ў цыліндры пад уздзеяннем спружыны.

Канструкцыя прыцэлу дазваляе весці карэкціроўку стральбы па 
вертыкалі і гарызанталі рэгуліровачнымі вінтамі. Па гарызанталі 
магчыма і грубая рэгуліроўка за кошт перамяшчэння асновы цэліку 
адносна рамкі.

Канструкцыя вінтоўкі забяспечвае пастаноўку аптычнага прыцэлу.
Наяўны механізм блакіроўкі гарантуе бяспечнае абыходжанне з 

вінтоўкай.
5,45-мм аўтамат Калашнікава АК-74. 5,45-мм аўтамат Калаш-

нікава з’яўляецца індывідуальнай зброяй (мал. 116). Ён прызначаны 
для знішчэння жывой сілы і паражэння агнявых сродкаў праціўніка. 
Для знішчэння праціўніка ў рукапашным баі да аўтамата далучаецца 
штык-нож. Для стральбы прымяняюцца патроны са звычайнымі ку-
лямі (са стальным стрыжнем ПС) і трасіруючымі кулямі (Т). З аўта-

Мал. 115. Пнеўматычная вінтоўка ІЖ-38: 1 — ствол; 2 — прыцэл; 3 — вось 
ствала; 4 — пракладка ствала; 5 — ствольная каробка; 6 — поршань; 7 — 
баявая спружына; 8 — калодка спускавога механізма; 9 — штыфт калодкі; 

10 — ложа; 11 — задні вінт ложы; 12 — спускавы кручок; 13 — шаптала; 
14 — рычаг блакіроўкі; 15 — рычаг узвядзення; 17 — манжэта; 18 — шарнір; 

19 — клін; 20 — рыгель; 21 — спружына рыгеля; 22 — вось шарніра

1 3 4 65 7 2 8 9 10
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мата вядзецца аўтаматычны і адзіночны агонь. Аўтаматычны агонь 
з’яўляецца асноўным відам агню: ён вядзецца кароткімі (да 5 стрэлаў) 
і доўгімі (да 10 стрэлаў) чэргамі і бесперапынна.

Аўтамат АК-74 складаецца з наступных 
асноўных частак і механізмаў:

1) ствала са ствольнай каробкай, 
прыцэльнай прыладай, пры-
кладам і пісталетнай ручкай;

2) вечка ствольнай каробкі;

3) затворнай рамы з газавым поршнем;

Тактыка-тэхнічная характарыстыка Параметры

Калібр, мм
Прыцэльная далёкасць, м
Рэальны агонь, м
— па наземных цэлях
— па паветраных цэлях
Сканцэнтраваны агонь, м
Далёкасць прамога стрэлу па:
— грудной фігуры, м
— па бягучай фігуры, м
Тэмп стральбы (тэхн. скарастрэльн.) (стр./мін)
Баявая скарастрэльнасць (стр./мін):
— чэргамі
— адзіночным
Вага (без штык-нажа, з магазінам на 30 патр.), кг
Пачатковая скорасць кулі, м/с
Ёмістасць магазіна, патр.
Вага магазіна, г
Вага штык-нажа з ножнамі, г
Даўжыня аўтамата, мм
Далёкасць забойнага дзеяння кулі, м
Гранічная далёкасць палёту кулі, м

5,45
1000

да 500
да 500

да 1000

440
625

каля 600

да 100
да 40
3,6
900
30

230
490

1089
1350
3150

Мал. 116. 5,45-мм аўтамат Калашнікава АК-74

Тэхнічная характарыстыка аўтамата Калашнікава
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4) затвора;

5) зваротнага механізма;

6) газавай трубкі са стволь-
най накладкай;

7) ударна-спускавога механізма;

8) цаўя;

9) магазіна.

Акрамя таго, у аўтамата маецца дульны тормаз-кампенсатар 
і штык-нож (мал. 117).

У камплект аўтамата АК-74  
уваходзяць: сумка для мага-
зі наў; рэмень для перанос кі 
аўтамата, тры магазіны і пры-
належнасць (начынне): шом-
пал, працірка, ёршык, адвёртка, выбівачка, пенал, маслёнка, чаты-
ры абоймы, пераходнік.

Прызначэнне частак і механізмаў АК-74. Ствол (мал. 118) слу-
жыць для надання напрамку палёту кулі. Унутры ствол мае канал з 
ча тыр ма нарэзамі, якія ўюцца злева ўверх направа. Нарэзы служаць 
для надання кулі вярчальнага руху.

Звонку ствол мае аснову мушкі з разьбой для навінчвання дульна-
га тормаза-кампенсатара і ўтулкі для стральбы халастымі патронамі, 
газаадводную адтуліну, газавую камеру, злучальную муфту, калодку 
прыцэлу і на казённым зрэзе выраз для зачэпа выкідальніка.

Мал. 117. Тормаз-кампенсатар 
(злева) і штык-нож (справа)

Мал. 118. Ствол: 1 — калодка прыцэлу; 2 — злучальная муфта; 3 — газавая 
камера; 4 — газаадводная адтуліна; 5 — аснова мушкі; 6 — разьба

1

2
3

4 5

6
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Дульны тормаз-кампенсатар служыць для павышэння кучнасці 
бою і змяншэння энергіі аддачы. Ён мае дзве камеры: пярэднюю і зад-
нюю (з круглай адтулінай у іх для вылету кулі).

Ствольная каробка прызначана для таго, каб злучаць часткі і ме-
ханізмы аўтамата, закрываць канал ствала затворам і замыкаць за-
твор. У ствольнай каробцы змяшчаецца ўдарна-спускавы механізм. 
Зверху каробка закрываецца вечкам.

Вечка ствольнай каробкі засцерагае ад забруджвання часткі і ме-
ханізмы, змешчаныя ў ствольнай каробцы.

Прыцэльная прылада служыць для навядзення аўтамата на цэль 
пры стральбе на розныя адлегласці і складаецца з прыцэлу і муш-
кі. Прыцэл уключае калодку, пласціністую спружыну, прыцэльную 
планку і хамуцік. На прыцэльнай планцы нанесена шкала з дзялен-
нямі ад 1 да 10 і літарай «П». Лічбы шкалы абазначаюць адпаведную 
далёкасць стральбы ў сотнях метраў, а літара «П» — пастаянную 
ўстаноўку прыцэла, адпаведную прыцэлу 4. Мушка ўкручана ў пала-
зок, які замацоўваецца ў аснове мушкі.

Прыклад і пісталетная ручка забяспечваюць зручнасць пры 
стральбе.

Затворная рама з газавым поршнем прызначана для прывядзення 
ў дзеянне затвора і ўдарна-спускавога механізма.

Затвор служыць для таго, каб дасылаць патрон у патроннік, за-
крываць канал ствала, разбіваць капсуль і вымаць з патронніка гіль-
зу (патрон).

Зваротны механізм прызначаны для вяртання затворнай рамы з 
затворам у пярэдняе становішча.

Газавая трубка са ствольнай накладкай накіроўвае рух газавага 
поршня і засцерагае рукі аўтаматчыка ад апёкаў пры стральбе.

З дапамогай ударна-спускавога механізма курок спускаюць з 
баявога ўзвода ці з узвода аўтаспуску, наносяць удар па ўдарніку, 
забяспечваюць вядзенне аўтаматычнага або адзіночнага агню, спы-
няюць стральбу. Акрамя таго, ён прызначаны для прадухілення 
стрэлаў пры незамкнутым затворы і для пастаноўкі аўтамата на 
за сцерагальнік.

Цаўё служыць для зручнасці дзеянняў з аўтаматам і для засцярогі 
рук аўтаматчыка ад апёкаў.

Магазін прызначаны для змяшчэння патронаў і падачы іх у стволь-
ную каробку.
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Штык-нож далучаецца да аўтамата для паражэння праціўніка 
ў баі, а таксама можа выкарыстоўвацца ў якасці нажа, пілы (для рас-
пілоўкі металу) і нажніц (для рэзкі дроту). Для нашэння штык-нажа 
на паясным рэмені служаць ножны. Пры неабходнасці яны выкары-
стоўваюцца разам са штык-нажом для рэзкі дроту.

Чыстка і змазка аўтамата. Аўтамат неабходна заўсёды трымаць 
чыстым, поўнасцю спраўным і ў пастаяннай гатоўнасці да баявога 
прымянення.

Чыстка аўтамата ажыццяўляецца: пры падрыхтоўцы да страль-
бы, пасля стральбы, пасля заняткаў у полі, у баявых абставінах 
і на працяглых вучэннях штодзённа ў перыяд зацішша бою і ў час 
перапынкаў у вучэннях. Калі аўтамат не прымяняўся, яго чыстка 
выконваецца не радзей чым адзін раз на тыдзень. Чыстка і змазка 
аўтамата ажыццяўляюцца пад кіраўніцтвам непасрэднага каман дзі-
ра (мал. 119).

Пры чыстцы аўтамата выкарыстоўваюцца прылады аўтамата і 
драўляныя палачкі. Для чысткі і змазкі аўтамата прымяняюцца 
вадкая ружэйная змазка (пры тэмпературы паветра ад +5 да –50 °С), 
ружэйная змазка (пры тэмпературы паветра вышэй за +5 °С), раствор 
чысткі ствалоў (РЧС), ануча або папера КВ-22 і пакулле (толькі для 
чысткі канала ствала).

Мал. 119. Асноўныя аперацыі пры чыстцы і змазцы аўтамата

падрыхтаваць матэрыялы для чысткі і змазкі

разабраць аўтамат

агледзець прыналежнасць і падрыхтаваць 
яе для выкарыстання пры чыстцы

прачысціць канал ствала, вычысціць астатнія 
часткі, механізмы і металічныя часткі аўтамата

выцерці сухой анучай драўляныя часткі 
аўтамата, працерці цэлік і мушку
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§ 28. Стралковая зброя

Пра заканчэнне чысткі аўтамата салдат дакладвае камандзіру ад-
дзялення і з яго дазволу выконвае змазку і зборку аўтамата. Пасля 
зборкі аўтамата правяраецца работа яго частак і механізмаў.

Затрымкі пры стральбе з 5,45-мм АК-74 і спосабы іх ліквідацыі

Затрымкі і іх 
характарыстыка

Прычыны 
затрымак Спосабы ліквідацыі

Непадача патрона: 
затвор у пярэднім 
становішчы, але 
стрэлу не адбы-
лося — у патрон-
ніку няма патрона

1. Забруджванне 
або няспраўнасць 
магазіна.
2. Няспраўная 
зашчапка магазіна

Перазарадзіць аўтамат 
або замяніць магазін. 
Аддаць аўтамат у ра-
монтную майстэрню

Упіранне патрона: 
патрон куляй ува-
ткнуўся ў казён-
ны зрэз ствала, 
рухомыя часткі 
спыніліся ў сярэд-
нім становішчы

Няспраўнасць 
магазіна

Утрымліваючы ручку 
затворнай рамы, выдаліць 
патрон, які ўваткнуўся, 
і працягваць стральбу.  
Пры паўторы — 
замяніць магазін

Асечка: затвор  
у пярэднім 
становішчы, па-
трон у патронніку, 
курок спушча-
ны, але стрэлу 
не адбылося

1. Няспраўнасць 
патрона.
2. Няспраўнасць 
ударніка або 
ўдарна-спускавога 
механізма (УСМ).
3. Забруджванне 
або замярзанне 
змазкі

Перазарадзіць аўтамат 
і працягваць стральбу.
Пры паўторы — агледзець 
і прачысціць ударнік 
або УСМ. Пры паломцы 
або зносе УСМ аддаць 
аўтамат у майстэрню. 
Аддзяліць ударнік ад затвора 
і прачысціць адтуліну 
ў затворы пад ударнік

Невыманне гільзы: 
гільза ў патрон-
ніку, чарговы 
патрон уваткнуў-
ся ў яе куляй, 
рухомыя часткі 
спыніліся ў сярэд-
нім становішчы

1. Брудны патрон 
або забруджван-
не патронніка.
2. Забруджванне 
або няспраўнасць 
выкідальніка

Адвесці ручку затворнай 
рамы назад і, утрымліваючы 
яе ў заднім становішчы, 
аддзяліць магазін і вынуць 
патрон, які ўваткнуўся. 
Вынуць затворам або шом-
палам гільзу з патронніка. 
Пры паўторы — прачыс-
ціць патроннік і патроны.
Агледзець і ачысціць вы-
кідальнік. Пры няспраўна-
сці выкідальніка — здаць 
аўтамат у майстэрню
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Затрымкі і іх 
характарыстыка

Прычыны 
затрымак Спосабы ліквідацыі

Захоп або неад-
біццё гільзы:
гільза не была вы-
кінута са ствольнай 
каробкі, а заста-
валася ў ёй перад 
затворам ці да-
слана затворам 
назад у патроннік

1. Забруджванне 
частак, якія труц-
ца, газавых шляхоў 
або патронніка.
2. Забруджванне 
або няспраўнасць 
выкідальніка

Адвесці ручку затворнай 
рамы назад, выкінуць гіль-
зу і працягваць стральбу.
Пры паўторы — прачыс ціць 
газавыя шляхі часткі, якія 
труцца, і патроннік; част-
кі, якія труцца, змазаць. 
Пры няспраўнасці выкі-
даль ніка здаць аўтамат 
у рамонтную майстэрню

Недаход затвор-
най рамы ў пярэд-
няе становішча

1. Паломка зва-
ротнай спружыны.
2. Суправаджэнне 
затворнай рамы 
рукой пры зарадцы

Спружыну замяніць (у бая-
вых абставінах пярэднюю 
частку спружыны павярнуць 
запраўленым канцом назад 
і працягваць стральбу). 
Рэзка ўдарыць далонню па 
ручцы затворнай рамы для 
прасоўвання яе наперад

1. Што такое стралковая зброя?
2. Для чаго прызначана вінтоўка ТОЗ-8?
3. Назавіце тактыка-тэхнічныя характарыстыкі аўтамата АК-74?
4. З какіх асноўных частак і механізмаў складаецца аўтамат АК-74?
5. Калі і як ажыццяўляецца чыстка аўтамата АК-74?
6. Пры стральбе з аўтамата адбылася асечка. Якія дзеянні трэба выканаць у гэтым 

выпадку?

§ 29–30. Асновы і правілы стральбы

Якія віды стралковай зброі вы ведаеце? Для чаго служаць нарэзы канала ствала?

Асновы стральбы. Стрэлам называецца выкідванне кулі з канала 
ствала пад дзеяннем парахавых газаў, якія ўтвараюцца пры згаранні 
парахавога зарада. Ад удару байка па капсулі патрона ўзнікае по-
лымя, якое запальвае парахавы зарад. Пры гэтым утвараецца вялікая 
колькасць моцна нагрэтых газаў. Яны ствараюць высокі ціск, які дзей-
нічае ва ўсе бакі з аднолькавай сілай. Пры ціску газаў 250—500 кг/см2  

Працяг табліцы
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куля зрушваецца з месца і ўразаецца ў нарэзы канала ствала, на-
бываючы вярчальны рух. Порах працягвае гарэць, а значыць, коль-
касць газаў павялічваецца. Затым у выніку хуткага павышэння 
скорасці руху кулі аб’ём закульнай прасторы расце хутчэй, чым пры-
ток новых газаў, і ціск пачынае падаць. Аднак скорасць кулі ў кана-
ле ствала працягвае расці, паколькі газы, хаця і ў меншай ступені, 
але па-ранейшаму ціснуць на яе. Куля рухаецца па канале ствала, 
пастаянна нарошчваючы скорасць, і выкідваецца па накірунку восі 
канала ствала. Увесь працэс стрэлу адбываецца за вельмі кароткі час 
(0,001—0,06 с). Далей палёт кулі ў паветры працягваецца па інерцыі 
і ў значнай ступені залежыць ад яе пачатковай скорасці.

Перыяды стрэлу. Пры стрэле вылучаюць чатыры паслядоўныя пе-
рыяды: папярэдні; першы, або асноўны; другі; трэці, або перыяд пас-
лядзеяння газаў (мал. 120).

Мал. 120. Унутраная балістыка. Перыяды стрэлу

Рмах

Po
Pк

Vk

Pв
Pатм300–900

Роўнае 
атмасф.Канец 

гарэння 
пораху Вылет  

з канала

250–500Ціск  
фарсі ра

вання

Крывая  
ціску газаў  

(кг/см2)

2800–2900 Крывая  
скорасці кулі 

(м/с)

Vв

Vмах

1200–2000

Шлях кулі (снарада)

4–6 см

Папя
рэд ні 

перыяд

I перыяд (асноўны) II перыяд III перыяд
(наступствы 

газаў)

да 60 см
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Папярэдні перыяд доўжыцца ад пачатку гарэння парахавога зарада 
да поўнага ўразання абалонкі кулі ў нарэзы ствала. На працягу гэтага 
перыяду ў канале ствала ствараецца ціск газаў, неабходны для таго, 
каб зрушыць кулю з месца і пераадолець супраціўленне яе абалонкі 
ўразанню ў нарэзы ствала.

Першы, або асноўны, перыяд доўжыцца ад пачатку руху кулі да 
моманту поўнага згарання парахавога зараду. У гэты перыяд гарэнне 
парахавога зараду адбываецца ў аб’ёме, які хутка змяняецца.

Другі перыяд доўжыцца ад моманту поўнага згарання парахавога 
зарада да моманту вылету кулі з канала ствала. З пачаткам гэтага пе-
рыяду прыток парахавых газаў спыняецца, аднак моцна сціснутыя і 
нагрэтыя газы расшыраюцца і, аказваючы ціск на кулю, павялічваюць 
скорасць яе руху.

Трэці перыяд, або перыяд паслядзеяння газаў, доўжыцца ад мо-
манту вылету кулі з канала ствала да моманту спынення дзеяння 
парахавых газаў на кулю. На працягу гэтага перыяду парахавыя 
газы, якія выцякаюць з канала ствала са скорасцю 1200—2000 м/с, 
працягваюць уздзейнічаць на кулю і надаюць ёй дадатковую ско-
расць. Найбольшай (максімальнай) скорасці куля дасягае ў канцы 
трэцяга перыяду на аддаленні некалькіх дзясяткаў сантыметраў ад 
дульнага зрэзу ствала. Гэты перыяд заканчваецца ў той момант, калі 
ціск парахавых газаў на дно кулі будзе ўраўнаважаны супраціўлен-
нем паветра.

Пачатковая скорасць кулі — скорасць, з якой куля пакідае ка-
нал ствала. Пачатковая скорасць кулі — адна з найважнейшых ха-
рактарыстык баявых уласцівасцей зброі. Чым большая пачатковая 
ско расць, тым далей паляціць куля, тым больш устойлівая яна ў па-
лёце і тым большым прабіўным дзеяннем будзе валодаць. Куля ма-
лакалібернай вінтоўкі вылятае са скорасцю 350 м/с і на адлегласці 
25 м прабівае жалезную пліту таўшчынёй 0,2 см, цагляную кладку 
таўшчынёй 2 см, хваёвыя дошкі таўшчынёй 8 см. З аўтамата Калаш-
нікава куля вылятае са скорасцю, якая больш чым у 2 разы перавы-
шае скорасць кулі малакалібернай вінтоўкі, а таму і прабіўное дзеян-
не аўтаматнай кулі з улікам яе большай вагі ў шмат разоў перавышае 
прабіўное дзеянне кулі малакалібернай вінтоўкі.

Аддачай называецца рух зброі (ствала) назад у час стрэлу (мал. 121). 
Аддача адчуваецца ў вы гля дзе штуршка ў плячо, руку або грунт. 
Дзеянне аддачы зброі характарызуецца велічынёй скорасці і энергіі, 
якой яна валодае пры руху назад.
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Скорасць аддачы зброі прыкладна ў столькі разоў меншая за па-
чатковую скорасць кулі, у колькі разоў куля лягчэйшая за зброю. 
Энергія аддачы ў ручной стралковай зброі ўспрымаецца стралком без 
болю.

Крывая лінія, якую апісвае цэнтр цяжару кулі пры палёце ў па-
ветры, называецца траекторыяй. У момант стрэлу ствол зброі ў за-
лежнасці ад вугла ўзвышэння займае пэўнае становішча. Палёт кулі 
ў паветры пачынаецца па прамой лініі, якая ўяўляе сабой працяг восі 
канала ствала ў момант вылету кулі. Гэтая лінія называецца лініяй 
кідання (мал. 122).

Пры палёце ў паветры на ку-
лю дзейнічаюць дзве сілы: сіла 
цяжару і сіла супра ціў лення па-
ветра. Сіла цяжару ад хі ляе кулю 
ўніз ад лініі кідання, а сіла су-
праціўлення паветра запаволь-
вае рух кулі. Пад дзеяннем гэтых  
дзвюх сіл куля працягвае палёт 
па крывой, размешчанай ніжэй 
за лінію кідання. Форма траекторыі залежыць ад велічыні вугла 
ўзвышэння і пачатковай скорасці кулі. Яна ўплывае на велічыню 
далёкасці прамога стрэлу, прыкрытай, паражаемай і мёртвай прас-
торы. З павелічэннем вугла ўзвышэння вышыня траекторыі і поўная 
гарызантальная далёкасць палёту кулі павялічваюцца, але гэта адбы-
ваецца да пэўнай мяжы. За гэтай мяжой вышыня траекторыі працяг-
вае павялічвацца, а поўная гарызантальная далёкасць — змяншацца.

Стрэл, пры якім траекторыя не ўзнімаецца над лініяй прыцэльван-
ня вышэй за цэль на ўсёй сваёй працягласці, называецца прамым 
стрэлам.

Пры стральбе па цэлях, якія знаходзяцца на адлегласці, большай 
за далёкасць прамога стрэлу, траекторыя бліз яе вяршыні ўзнімаецца 
вышэй за цэль, і цэль на нейкім участку не будзе паражацца пры той 
жа ўстаноўцы прыцэлу. Аднак каля цэлі будзе такая прастора, на  

Мал. 121. Аддача

Сіла 
супраціўлення 

аддачы

Сіла аддачы

Мал. 122. Траекторыя кулі

Кропка вылету

Траекторыя

Лінія 

кідання

Лінія 

ўзвышэння

Вугал 
узвышэння

Напрамак
сілы супраціў- 
лення паветра

Напрамак
сілы цяжару
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якой траекторыя не ўзнімаецца вышэй за цэль, і цэль будзе паражац-
ца ёю. Адлегласць на мясцовасці, на працягу якой зыходзячая ўніз 
галіна траекторыі не пераўзыходзіць вышыні цэлі, называецца пара-
жальнай прасторай.

Прастора за ўкрыццем, якое не прабіваецца куляй, ад яго грэбеня 
да кропкі сустрэчы называецца прыкрытай прасторай. Прыкрытая 
прастора будзе тым большай, чым большая вышыня ўкрыцця і чым 
больш насцільная траекторыя.

Частка прыкрытай прасторы, на якой цэль немагчыма паразіць пры 
дадзенай траекторыі, называецца мёртвай прасторай.

Правілы стральбы. Правілы стральбы — гэта асноўныя палажэнні 
і рэкамендацыі па падрыхтоўцы і вядзенні стральбы, якімі кіруюцца 
пры стральбе па разнастайных цэлях у любых умовах для надзейна-
га выканання агнявых задач з мінімальным расходам боепрыпасаў 
і часу.

Выбар цэлі. Цэль — аб’ект праціўніка, намечаны для паражэння. 
Цэлі падзяляюцца: па размяшчэнні ў прасторы — на наземныя, паветра-
ныя, надводныя і інш.; па складзе — на адзіночныя (танк, самалёт, ка-
рабель і г. п.), групавыя і складаныя; па памерах — на кропкавыя, пло-
шчавыя, лінейныя; па характары дзейнасці — на актыўныя, пасіўныя, 
рухомыя, у тым ліку манеўровыя, нерухомыя і цэлі, што з’яўляюцца; 
па ступені абароненасці — на адкрытыя, укрытыя, браніраваныя; па 
спецыфічных прыметах адрознення — па аптычнай, цеплавой, радыё-
лакацыйнай кантраснасці; па ўмовах назірання — на назіраемыя і нена-
зіраемыя. Цэлі могуць падраздзяляцца па важнасці, скорасці руху (ма-
неўранасці) і іншых прыметах. Цэль паветраная — аб’ект праціўніка, 
які намечаны для паражэння і вылучаецца па тыпе, наяўнасці экіпажа, 
складзе, асноўным прызначэнні, характарыстыках палёту.

Для аўтаматчыкаў найбольш характэрнымі з’яўляюцца жывыя 
цэлі — кулямётныя і гарматныя разлікі, групы стралкоў ці асобныя 
фігуры, якія вядуць агонь з розных становішчаў, а таксама жывая 
сіла на аўтамабілях, матацыклах і да т. п. Акрамя таго, з аўтаматаў 
агонь вядзецца і па паветраных цэлях. Цэлі на полі бою могуць не ру-
хацца, з’яўляцца на кароткі час і рухацца.

Аўтаматчык у баі вядзе агонь, як правіла, у складзе аддзялення або 
ўзвода, знішчаючы цэлі, указаныя яму камандзірам. Таму ён павінен 
уважліва слухаць і дакладна выконваць усе каманды камандзіра.

Калі аўтаматчыку ў баі цэль для паражэння не ўказана, ён выбірае 
яе сам. У першую чаргу неабходна паражаць найбольш небяспечныя 
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і важныя цэлі, напрыклад разлікі кулямётаў і гармат, а таксама каман-
дзіраў і назіральнікаў праціўніка. З дзвюх роўных па важнасці цэляў 
выбіраць для абстрэлу бліжэйшую і найбольш слабую. Пры з’яўленні 
ў час стральбы новай, больш важнай цэлі неадкладна перанесці агонь 
на яе.

Выбар прыцэлу, кропкі прыцэльвання. Для выбару прыцэлу, кропкі 
прыцэльвання неабходна вызначыць далёкасць да цэлі і ўлічыць знешнія 
ўмовы, якія могуць паўплываць на далёкасць і напрамак палёту кулі. 
Прыцэл і кропка прыцэльвання выбіраюцца з такім разлікам, каб пры 
стральбе сярэдняя траекторыя праходзіла пасярэдзіне цэлі.

Пры стральбе на далёкасці да 400 м агонь трэба весці, як правіла, 
з прыцэлам 4 або «П», прыцэльваючыся ў ніжэйшы край цэлі або 
ў сярэдзіну, калі цэль высокая (бягучыя фігуры і г. д.).

Пры стральбе на далёкасці, якія перавышаюць 400 м, прыцэл уста-
наўліваецца адпаведна далёкасці да цэлі, акругленай да цэлых сотняў 
метраў. За кропку прыцэльвання, як правіла, прымаецца сярэдзіна 
цэлі. Калі ўмовы не дазваляюць змяняць установку прыцэлу ў залеж-
насці ад далёкасці да цэлі, то ў межах далёкасці прамога стрэлу агонь 
трэба весці з прыцэлам, адпаведным далёкасці прамога стрэлу, пры-
цэльваючыся ў ніжэйшы край цэлі.

Далёкасць да цэляў вызначаецца вакамерам (мал. 123). Пры гэтым 
далёкасць да цэляў і мясцовых прадметаў вызначаецца па адрэзках 

ФАКТАРЫ, ЯКІЯ 
НЕАБХОДНА 

ЎЛІЧВАЦЬ ПРЫ 
ВЫЗНАЧЭННІ 
ДАЛЁКАСЦІ 

ВАКАМЕРАМ

уяўная велічыня аднаго і таго ж адрэзка мясцовасці 
з аддаленнем яго ад аўтаматчыка або кулямётчыка 

(у перспектыве) паступова змяншаецца

равы, лагчыны, рэчкі, якія перасякаюць напрамак на мясцовы 
аб’ект ці цэль, скрадваюць (змяншаюць) далёкасць

дробныя аб’екты (кусты, камяні, асобныя фігуры) 
здаюцца далейшымі, чым буйныя аб’екты (лес, гара, 

калона войскаў) на тым самым аддаленні 

у пахмурны дзень, у дождж, у прыцемкі, у туман 
далёкасці здаюцца павялічанымі, а ў светлы, 

сонечны дзень, наадварот, паменшанымі

аднаколерны, аднастайны фон мясцовасці (луг, снег, паша) 
вылучае і нібыта набліжае аб’екты, што знаходзяцца на ім, 
калі яны інакш афарбаваны, а стракаты, разнастайны фон 

мясцовасці, наадварот, маскіруе і нібыта аддаляе аб’екты на імМал. 123. Вызначэнне 
далёкасці вакамерам

Правообладатель Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки



154

Раздзел 2. Асновы ваеннай справы

мясцовасці, якія добра адбіліся ў зрокавай памяці, па ступені бачна-
сці і ўяўнай велічыні цэляў (аб’ектаў), а таксама шляхам спалучэння 
абодвух спосабаў.

Пры вызначэнні далёкасцей па адрэзках мясцовасці неабходна 
якую-небудзь звычную далёкасць, якая цвёрда замацавалася ў зрока-
вай памяці (напрыклад, адрэзак 100, 200 або 300 м), у думках адклад-
ваць ад сябе да аб’екта (цэлі).

Пры вызначэнні далёкасці па ступені бачнасці і ўяўнай велічыні 
аб’екта (цэляў) неабходна параўнаць бачную велічыню цэлі з 
бачнымі памерамі дадзенай цэлі, якія адбіліся ў памяці, на пэўных 
аддаленнях.

Калі цэль выяўлена паблізу арыенціра або мясцовага аб’екта, далё-
касць да якога вядома, то пры вызначэнні далёкасці да цэлі неабход-
на на вока ўлічваць яе аддаленне ад арыенціра.

Уначы далёкасць да асветленых цэляў вызначаецца гэтак сама, як 
і ўдзень.

Значнае адхіленне знешніх умоў ад таблічных (нармальных) змя-
няе далёкасць палёту кулі ці адхіляе яе у бок ад напрамку (плоскасці) 
стральбы. За таблічныя ўмовы стральбы прымаюцца: тэмпература па-
ветра +15 °С, адсутнасць ветру і перавышэння мясцовасці над узроў-
нем мора, вугал месца цэлі не большы за 15°.

Адхіленне тэмпературы паветра ад таблічнай выклікае змяненне 
далёкасці палёту кулі, павялічваючы яе пры стральбе ў летніх умовах 
і змяншаючы ўзімку. Далёкасць палёту кулі пры стральбе ў летніх 
умовах павялічваецца нязначна, таму ўносіць папраўку ў пры цэл або 
ў становішча кропкі прыцэльвання не трэба. Далёкасць палёту кулі 
пры стральбе ўзімку (ва ўмовах нізкіх тэмператур) на адлегласці звыш 
400 м змяншаецца на значную велічыню (50—100 м), таму неабход-
на пры тэмпературы паветра вышэй за –25 °С кропку пры цэльвання 
выбіраць на верхнім краі цэлі, а пры тэмпературы паветра ніжэй за 
–25 °С павялічваць прыцэл на адно дзяленне.

Папраўкі ва ўстаноўку прыцэлу на перавышэнне мясцовасці над 
узроўнем мора і на вугал месца цэлі ўлічваюцца толькі пры стральбе 
ў гарах, калі адлегласць да цэлі большая за 400 м.

Бакавы вецер аказвае значны ўплыў на палёт кулі, адхіляючы яе 
ўбок. У сувязі з гэтым неабходна ўносіць папраўку на бакавы вецер. 
Яна ўлічваецца пры стральбе з аўтамата вынасам кропкі прыцэльван-
ня ў фігурах цэлі або метрах, пры стральбе з кулямёта — устаноўкай 
цэліку ў тысячных. Калі ў баі абставіны не дазваляюць уносіць па-
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праўку ў цэлік, то папраўка на бакавы вецер пры стральбе з кулямёта 
ўлічваецца вынасам кропкі прыцэльвання. Папраўка на бакавы вецер 
бярэцца ў той бок, адкуль дзьме вецер. Так, пры ветры злева кропка 
прыцэльвання выносіцца (цэлік устанаўліваецца) улева, пры ветры 
справа — управа.

Становішчы для стральбы. Стральба можа весціся: лежачы, 
з калена, стоячы. Гатоўнасць уключае прыняцце становішча для 
стральбы, зараджанне зброі і прыкладку. Правільная гатоўнасць 
да стральбы забяспечвае ўстойлівасць зброі, якая ўплывае на 
трапнасць стральбы.

Стральба з аўтамата можа весціся з розных становішчаў і з любога 
месца, адкуль відаць цэлі або ўчастак мясцовасці, на якім чакаецца 
з’яўленне праціўніка. Пры вядзенні агню ваеннаслужачы прымае 
становішча для стральбы стоячы, з калена і лежачы ў залежнасці ад 
умоў мясцовасці і агню праціўніка (мал. 124).

Для стральбы з аўтамата неабходна выбіраць такое месца, якое 
забяспечвае найлепшы агляд і абстрэл, укрывае салдата ад назірання 
і агню праціўніка і дазваляе зручна выканаць прыёмы стральбы.

Прыцэльванне — гэта сукупнасць дзеянняў стралка, пры зна-
чаных для прыдання каналу ствала зброі становішча ў прасторы, 
якое забяспечвае палёт кулі ў патрэбным напрамку і на неабходную 
далёкасць. Гэтыя дзеянні выконваюцца з дапамогай прыцэлу 
і мушкі.

Для таго каб на працягу ўсёй стральбы захавалася аднастайнасць 
гатоўнасці і прыкладкі, першапачатковую наводку зброі ў цэль 
трэба выконваць не рукамі, а перамяшчэннем корпуса, не змяняючы 

Мал. 124. Становішчы для стральбы: 1 — лежачы; 2 — з калена; 3 — стоячы

21 3
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становішча левай рукі. Калі зброя накіравана нізка, корпус трэба 
перамясціць назад. Калі зброя накіравана высока, корпус падаецца 
наперад. Пры перамяшчэнні корпуса разам з нагамі ўправа ствол 
зброі адхіляецца ўлева, а калі корпус перамяшчаецца ўлева, то ствол 
перамяшчаецца ўправа.

Карысна па заканчэнні грубай наводкі зброі ў напрамку цэлі 
заплюшчыць вочы і расслабіць мышцы. Затым, расплюшчыўшы 
вочы, паглядзець, куды накіравана зброя, і пры неабходнасці выпра-
віць грубую наводку.

Для прыцэльвання (мал. 125) неабходна 
зажмурыць левае вока, а правым глядзець 
праз проразь прыцэлу на мушку так, каб 
мушка знаходзілася строга пасярэдзіне 
проразі, а яе вяршыня апынулася ўпоравень 
з верхнімі краямі грыўкі прыцэльнай 
планкі. Гэта і называецца «ўзяць роўную 
мушку», яе трэба ўтрымліваць. Затым, 
затрымаўшы дыханне на выдыху, трэба 
падвес ці роўную мушку да кропкі пры-
цэль ван ня, адначасова націскаючы на 
спускавы кручок.

Пры змяшчэнні мушкі ўбок ад сярэдзіны 
проразі, а таксама вышэй або ніжэй за 
яе краі трапнай стральбы не атрымаецца 
(мал. 126). Пры гэтым чым большая па-
мылка ў становішчы мушкі адносна про-
разі прыцэлу, тым большыя будуць ад хі-
ленні куль ад кропкі прыцэльвання. Ва 
ўсіх выпадках кулі адхіляюцца ў бок змя-
шчэння мушкі.

Спуск курка — адзін з найбольш важ-
ных і адказных элементаў тэхнікі стральбы. На спускавы кручок 
указальны палец правай рукі неабходна накладваць першым су-
ставам і націскаць плаўна і прама назад. Калі палец накладваць 
другім суставам, то націсканне адбудзецца ўлева назад, з-за чаго 
зброя будзе ссоўвацца ўлева. Для спуску курка трэба, стаіўшы ды-
ханне, плаўна націскаць на спускавы кручок да той пары, пакуль 
курок незаўважна для стралка не спусціцца з баявога ўзвода і не 
адбудзецца стрэл.

Мал. 125. Узяцце роўнай мушкі

Мал. 126. Памылкі 
ў прыцэльванні
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У час прыцэльвання і спуску курка неабходна затрымліваць дыхан-
не. Найбольш мэтазгодным момантам для затрымкі дыхання з’яўля-
ецца заканчэнне выдыху. Трэба спачатку ажыццявіць грубую навод-
ку, зра біць глыбокі ўдых, а затым, павольна выдыхаючы, выканаць 
дакладную наводку з адначасовым плаўным націсканнем на спускавы 
кручок, каб ліквідаваць яго мёртвы ход. Удакладняючы прыцэльванне і 
стаіўшы дыханне на заканчэнні выдыху, стралок, працягваючы плаўна 
на ціс каць на спускавы кручок, робіць стрэл.

Стральба па рухомых цэлях. Пры руху цэлі на стралка ці ад яго на да-
лёкасці, што не перавышае далёкасці прамога стрэлу, агонь трэба весці з 
устаноўкай прыцэлу, адпаведнай далёкасці прамога стрэлу. На далёкас-
ці, якая перавышае далёкасць прамога стрэлу, агонь весці з устаноўкай 
прыцэлу, адпаведнай той далёкасці, на якой цэль можа апынуцца ў мо-
мант адкрыцця агню.

Пры стральбе па цэлі, якая рухаецца пад вуглом да напрамку 
стральбы, кропку прыцэльвання неабходна выбіраць перад цэллю і на 
такой адлегласці ад яе, каб за час палёту кулі цэль перамясцілася на 
гэту адлегласць. Адлегласць, на якую перамяшчаецца цэль за час па-
лёту кулі да яе, называецца апярэджаннем. Апярэджанне на рух цэлі 
бярэцца ў фігурах цэлі або ў метрах.

Пры стральбе з аўтамата апярэджанне можа быць узята да пачатку 
стральбы з дапамогай цэліку, пры гэтым цэлік перамяшчаецца ў бок 
руху цэлі і прыцэльванне адбываецца ў сярэдзіну цэлі. Калі ж умовы 
стральбы не дазваляюць устанавіць цэлік, то апярэджанне бярэцца 
ў фігурах цэлі або ў метрах.

Патрабаванні бяспекі пры стральбе са стралковай зброі. Бяспека 
пры стральбе забяспечваецца шляхам дакладнай арганізацыі занят-
каў пры выкананні практыкаванняў стральбы, кіданні баявых гра-
нат, у выніку дакладнага выканання патрабаванняў, выкладзеных 
у нарматыўных прававых актах, і высокай дысцыплінаванасці 
ваеннаслужачых.

Асабовы састаў, які не засвоіў патрабаванняў бяспекі, да стральбы 
не дапускаецца.

ЗАБАРАНЯЕЦЦА: 
1. Заходзіць на ўчасткі мішэнных палёў, дзе ёсць неразарваныя 

боепрыпасы і іншыя выбухованебяспечныя прадметы (рэчывы).
2. Чапаць неразарваныя боепрыпасы, іншыя выбухованебяспеч-

ныя прадметы і сродкі імітацыі. Пра кожны неразарваны снарад  
Правообладатель Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки



158

Раздзел 2. Асновы ваеннай справы

і выбухованебяспечны прадмет дакладваць старшаму кіраўніку 
стральбы (кіраўніку стральбы на ўчастку).

3. Накіроўваць узбраенне (зброю) на людзей, у бок і ў тыл вучэбнага 
аб’екта (незалежна ад таго, зараджана яно ці не).

4. Пакідаць дзе б тое ні было зараджаную зброю або перадаваць яе 
іншым асобам, пакідаць на агнявой пазіцыі без каманды камандзіра 
падраздзялення.

5. Зараджаць зброю баявымі і халастымі патронамі да падачы сі-
гналу «Агонь».

6. Разбіраць боепрыпасы і баявыя гранаты, ліквідаваць у іх 
ня спраўнасці.

7. Пры зарадцы стужкі карыстацца малатком і іншымі металіч-
нымі прадметамі для выраўноўвання боепрыпасаў у стужцы, дапу-
скаць удары па мембранах узрывальнікаў і капсулях-запальніках.

ЗАБАРАНЯЕЦЦА ВЕСЦІ АГОНЬ:
1. З няспраўнай зброі і няспраўнымі боепрыпасамі.
2. Да выхаду на рубеж адкрыцця агню і пасля выхаду на рубеж 

спынення агню.
3. За межы граніц бяспечных бакавых засцерагальных зон.
4. Пасля каманды «Спыніць агонь».

ВЯДЗЕННЕ АГНЮ АДРАЗУ СПЫНЯЕЦЦА Ў ВЫПАДКАХ:
1. З’яўлення людзей, транспарту ці жывёл на мішэнным полі, нізка 

пралятаючых самалётаў, верталётаў над раёнам стральбы.
2. Падняцця белага сцяга (уключэння ліхтара белага святла) на ка-

мандным пункце.
3. Узнікнення пажару на мішэнным полі ў час стральбы.
4. Страты арыенціроўкі, дрэннай бачнасці.

Зараджаць зброю дазваляецца толькі пасля падачы сігналу «Агонь» 
на агнявым рубяжы ці пасля праходжання рубяжа адкрыцця агню. 
Перад кожным зарадам зброі трэба пераканацца ў адсутнасці ў ствале 
пабочных прадметаў (зямлі, пяску, ануч і да т. п.).

Разраджэнне зброі ажыццяўляецца на рубяжы спынення агню 
з ажыццяўленнем кантрольных спускаў, пасля чаго навучэнцы 
дакладваюць: «(Называе сябе), зброя разраджана, пастаўлена на 
засцерагальнік».
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1. Што такое стрэл?
2. На што ўплывае пачатковая скорасць кулі?
3. Ад чаго залежыць траекторыя палёту кулі?
4. Што ўключаюць у сябе прыёмы стральбы?
5. Як прыёмы стральбы ўплываюць на трапнасць стральбы?
6. Як трэба выконваць спуск курка пры стральбе?
7. Што павінен рабіць стралок у час прыцэльвання і спуску курка?
8. Якія віды цэляў могуць быць на полі бою? Як трэба весці стральбу па праціўніку, 

які пачаў атаку?
9. Якія дзеянні павінен ажыццявіць стралок пры стральбе па рухомай цэлі?
10. Як трэба весці агонь метадам суправаджэння?
11. Што дае прымяненне трасіруючых куль?
12. Ад якіх фактараў залежыць паспяховае выкананне задач у баі?
12. Як вядзецца назіранне за полем бою?
13. Ад чаго залежыць выбар цэлі на полі бою?
12. Што забараняецца пры стральбе са стралковай зброі?
13. У якіх выпадках адразу спыняецца вядзенне агню?

§ 31. Парадак няпоўнай разборкі і зборкі аўтамата

Што з’яўляецца асноўнай індывідуальнай зброяй салдата? Якія асноўныя 
часткі і механізмы аўтамата АК74?

У баі жыццё салдата часта залежыць ад надзейнай працы яго 
асабістай зброі — аўтамата, спраўнасць якога залежыць, перш за ўсё, 
ад рэгулярнай чысткі і змазкі яго частак. Разборка аўтамата можа 
быць няпоўнай і поўнай: няпоўная — для чысткі, змазкі і агляду 
аўтамата; поўная — для чысткі пры моцным забруджванні аўтама-
та, пасля знаходжання яго пад дажджом або ў снезе і пры рамонце. 
Занадта частая разборка аўтамата шкодная, бо паскарае знос частак 
і механізмаў.

Разборку і зборку аўтамата трэба выконваць на стале або чыстай 
падсцілцы. Часткі і механізмы трэба выкладваць у парадку разборкі. 
Абыходзіцца з імі трэба асцярожна, не класці адну частку на другую, 
не прыкладаць лішніх намаганняў і не рабіць рэзкіх удараў (мал. 127).

Аддзяліць магазін. Утрымліваючы аўтамат левай рукой за шый-
ку прыклада або цаўё, правай рукой ахапіць магазін (мал. 128); 
націскаючы вялікім пальцам на зашчапку, падаць ніжнюю частку 
магазіна наперад і аддзяліць яго.
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Пасля гэтага праверыць, ці няма 
патрона ў патронніку, для чаго пе-
равесці пераводчык уніз, паставіўшы 
яго ў становішча «АЎ» або «АДЗ»; 
адвесці ручку затворнай рамы назад, 
агледзець патроннік, адпусціць ручку 
затворнай рамы і спусціць курок з ба-
явога ўзвода.

Вынуць пенал з гнязда прыкла-
да. Утапіць пальцам правай рукі 
вечка гнязда так, каб пенал пад дзеяннем спружыны выйшаў з 
гнязда; раскрыць пенал і вынуць з яго працірку, ёршык, адвёртку 

і выкалатку.
Аддзяліць шомпал. Адцягнуць канец шомпала ад 

ствала так, каб яго галоўка выйшла з-пад упору на 
аснове мушкі (мал. 129), і вынуць шомпал.

Аддзяліць дульны тормаз-кампенсатар. Утапіць 
адвёрткай фіксатар дульнага тормаза-кампенсата-
ра. Скруціць дульны тормаз-кампенсатар з разьбо-
вага выступу асновы мушкі, круцячы яго супраць 
ходу гадзіннай стрэлкі (мал. 130). У выпадку праз-
мерна тугога вярчэння дульнага тормаза-кампен-
сатара дапускаецца адкручваць яго з дапамогай 
выкалаткі (шомпала), устаўленай у акно дульнага 
тормаза-кампенсатара.

Мал. 128. Аддзяленне магазіна

Мал. 129. 
Аддзяленне 

шомпала

Мал. 127. Парадак няпоўнай разборкі аўтамата

аддзяліць 
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ў патронніку
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аддзяліць 
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аддзяліць 
зваротны 
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аддзяліць вечка 
ствольнай каробкі

аддзяліць 
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кампенсатар

аддзяліць 
затвор ад 

затворнай рамы

аддзяліць 
шомпал

аддзяліць 
газавую трубку 

са ствольнай 
накладкай
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Аддзяліць вечка ствольнай каробкі. 
Левай рукой ахапіць шыйку прыклада, 
вялікім пальцам гэтай рукі націснуць на 
выступ накіроўваючага стрыжня зварот-
нага механізма, правай рукой прыўзняць 
уверх заднюю частку вечка ствольнай ка-
робкі (мал. 131) і аддзяліць вечка.

Аддзяліць зваротны механізм. Утрым-
ліваючы аўтамат левай рукой за шыйку 

пры клада, правай рукой падаць наперад накіроўваючы стрыжань зва-
ротнага механізма да выхаду яго пяткі з падоўжнага паза ствольнай 
каробкі; прыўзняць задні канец накіроўваючага стрыжня (мал. 132) 
і вынуць зваротны механізм з канала затворнай рамы.

Аддзяліць затворную раму з затворам. Працягваючы ўтрымліваць 
аўтамат левай рукой, правай адвесці затворную раму назад да ўпору, 
прыўзняць яе разам з затворам (мал. 133) і аддзяліць ад ствольнай 
каробкі.

Аддзяліць затвор ад затворнай рамы. Узяць затворную раму ў 
левую руку затворам уверх (мал. 134); правай рукой адвесці затвор 
назад, павярнуць яго так, каб вядучы выступ затвора выйшаў з фі-
гурнага выразу затворнай рамы, і вывесці 
затвор наперад.

Аддзяліць газавую трубку са стволь-
най накладкай. Утрымліваючы аўтамат ле-
вай рукой, правай надзець пенал прына-
лежнасці прамавугольнай адтулінай на 
выступ замыкальніка газавай трубкі, па-
вярнуць замыкальнік ад сябе да верты-
кальнага становішча (мал. 135) і зняць га-
завую трубку з патрубка газавай камеры.

Мал. 133. Аддзяленне 
затворнай рамы з затворам

Мал. 132. Аддзяленне 
зваротнага механізма

Мал. 131. Аддзяленне 
вечка ствольнай каробкі

Мал. 130. Аддзяленне дульнага 
тормаза-кампенсатара

Мал. 134. Аддзяленне 
затвора ад затворнай рамы
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Парадак зборкі аўтамата пасля няпоў-
най разборкі (мал. 136). Далучыць газа вую 
трубку са ствольнай накладкай. Утрым-
ліваючы аўтамат левай рукой, правай на-
сунуць газавую трубку пярэднім канцом на 
патрубак газавай камеры і шчыльна пры-
ціснуць задні канец ствольнай накладкі 
да ствала; павярнуць з дапамогай пенала 
прыналежнасці замыкальнік на сябе да ўваходу яго фіксатара ў выем-
ку на калодцы прыцэлу.

Далучыць затвор да затворнай рамы. Узяць затворную раму ў ле-
вую руку, а затвор — у правую і ўставіць яго цыліндрычнай часткай 
у канал рамы; павярнуць затвор так, каб яго вядучы выступ увайшоў 
у фігурны выраз затворной рамы, і прасунуць затвор наперад.

Далучыць затворную раму з затворам да ствольнай каробкі. Узяць 
затворную раму ў правую руку так, каб затвор утрымліваўся вялікім 
пальцам у пярэднім становішчы. Левай рукой ахапіць шыйку прыкла-
да, правай увесці газавы поршань у поласць калодкі прыцэлу і прасу-
нуць затворную раму наперад настолькі, каб адгіны ствольнай каробкі 
ўвайшлі ў пазы затворнай рамы, невялікім намаганнем прыціснуць яе 
да ствольнай каробкі і прасунуць наперад.

Далучыць зваротны механізм. Правай рукой увесці зваротны ме-
ханізм у канал затворнай рамы; сціскаючы зваротную спружыну, 

Мал. 135. Аддзяленне газавай 
трубкі са ствольнай накладкай

далучыць 
газавую трубку 

са ствольнай 
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далучыць 
затвор 

да затворнай 
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далучыць 
затворную раму 

з затворам 
да ствольнай 

каробкі

далучыць 
зваротны 
механізм

далучыць 
шомпал

далучыць 
дульны тормаз-

кампенсатар

спусціць курок 
і паставіць на 

засцерагальнік

далучыць 
вечка 
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каробкі

укласці пенал 
у гняздо 

прыклада

далучыць 
магазін 

да аўтамата

Мал. 136. Парадак зборкі аўтамата 
пасля няпоўнай разборкі
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падаць накіроўваючы стрыжань наперад і, апусціўшы крыху ўніз, 
увесці яго пятку ў падоўжны паз ствольнай каробкі.

Далучыць вечка ствольнай каробкі. Уставіць вечка ствольнай ка-
робкі пярэднім канцом у паўкруглы выраз на калодцы прыцэлу; на-
ціснуць на задні канец вечка далонню правай рукі наперад і ўніз так, 
каб выступ накіроўваючага стрыжня зваротнага механізма ўвайшоў 
у адтуліну вечка ствольнай каробкі.

Спусціць курок з баявога ўзводу і паставіць на засцерагальнік. На-
ціснуць на спускавы кручок і падняць пераводчык уверх да ўпору.

Далучыць дульны тормаз-кампенсатар. Накруціць дульны тор-
маз-кампенсатар на разьбовы выступ асновы мушкі да ўпору. Калі 
паз дульнага тормаза-кампенсатара не супаў з фіксатарам, неабходна 
адкруціць дульны тормаз-кампенсатар (не больш за адзін абарот) да 
сумяшчэння паза с фіксатарам.

Далучыць шомпал.
Укласці пенал у гняздо прыклада. Укласці працірку, ёршык, ад-

вёртку і выкалатку ў пенал і закрыць яго вечкам, укласці пенал дном 
у гняздо прыклада і ўтапіць яго так, каб гняздо закрылася вечкам.

Далучыць магазін да аўтамата. Утрымліваючы аўтамат левай ру-
кой за шыйку прыклада або цаўё, правай увесці ў акно ствольнай ка-
робкі зачэп магазіна і павярнуць магазін на сябе так, каб зашчапка 
заскочыла за апорны выступ магазіна.

Захаванне і ўтрыманне аўтаматаў (кулямётаў) і патронаў. 
Аўтамат захоўваецца заўсёды разраджаным, пры гэтым магазін 
аддзелены, штык-нож зняты, курок спушчаны, пераводчык на 
засцерагальніку, хамуцік прыцэлу ўстаноўлены на дзяленне «П». 
Аўтамат знімаецца з засцерагальніка толькі перад зараджаннем 
і перад стральбой.

Аўтамат павінен заўсёды ўтрымлівацца чыстым і ў поўнай спраўна-
сці, абыходзіцца з ім трэба беражліва. Пры праверцы работы ўдарна-
спускавога механізма не рабіць лішніх спускаў курка.

Пры казарменным і лагерным размяшчэнні аўтамат захоўваецца 
ў пірамідзе; у асобым аддзяленні той жа піраміды захоўваюцца ма-
газіны, сумкі для магазінаў, штык-нож у ножнах, маслёнка і чахол. 
Сумка для магазінаў, рэмень і чахол павінны захоўвацца чыстымі 
і сухімі.

Пры часовым размяшчэнні ў якім-небудзь будынку аўтамат трэба 
захоўваць у сухім месцы ў аддаленні ад дзвярэй, печаў і награваль-
ных прыбораў. У баявой абстаноўцы аўтамат трымаць пры сабе.
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Пры руху на заняткі аўтамат пераносіцца на рэмені ў становішчы 
«на рэмень» або «за спіну». Рэмень павінен быць падагнаны так, каб 
аўтамат не біўся аб цвёрдыя прадметы рыштунку. Аўтамат пераносіц-
ца з далучаным магазінам. Астатнія магазіны знаходзяцца ў сумцы.

У час перапынкаў паміж заняткамі, а таксама на прывалах аўта-
мат знаходзіцца на рэмені ці ў руках. Пры перамяшчэнні на аўтама-
білях і бронетранспарцёрах аўтамат трэба трымаць паміж каленямі 
вертыкальна.

Для прадухілення напухання або разрыву ствала забараняецца за-
тыкаць чымсьці канал ствала. Аўтамат трэба засцерагаць ад таго, каб 
у канал ствала трапіла вада. У выпадку, калі ў канал ствала трапіла 
вада, трэба перад пачаткам стральбы, трымаючы аўтамат дульнай 
часткай ствала ўніз, адцягнуць рухомыя часткі назад і некалькі разоў 
страсянуць аўтамат, пакуль вада не выльецца з канала ствала.

1. З якой мэтай праводзіцца разборка аўтамата?
2. Які парадак няпоўнай разборкі аўтамата?
3. Як павінен захоўвацца аўтамат?
4. Дзе павінен знаходзіцца аўтамат у баявой абстаноўцы?
5. Што трэба рабіць, калі ў ствол аўтамата трапіла вада?
6. Як трэба трымаць аўтамат пры перамяшчэнні на аўтамабілях або броне-

транспарцёрах?

§ 32. Ручныя асколачныя гранаты

Ад чаго залежыць поспех у агульнавайсковым баі? Назавіце склад мотастрал
ковага аддзялення.

Ручныя асколачныя гранаты. Ручныя асколачныя гранаты пры-
значаны для паражэння асколкамі жывой сілы праціўніка ў бліжнім 

РУЧНЫЯ ГРАНАТЫ

наступальныя
РГД-5

РГН

абарончыя
Ф-1

РГА
Мал. 137. Віды ручных гранат
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баі (на адкрытай мясцовасці, у акопах або хадах злучэння, пры баі ў 
населеным пункце, у лесе ці гарах). У залежнасці ад далёкасці раз-
лёту асколкаў гранаты падзяляюцца на наступальныя і абарончыя 
(мал. 137).

Ручныя асколачныя гранаты
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Ф-1 абарон-
чая 600 60 3,2—4,2 200 7 20—40 УЗРГМ

РГД-5 насту-
паль ная 310 110 3,2—4,2 25 5 30—45 УЗРГМ

РГА абарон-
чая 530 92 3,3—4,3 150 12 20—40 УДЗ

РГН насту-
паль ная 310 114 3,3—4,3 24 8 30—45 УДЗ

Ручныя асколачныя гранаты Ф-1 і РГД-5. Ручная асколачная 
граната Ф-1 — граната дыстанцыйнага дзеяння, прызначаная для 
паражэння жывой сілы пераважна ў аба-
рончым баі (мал. 138). Кідаць гранату 
можна з розных становішчаў і толькі з-за 
ўкрыцця, з бронетранспарцёра, БМП або 
танка.

Корпус гранаты служыць для змя-
шчэн ня разрыўнога зарада і запала, а 
таксама для ўтварэння асколкаў пры 
выбуху гранаты. Корпус гранаты чыгун-
ны, з падоўжнымі і папярочнымі ба-
рознамі. У верхняй частцы корпуса ма-
ецца наразная адтуліна для ўкручвання 
запалу. Разрыўны зарад запаўняе кор-
пус і служыць для разрыву гранаты на 
асколкі.

Мал. 138. Ручная асколачная 
граната Ф-1: а — знешні выгляд; 

б — устройства (1 — запал;  
2 — засцерагальная загваздка; 3 — 

корпус; 4 — арабрэнне корпуса; 
5 — зарад выбуховага рэчыва)

а б

1

2 3

45
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Пры захоўванні, транспарціроўцы і пераносцы грана-
ты ў гэту адтуліну ўкручаны пластмасавы корак.

Ручная асколачная граната РГД-5 — граната дыстан-
цыйнага дзеяння, прызначаная для паражэння жывой 
сілы праціўніка ў наступленні і ў абароне (мал. 139). 
Кіданне гранаты ажыццяўляецца з розных становішчаў 
пры дзеяннях у пешым парадку і на бронетранспарцёры 
(аўтамабілі).

Корпус гранаты служыць для змяшчэння разрыўно-
га зарада, трубкі для запала, а таксама для ўтварэння 
асколкаў пры выбуху гранаты. Ён складаецца з дзвюх 
частак — верхняй і ніжняй.

Верхняя частка корпуса мае знешнюю абалонку, якая  
называецца каўпаком, і ўкладыш каўпака. Да верхняй часткі пры 
дапамозе манжэты далучаецца трубка для запала. Трубка слу жыць 
для далучэння запала да гранаты і для герметызацыі разрыўно-
га зарада ў корпусе. Для папярэджання забруджвання трубкі ў яе 
ўкручваецца пластмасавы корак. Пры падрыхтоўцы гранаты да кі-
дання замест корка ў трубку ўкручваецца запал.

Ніжняя частка корпуса мае знешнюю абалонку, якая называец-
ца паддонам, і ўкладыш паддона. Разрыўны зарад запаўняе корпус 
і служыць для разрыву гранаты на асколкі.

Уніфікаваны запал да ручных гранат. Ручныя асколачныя грана-
ты Ф-1 і РГД-5 камплектуюцца мадэрнізаваным уніфікаваным запа-
лам да ручных гранат (УЗРГМ) (мал. 140).

Запал гранаты УЗРГМ прыз на-
чаецца для выбуху разрыўнога 
за рада.

Ударны механізм служыць для 
запальвання капсуля-запальні ка. 
Ён мае трубку ўдарнага механіз ма, 
злучальную ўтулку, накіроўваю-
чую шайбу, баявую спружыну, 
ударнік, шайбу ўдарніка, спуска-
вы рычаг і засцерагальную за-
гвазд ку з кольцам.

Перад кіданнем гранаты вы-
круч ваецца пластмасавы корак 
і на яго месца ўкручваецца запал.

Мал. 139. 
Ручная 

асколачная 
граната 

РГД-5

Мал. 140. УЗРГМ (уніфікаваны запал 
ручной гранаты мадэрнізаваны)

Спускавы 
рычаг

Засцерагальная 
загваздка з кольцам

Ударны 
механізм

Запал
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Пры кіданні гранату бяруць у руку так, каб спускавы рычаг быў 
прыціснуты пальцамі да корпуса гранаты. Працягваючы шчыльна 
прыціскаць спускавы рычаг, свабоднай рукой сціскаюць (выпро-
стваюць) канцы засцерагальнай загваздкі, якая рэзка вырываецца 
з запала пальцам за кольца. Пасля вырывання загваздкі становішча 
частак запала не змяняецца. У момант кідка гранаты спускавы ры-
чаг аддзяляецца і вызваляе ўдарнік. Ударнік пад дзеяннем баявой 
спружыны наколвае капсуль-запальнік. Агонь ад капсуля запальвае 
запавольнік і, прайшоўшы яго, перадаецца капсулю-дэтанатару. 
Выбух капсуля-дэтанатара прыводзіць да падрыву разрыўнога зара-
да. Выбух разрыўнога зарада драбніць корпус гранаты на асколкі.

Ручныя асколачныя гранаты РГА і РГН. У 1981 г. на ўзбраен-
не Савецкай Арміі былі прыняты асколачныя гранаты РГА і РГН 
(мал. 141), распрацаваныя з улікам вопыту вайны ў Афганістане.

Граната РГН прызначана 
для паражэння жывой сілы 
ў наступальных дзеяннях, а 
РГА — у абарончым баі. Гра-
наты РГА і РГН маюць боль-
шую ступень уніфікацыі па-
між сабой і аднолькавы тып 
запала — УДЗ (мал. 142). Яны 
складаюцца з корпуса, зарада 
выбуховай сумесі, дэтанацый-
най шашкі і УДЗ.

Корпус РГН складаецца з  дзвюх  
паўсфер, вырабленых з алюмініевага сплаву таўшчынёй 4 мм. На кор-
пус гранаты нанесены ўнутраныя насечкі. Тарцы абедзвюх паў сфер 
абточаны так, каб на край ніжняй паўсферы можна было на дзець 
верхнюю і злучыць іх абцісканнем верхняй часткі. Для забеспячэн-
ня герметычнасці паміж паўсферамі ўкладваецца поліэтыленавае 
кольца.

Корпус РГА для павелічэння 
колькасці забойных асколкаў мае 
дзве знешнія і дзве ўнутраныя 
стальныя паўсферы таўшчынёй 
2,8 мм. На корпус гранаты нанесены ўнутраныя і знешнія (на па-
верхні ніжняй паўсферы) насечкі. Гэта дазваляе па знешнім вы гля дзе 
адрозніваць яе ад наступальнай гранаты РГН.

Мал. 142. 
Ударна-

дыстанцыйны 
запал (УДЗ)

Мал. 141. Асколачная 
граната РГА (а) і асколачная 

граната РГН (б)

а б

У чым галоўнае адрозненне наступаль
ных гранат ад абарончых?
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Пасля вырывання шплінта і кідка рычаг пад дзеяннем спружыны 
адкідваецца ад гранаты і вызваляе ўдарнік, які паварочваецца і на-
колвае сваім джалам капсуль. Выбух гранаты адбываецца або ад уда-
ру аб перашкоду па заканчэнні часу далёкага ўзвядзення (1—1,8 с) або 
(калі ўдару не адбылося ці ён быў недастаткова моцны) па заканчэнні 
часу самаліквідацыі (3,2—4,2 с).

Ручную асколачную гранату РГА рэкамендуецца прымяняць з 
укрыцця, з акопа, з БМП, танка, бронетранспарцёра.

Патрабаванні бяспекі пры абыходжанні з гранатамі. Ручныя гра-
наты пераносяцца ў гранатных сумках, запалы змяшчаюцца асобна 
ад гранат, пры гэтым кожны запал павінен быць загорнуты ў паперу 
або чыстую анучу.

Перад укладкай у гранатную сумку і перад зараджаннем гранаты 
і запалы аглядаюцца. Пры аглядзе неабходна звяртаць увагу на тое, 
каб корпус гранаты не меў глыбокіх увагнутасцей; трубка для запа-
ла не была засмечанай і не мела скразных пашкоджанняў; запал быў 
чысты і не меў памятасцей; канцы засцерагальнай загваздкі былі раз-
ведзены і не мелі шчылін на выгінах.

Запалы са шчылінамі ці з зялёным налётам да прымянення 
непрыгодны.

Трэба засцерагаць гранаты і запалы ад моцных штуршкоў, удараў, 
агню, бруду і вільгаці. Калі яны былі забруджаны ці падмочаны, пры 
першай магчымасці гранаты трэба старанна выцерці і прасушыць на 
сонцы або ў цёплым памяшканні, аднак не каля агню. Прасушваць 
гранаты абавязкова пад назіраннем.

Зараджаць гранату (устаўляць запал) дазваляецца толькі перад яе 
кіданнем.

Разбіраць баявыя гранаты і ліквідаваць у іх няспраўнасці, пера-
носіць гранаты не ў сумках (падвешанымі за кольца засцерагальнай 
загваздкі), а таксама чапаць гранаты, якія не разарваліся, забараня-
ецца (мал. 143).

Для кідання гранаты неабходна:
— узяць гранату ў руку і пальцамі моцна прыціснуць спускавы ры-

чаг да корпуса гранаты;
— працягваючы шчыльна прыціскаць спускавы рычаг, другой ру-

кой сціснуць (выпрастаць) канцы засцерагальнай загваздкі і за коль-
ца пальцам вырваць яе з запала;

— размахнуцца і кінуць гранату ў цэль.
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Зброя пры гэтым павінна знаходзіцца ў становішчы, якое за-
бяспечвае неадкладную гатоўнасць дзейнічаць.

1. Для чаго прызначаны гранаты? 
2. Якія віды ручных гранат выкарыстоўваюцца ў войсках? 
3. Як устроены ручныя гранаты? 
4. Якія патрабаванні бяспекі трэба выконваць пры абыходжанні з ручнымі грана-

тамі?
5. Якія дзеянні салдата пры кіданні гранаты?
6. Ці можна выкарыстоўваць гранаты, у якіх запал са шчылінай?

Мал. 143. Меры бяспекі пры абучэнні кіданню гранат
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пры навучанні неабходна быць у стальных шлемах

перад зараджаннем агледзець гранаты і запалы

кожную наступную гранату кідаць, калі пройдзе 
не менш за 5 сек пасля выбуху папярэдняй

разраджэнне гранаты ажыццяўляць толькі па камандзе 
і пад непасрэдным назіраннем камандзіра

весці ўлік гранат, якія не разарваліся, і пазначаць 
месцы іх падзення чырвонымі сцяжкамі

раён кідання ручных гранат ачапляць у радыусе не менш за 300 м

асабовы састаў, не заняты кіданнем гранат, адво дзіць ва ўкрыцце 
або на бяспечнае аддаленне ад агня во га ру бя жа (не бліжэй за 350 м)

зыходнае становішча для кідання гранат абазначаць 
белымі сцяжкамі, агнявы рубеж — чырвонымі

пункт выдачы гранат і запалаў абуладкаваць ва ўкрыцці 
не бліжэй за 25 м ад зыходнага становішча
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§ 33. Арыентаванне на мясцовасці без карты

Якія прыборы дапамагаюць людзям арыентавацца на сушы і на моры?

Арыентаванне на мясцовасці. Пры выкананні баявых задач 
дзеянні камандзіраў аддзяленняў і салдат непазбежна звязаны з 
арыентаваннем на мясцовасці. Уменне арыентавацца неабходна, каб 
вытрымліваць напрамак руху, наносіць на карту арыенціры і іншыя 
аб’екты, кіраваць падраздзяленнем і агнём.

Арыентаванне на мясцовасці ўключае вызначэнне свайго месца-
знахо джан ня адносна старон гарызонта і аб’ектаў мясцовасці, што 
вылучаюцца (арыенціраў), вытрымліванне зададзенага напрамку 
руху і ўсведамленне размяшчэння на мясцовасці арыенціраў і ін-
шых аб’ектаў. Арыентаванне на мясцовасці можа быць агульным 
і дэталёвым.

Вызначэнне напрамкаў на стораны гарызонта па компасе. Напрам-
кі на стораны гарызонта вызначаюць часцей за ўсё па магнітным ком-
пасе, нябесных свяцілах і па нейкіх 
прыметах мясцовых аб’ектаў.

Пры арыентаванні на мясцовас-
ці найбольш шырока прымяняец-
ца компас Адрыянава (мал. 144). 
Ён складаецца з корпуса, у цэнтры 
якога на вастрыі іголкі змешчана 
магнітная стрэлка. У рабочым ста-
новішчы стрэлкі яе паўночны ка-
нец устанаўліваецца ў напрамку на 
Паўночны магнітны полюс, а паў-
днёвы — на Паўднёвы магнітны по-
люс. У нерабочым становішчы стрэл ка замацоўваецца тормазам.

Унутры корпуса компаса змешчана кругавая шкала, падзеленая 
на 120 дзяленняў. Кошт аднаго дзялення складае 3º, або 50 малых 
дзяленняў вугламера (0—50). Шкала мае двайную алічбоўку.

Важна. Дзяленнем вугламера называецца цэнтральны вугал, які абапіраецца 
на дугу, роўную 1/6000 часткі даўжыні акружнасці.

Унутраная алічбоўка нанесена па ходу гадзіннай стрэлкі ад 0 да 
360º праз 15º (5 дзяленняў шкалы).

Мал. 144. Компас Адрыянава

магнітная стрэлка тормаз (арэцір)

мушка

раменьчык

вечка, якое круціцца
кругавая 

шкала

проразь
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Знешняя алічбоўка шкалы нанесена супраць ходу гадзіннай стрэл-
кі праз 5 вялікіх дзяленняў вугламера (10 дзяленняў шкалы).

Для візіравання на мясцовыя аб’екты (арыенціры) і зняцця адлікаў 
па шкале компаса на кольцы, якое круціцца, замацаваны візірная 
прылада (цэлік і мушка) і ўказальнік адліку. Паўночны канец магніт-
най стрэлкі, указальнікі адлікаў і дзяленні на шкале праз 90º пакры-
ты фарбай, якая свеціцца ў цемры, што палягчае карыстанне компа-
сам уначы.

Пры арыентаванні ўказальнік адліку ў мушкі візірнага ўстройства 
ўстанаўліваюць на нулявое дзяленне шкалы, а компас — у га ры-
зантальнае становішча. Затым адпускаюць тормаз магнітнай стрэлкі 
і паварочваюць компас так, каб паўночны канец стрэлкі супаў з 
нулявым адлікам. Пасля гэтага, не змяняючы становішча компаса, 
візіраваннем праз цэлік і мушку заўважаюць на лініі візіравання 
аддалены арыенцір, які і выкарыстоўваюць для ўказання напрамку 
на поўнач.

Вызначэнне напрамкаў на стораны гарызонта па нябесных свя-
цілах. Пры адсутнасці компаса або ў раёнах магнітных анамалій 
напрамкі на стораны гарызонта вызначаюць па нябесных свяцілах: 
удзень — па Сонцы, уначы — па Палярнай зорцы ці Месяцы.

Пры вызначэнні напрамкаў гэтым спосабам важна ведаць дакладны 
час. У Паўночным паўшар’і Сонца па мясцовым часе знаходзіцца ў 7 г 
на ўсходзе, у 13 г — на поўдні, у 19 г — 
на захадзе. Становішча Сонца ў гэтыя 
гадзіны і ўкажа адпаведныя напрамкі 
на ўсход, поўдзень і захад.

Ведаючы становішча Сонца па мяс-
цовым часе, можна вызначыць на-
прам кі старон гарызонта па цені ад 
свя ціла (мал. 145).

Для больш дакладнага вызначэння 
старон гарызонта па Сонцы вы ка рыс-
тоўваюць наручны гадзіннік. У гары-
зантальным становішчы яго ўста наў-
лі ваюць так, каб гадзінная стрэлка 
бы ла накіравана на Сонца.

Вугал паміж гадзіннай стрэлкай 
і на прамкам на лічбу 1 на цыферблаце дзеляць папалам бісектры-
сай, якая прыблізна ўказвае напрамак на поўдзень. Да поўдня трэба  

Мал. 145. Вызначэнне старон 
гарызонта па цені ад Сонца

Пн

Усход

Захад

Поўнач

УПд

З

Поўдзень

Сонца ў поўдзень
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дзяліць папалам той вугал, які стрэлка павінна прайсці да 13 г  
(мал. 146 а), а пасля поўдня — той вугал, які яна прайшла пасля 
13 г (мал. 146 б).

Палярная зорка заўсёды знаходзіцца на поўначы. Уначы на бяз-
воблачным небе яе лёгка знайсці па сузор’і Вялікай Мядзведзіцы.

Праз дзве крайнія зоркі Вялікай Мядзведзіцы трэба правесці 
ўяўную прамую лінію (мал. 147) і адкласці на ёй 5 разоў адрэзак, 
роўны адлегласці паміж гэтымі зоркамі. Канец пятага адрэзка 
ўкажа месцазнаходжанне Палярнай зоркі, якая належыць сузор’ю 
Малой Мядзведзіцы (канцавая зорка Малога каўша). Напрамак на 
Палярную зорку супадае з напрамкам на Паўночны полюс.

Вызначэнне напрамкаў на стораны гарызонта па прыметах мяс-
цовых аб’ектаў. Калі няма компаса і не відаць нябесных свяціл, то 
напрамкі на стораны гарызонта могуць быць вызначаны па прыметах 
мясцовых аб’ектаў (мал. 148).

Мох і лішайнік пакрываюць ствалы дрэў, камяні і пні з паўночнага 
боку. Калі мох расце па ўсім ствале дрэва, то на паўночным баку, аса-
бліва каля каранёў, яго больш; кара дрэў з паўночнага боку звычай-
на больш грубая і цёмная, чым з паўднёвай, асабліва гэта характэрна 
для бярозы; увесну трава на паўночных ускраінах палян, а таксама з 
паўднёвага боку асобных дрэў, пнёў, вялікіх камянёў расце гусцей; 
мурашнікі, як правіла, знаходзяцца на поўдзень ад бліжэйшых дрэў 
і пнёў, паўднёвы бок мурашніка больш пакаты, чым паўночны; на 
паўднёвых схілах увесну снег растае хутчэй, чым на паўночных.

Мал. 147. Пошук Палярнай зоркі

Палярная зоркаМалая 
Мядзведзіца

Дубхе

Мерак

Вялікая Мядзведзіца

Мал. 146. Вызначэнне старон гарызонта па 
Сонцы (а — да поўдня, б — пасля поўдня)

а) б)

ПдПд

Пн Пн
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Алтары і капліцы праваслаў-
ных цэркваў звернуты на ўсход, а 
званіцы — на захад; апушчаны край 
ніжняй перакладзіны крыжа на ку-
пале звернуты на поўдзень, пры-
ўзняты — на поўнач; алтары каталіцкіх цэркваў звернуты на захад.

Асаблівасці арыентавання пры руху ў розных умовах. Уначы 
арыентавацца на мясцовасці больш складана, чым удзень. Мно-
гія мясцовыя аб’екты ў цемры цяжка адрозніць, адлегласці да 
арыенціраў здаюцца большымі, чым удзень. Агляд мясцовас-
ці абмежаваны. Каб упэўнена арыентавацца ўначы, неабходна 
старанная папярэдняя падрыхтоўка. Кантрольныя арыенціры па 
маршруце намячаюцца часцей (праз 3—6 км). У якасці арыенціраў 
выбіраюць мясцовыя аб’екты, якія праектуюцца на фоне неба (на-
прыклад, пабудовы вежавага тыпу, трубы заводаў, цэрквы), а так-
сама мясцовыя аб’екты, размешчаныя непасрэдна па маршруце (ма-
сты, пуцеправоды, перакрыжаванні дарог, чыгуначныя пераезды і 
да т. п.). Увесь маршрут падзяляюць на прамалінейныя ўчасткі. На 
кожным такім участку вызначаюць і запісваюць азімут напрамку. 

Паспрабуйце вызначыць напрамкі на 
стораны гарызонта пры дапамозе 
мясцовых аб’ектаў.

Мал. 148. Вызначэнне напрамкаў на стораны 
гарызонта па прыметах мясцовых аб’ектаў

Пд
Пн

Пн

Пд

ПдПн

Пн

Пд

Пн Пд
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Намечаны маршрут уважліва 
вывучаюць і запамінаюць.

Уначы напрамак руху мож-
на вытрымліваць і па нябесных 
свяцілах. Пры арыентаванні 
па Месяцы ці па сузор’і трэ-
ба памятаць, што ўсе яны, за 
выключэннем Палярнай зоркі 
(мал. 149), перамяшчаюцца па 
небасхіле.

У лесе арыентаванне ўсклад-
нена абмежаванасцю агляду 
і малой колькасцю арыенці-

раў. Маршруты праходзяць часцей за ўсё па грунтовых дарогах 
і прасеках. Звычайна такія дарогі мала наезджаны, некаторыя з іх 
не паказаны на карце.

Пры арыентаванні мэтазгодна вызначыць і выпісаць азімуты на-
прамкаў кожнага ўчастка маршруту паміж кантрольнымі арыен-
цірамі. Пры вывучэнні маршруту трэба надаваць асаблівую ўвагу 
рэльефу і гідраграфіі. Рух па маршруце кантралюецца па пройдзенай 
адлегласці.

Узімку ў выніку снежных заносаў формы рэльефу згладжваюцца. 
Маршруты ўзімку пракладваюць звычайна па наезджаных даро-
гах ці калонных шляхах. Пры руху без дарог на лыжах напрамак 
вытрымліваюць па компасе. Удзень на адкрытай мясцовасці сляды 
ад лыж або машыны выкарыстоўваюць для праверкі, ці вытрым-
ліваецца напрамак руху. Добрымі арыенцірамі ўзімку служаць 
населеныя пункты, чыгункі і аўтамабільныя дарогі з цвёрдым па-
крыццём, узлескі, асобныя гаі, масты цераз шырокія рэкі і іншыя 
арыенціры.

1. Што ўключае ў сябе арыентаванне на мясцовасці?
2. Якімі спосабамі можна вызначыць напрамкі на стораны гарызонта?
3. Вызначце напрамкі на стораны гарызонта пры дапамозе компаса.
4. Як можна вызначыць напрамак на стораны гарызонта па Сонцы?
5. Якія асаблівасці арыентавання ўначы?
6. Што можа служыць арыенцірамі ў зімовы перыяд?

Мал. 149. Арыентаванне на мясцовасці ўначы

Поўнач

Усход

Палярная зорка

Захад

Поўдзень
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§ 34. Магнітны азімут і яго вызначэнне

Прыгадайце, як без прыбораў можна вызначыць стораны гарызонта.

Магнітны азімут (Ам) — гэта вугал, які адлічваецца ад паўночна-
га напрамку магнітнага мерыдыяна па ходу гадзіннай стрэлкі да 
напрамку на які-небудзь аб’ект мясцовасці (мал. 150). Магнітны азі-

мут адлічваецца ад 0 да 360º.
Вызначэнне магнітнага азімута з да-

памогай компаса.
Каб вызначыць магнітны азімут 

Ам на мясцовасці, трэба:
1) стаць тварам у напрамку аб’екта, 

на які патрабуецца вызначыць азімут;
2) арыентаваць компас, гэта значыць 

падвесці яго нулявое дзяленне (або 
літару С) пад зацямнёны канец стрэлкі 
компаса;

3) паварочваючы компасную на-
крыў ку, накіраваць на аб’ект візірную прыладу;

4) супраць указальніка візірнай прылады, звернутай да аб’екта, 
прачытаць велічыню азімута (мал. 151).

Каб вызначыць на мясцовасці зададзены азімут, трэба:
1) устанавіць указальнік візірнай прылады компаса кропкай над 

дзяленнем, адпаведным велічыні зададзенага азімута;
2) павярнуць компас так, каб указаль-

нік візіра знаходзіўся спераду;
3) паварочвацца самому разам з компа-

сам да той пары, пакуль нулявая кропка 
не супадзе з паўночным канцом стрэлкі; 
напрамак указальніка візіра і будзе на-
прамкам па зададзеным азімуце.

Сумяшчэнне візірнай лініі з напрам-
кам на аб’ект дасягаецца шматкратным 
пераводам погляду з візірнай лініі на 
цэль і назад.

Рух па азімутах. Рух па азімутах шы-
рока прымяняецца на мясцовасці, беднай 
на арыенціры, уначы і пры абмежаванай 

Мал. 150. Магнітны азімут

Поўнач

Азімут

Аб’ект

Ам

Мал. 151. Вызначэнне магнітнага 
азімута па компасе

Пд

Пн

Пн

З

У
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бачнасці. Яго сутнасць заключаец-
ца ў вытрымліванні зададзенага 
магнітным азімутам накірунку 
на мясцовасці і адлегласці па гэ-
тым накірунку ў час руху. Напра-
мак вытрымліваюць з дапамогай 
компаса, а адлегласці вымяраюць 
крокамі.

Для руху па азімутах неабходна 
загадзя па карце вызначыць зы-
ходныя даныя (мал. 152): маг-
ніт ныя азімуты напрамкаў руху 
паміж кропкамі павароту на мар-
шруце і адлегласці паміж імі, якія 
афармляюць у вы гля дзе схемы 
ці выпісваюць у табліцу. Калі ад-
легласці на схеме ўказаны ў ме-
трах, іх пераводзяць у пары крокаў 
з улі кам памеру кроку.

На кропцы № 1 указальнік ком-
паса ўстанаўліваюць на адлік 20º 
і адпускаюць тормаз магнітнай 
стрэлкі. Затым компас паварочва-
юць у гарызантальнай плоскасці да 
той пары, пакуль паўночны канец 
стрэлкі не ўстановіцца супраць ну-
лявога дзялення шкалы. Візірная 
лінія праз цэлік і мушку пры такім 

становішчы компаса і будзе вызначаць напрамак на кропку № 2. Рух 
здзяйсняюць выключна прамалінейна ў напрамку намечанага ары-
енціра, пакуль не будзе пройдзена 820 пар крокаў. На кропцы № 2 
па компасе вызначаюць напрамак, азімут якога роўны 330º, намяча-
юць арыенцір і пачынаюць рух, ведучы лік парам крокаў. Аналагічна 
рухаюцца на кропкі № 3, 4, 5.

Абход перашкод. Пры руху па азімутах могуць сустракацца як 
натуральныя, так і штучныя перашкоды, якія лягчэй абысці, чым 
пераадолець. Таму трэба ўмець абыходзіць перашкоды, не губляючы 
арыенціроўкі. Парадак абходу залежыць ад памераў і характару 
перашкоды.

Мал. 152. Схема руху па азімутах

Пабудова

850 м 
565 пар крокаў

335°

№ 1

Пн

Пд

350 м 
235 пар крокаў

25°

1250 м 
835 пар крокаў

330°

1230 м 
820 пар крокаў

20°

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5
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Калі супрацьлеглы бок пе-
рашкоды бачны, то ў кропцы А  
запісваюць колькасць пройдзе-
ных пар крокаў. Затым заўва-
жаюць арыенцір (кроп ку Б)  
на супрацьлеглым баку пера-
шкоды па напрамку руху. Вы-
значаюць адлегласць да наме-
чанага арыенціра, пераводзяць 
гэту адлегласць у пары крокаў 
і дадаюць да раней змеранай па 
маршруце адлегласці да кроп-
кі А. Пасля гэтага абыходзяць 
перашкоду па яе граніцы. У кропцы Б па зададзеным азімуце 
знаходзяць патрэбны напрамак і працягваюць рух да чарговай кропкі 
павароту маршруту (мал. 153).

Складанне схемы і табліцы руху па азімутах. Схему складаюць 
у наступнай паслядоўнасці (мал. 154): на чысты аркуш паперы пера-
носяць з карты пачатковую кропку, арыенціры на кропках павароту 
і канцавую кропку маршруту.

ДУ=94°

Ам=94°11°=83°

Ам=116°11°=105°

Ам=84°11°=73° Ам=78°11°=67°

ДУ=84°
ДУ=116°

ДУ=78°

адлік = 277° 
Ам = 360°277°= 83°

адлік = 287° 
Ам = 360°287°= 73°

адлік = 255° 
Ам = 360°255°= 105°

адлік = 293° 
Ам = 360°293°= 67°

Вызначэнне магнітных азімутаў па змераных дырэкцыйных вуглах

Вызначэнне па карце магнітных азімутаў компасам

Схема маршруту

перакрыжаванне
геад. пункт

№ 1
№ 2

№ 3 № 5
№ 4

бр.

брод

1499 пк
105°

каменьпаветка

1266 пк
83°

1360 пк
73° 980 пк

67°

Мал. 154. Складанне схемы пры руху па азімутах

Мал. 153. Абход перашкоды 
пры руху па азімутах

Прамы азімут

Зваротны азімут

Напрамак руху

245°

65°Пн

Пд

А

Б
Прамы азімут

Пд
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Усе арыенціры адлюстроўваюцца на схеме такімі самымі ўмоўнымі 
знакамі, як і на карце. Перанесеныя з карты на схему арыенціры ну-
маруюць і злучаюць прамымі лініямі. Каля кожнай лініі выпісваюць 
зыходныя даныя для руху ў вы гля дзе дробу: у лічніку — магнітныя 
азімуты, у назоўніку — адлегласць у метрах. Калі рух па азімутах 
будзе здзяйсняцца ў пешым парадку, то адлегласць у метрах пераво-
дзяць у пары крокаў і запісваюць на схеме. Наносяць на схему стрэл-
ку «поўнач — поўдзень».

Пасля складання схемы руху па азімуце разлічаныя велічыні зано-
сяць у табліцу.

1. Што такое магнітны азімут?
2. Як можна вызначыць магнітны азімут на мясцовасці?
3. Што неабходна зрабіць для руху па азімутах?
4. Як трэба абыходзіць перашкоды, не страчваючы арыенціроўкі?
5. Складзіце схему руху па азімуце.

§ 35. Тапаграфічныя карты

Назавіце віды карт, якія выкарыстоўваюцца ў паўсядзённай дзейнасці.

Тапаграфічныя карты. Картай называецца зменшанае абагуль-
ненае адлюстраванне зямной паверхні на плоскасці. Тапаграфічныя 
карты даюць дакладнае і падрабязнае адлюстраванне мясцовасці, за-
бяспечваюць магчымасць з адпаведнай маштабам дакладнасцю вы-
значаць каардынаты, абсалютныя вышыні і перавышэнні кропак.

Тапаграфічныя карты выдаюцца ў маштабах 1:25 000, 1:50 000, 
1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000 і прызначаюцца для дэта-
лёвага вывучэння і ацэнкі мясцовасці; арыентавання на ёй і ўказання 

Табліца руху

Участкі маршруту Магнітны 
азімут, гр.

Адлег-
ласць, м

Адлегласць,
пары крокаў

Перакрыжаванне — Пункт ГГС
Пункт ГГС — Брод
Брод — Паветка
Паветка — Асобны камень

83
73

105
67

1899
2040
2248
1470

1266
1360
1499
980
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цэляў; ажыццяўлення вымярэнняў і разлікаў пры правядзенні раз-
настайных мерапрыемстваў, планаванні баявых дзеянняў і кіраванні 
войскамі ва ўсіх відах бою.

Карта маштабу 1:25 000 (у 1 см — 250 м) (мал. 155 а) — самая 
падрабязная і дакладная, прызначана для дэталёвага вывучэння 
і ацэнкі асобных невялікіх участкаў мясцовасці, дакладных вы мя-
рэнняў і разлікаў пры топагеадэзічнай падрыхтоўцы стральбы.

Карта маштабу 1:50 000 (у 1 см — 500 м) (мал. 155 б) прызначана 
для вывучэння і ацэнкі мясцовасці, арыентавання, указання цэляў 
і выкарыстоўваецца, як правіла, пры арганізацыі абароны, вядзенні 
баявых дзеянняў за населеныя пункты, для топагеадэзічнай пад-
рыхтоўкі стральбы, выканання разлікаў па інжынерным абу лад ка-
ван ні мясцовасці.

Карта маштабу 1:100 000 (у 1 см — 1 км) прызначана для вывучэння 
мясцовасці і ацэнкі яе тактычных уласцівасцей пры планаванні бою, 
арганізацыі ўзаемадзеяння і кіравання войскамі.

Мал. 155. Тапаграфічныя карты маштабаў 1:25 000 (а) и 1:50 000 (б)

а б

1:25  000
у 1 сантыметры 250 метраў

Суцэльныя гарызанталі праведзены праз 5 метраў

м  1000 750 500 0 1 км250

1:50  000
у 1 сантыметры 500 метраў

Суцэльныя гарызанталі праведзены праз 10 метраў

м  1000 500 0 1 2 км
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Карта маштабу 1:200 000 (у 1 см — 2 км) прызначана для вывучэння 
і ацэнкі мясцовасці. Яна выкарыстоўваецца пры планаванні баявых 
дзеянняў войскаў і мерапрыемстваў па іх забеспячэнню, кіраванні 
вой скамі. Шырока выкарыстоўваецца ў якасці дарожнай карты.

Карта маштабу 1:500 000 (у 1 см — 5 км) прызначана для вывучэння 
і ацэнкі агульнага характару мясцовасці пры падрыхтоўцы і вядзен-
ні буйнамаштабных баявых дзеянняў. Яна выкарыстоўваецца пры 
арганізацыі ўзаемадзеяння і кіравання войскамі, для арыентавання 
пры перамяшчэнні войскаў, а таксама для нанясення агульнай бая-
вой абстаноўкі.

Карта маштабу 1:1 000 000 (у 1 см — 10 км) прызначана для 
агульнай ацэнкі мясцовасці і вывучэння прыродных умоў буйных 
геаграфічных раёнаў, а таксама рашэння іншых задач пры вядзенні 
буйнамаштабных баявых дзеянняў. 

Маштаб карты. Маштабам карты называюць адносіны даўжыні 
лініі на карце да даўжыні адпаведнай лініі на мясцовасці.

Разгледзім карту маштабу 1:50 000. У адпаведнасці з вызначэннем 
маштабу карты гэта значыць, што ўсе гарызантальныя праекцыі га-
рызантальных адлегласцей на мясцовасці пры нанясенні іх на карту 
павінны быць зменшаны ў 50 000 разоў.

ab : AB = 1 : m,

дзе: ab — адлегласць адрэзка на карце (у см або мм); AB — адлег-
ласць адрэзка, які вымяраецца, на мясцовасці (у м); m — лікавы 
маштаб тапаграфічнай карты.

Адлегласці па карце вымяраюць, карыстаючыся звычайна лікавым 
або лінейным маштабам (мал. 156).

Мал. 156. Лікавы і лінейны маштабы карт

у 1 сантыметры 250 метраў

у 1 сантыметры 500 метраў
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Лікавы маштаб — гэта маштаб карты, выражаны дробам, лічнік 
якога адзінка, а назоўнік — лік, які паказвае, у колькі разоў змен ша-
ны на карце гарызантальныя праекцыі ліній мясцовасці.

Велічынёй маштабу называецца адлегласць на мясцовасці ў ме-
трах ці кіламетрах, якая адпавядае 1 см на карце. Яна ўказваецца на 
карце пад лікавым маштабам.

Лінейным маштабам называецца шкала, алічбованая ў залежнас-
ці ад маштабу карты, лічбы якой указваюць адлегласць на мясцова-
сці ў адпаведнасці з вымярэннямі на тапаграфічнай карце. Лінейны 
маштаб уяўляе сабой графічнае выражэнне лікавага маштабу.

Умоўныя тапаграфічныя знакі. Картаграфічныя ўмоўныя знакі 
ўяўляюць сабой прымяняемые на картах абазначэнні разнастайных 
аб’ектаў і іх якасных і колькасных характарыстык (мал. 157). На 
тапаграфічных картах з дапамогай картаграфічных умоўных знакаў 
адлюстроўваюць усе найважнейшыя элементы мясцовасці: рэльеф, 
гідраграфію, расліннае покрыва і грунты, населеныя пункты, дарож-
ную сетку, граніцы, прамысловыя, сельскагаспадарчыя, сацыяль-
на-культурныя і іншыя аб’екты.

Умоўныя знакі адных і тых жа аб’ектаў на ўсіх буйнамаштабных 
картах у асноўным аднолькавыя па сваіх абрысах і афарбоўцы.

Умоўнымі плошчавымі знакамі абазначаюцца аб’екты, якія адлюс-
троўваюцца ў маштабе карты. Гэта значыць, іх памеры (даўжыня, 
шырыня і плошча) можна вызначыць па карце, напрыклад буйное 
возера, рака і інш.

Пазамаштабнымі ўмоўнымі знакамі адлюстроўваюцца, галоўным 
чынам, аб’екты малых памераў (калодзежы, пабудовы вежавага 
тыпу і інш.), якія не выражаюцца ў маштабе карты. Знаходжанню 
гэтых аб’ектаў на мясцовасці адпавядаюць галоўныя кропкі ўмоўных 
знакаў на картах (мал. 158).

УМОЎНЫЯ ЗНАКІ

плошчавыя пазамаштабныя лінейныя

Мал. 157. Умоўныя знакі
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Лінейнымі ўмоўнымі знакамі адлюстроўваюцца дарогі, малыя рэкі, 
электралініі, нафтаправоды і іншыя аб’екты, у якіх у маштабе выра-
жаецца толькі даўжыня па восі іх працягласці. Асобную катэгорыю 
лінейных умоўных знакаў уяўляюць гарызанталі, з дапамогай якіх 
на картах паказваюць рэльеф.

Карты для паляпшэння чытальнасці друкуюцца ў фарбах. Колер 
у пэўнай ступені адпавядае сапраўднай афарбоўцы мясцовых аб’ек-
таў у летнюю пару года. Пры выданні карт адлюстроўваюць:

чорным колерам — грунтовыя дарогі, граніцы, розныя пабудовы, 
а таксама характарыстыкі, якія ім належаць;

карычневым колерам — рэльеф і характарыстыкі, якія ім на лежаць;
сінім колерам — гідраграфія і подпісы, якія ёй належаць;
зялёным колерам — плошчы лясоў і нізкай расліннасці;
аранжавым колерам — палатно аўтамабільных дарог з пакрыц-

цём, плошчы шчыльна забудаваных кварталаў населеных пунктаў.
Акрамя ўмоўных знакаў на карце змяшчаюцца тлумачальныя 

подпісы, якія даюцца ў вы гля дзе літарных і лічбавых абазначэнняў. 
Такія подпісы даюць дадатковую інфармацыю пра аб’екты мясцовас-
ці: уласныя назвы аб’ектаў, іх прызначэнне, колькасныя і якасныя 
характарыстыкі.

Вымярэнне адлегласцей па карце. Каб вызначыць па карце ад-
легласць паміж кропкамі мясцовасці, карыстаючыся лікавым машта-
бам, трэба змерыць на карце адлегласць паміж гэтымі кропкамі ў сан-
тыметрах і памножыць атрыманы лік на значэнне маштабу.

Невялікую адлегласць паміж дзвюма кропкамі па прамой лініі прас-
цей вызначаць, карыстаючыся лінейным маштабам. Для гэтага дастат-
кова ножкі цыркуля-вымяральніка ўстанавіць паміж зададзенымі 
кропкамі на карце (мал. 159), далей цыркуль-вымяральнік прыкласці 
да лінейнага маштабу і вызначыць адлегласць у метрах ці кіламетрах. 

Мал. 158. Галоўныя 
кропкі пазамаштабных 
умоўных знакаў

Умоўныя абазначэнні 
знакаў

Месца галоўнай кропкі 
ўмоўнага знака

геаметрычны цэнтр знака

сярэдзіна асновы знака

вяршыня прамога вугла

цэнтр ніжняй фігуры
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На мал. 160 змераная адлегласць роў-
ная 1250 м.

Вялікія адлегласці паміж кроп-
камі па прамых лініях вымяраюць 
звычайна з дапамогай доўгай ліней-
кі або цыркуля-вымяральніка. Рос-
тул цыркуля-вымяральніка ўстанаў-
ліваюць так, каб ён адпавядаў цэламу 
ліку кіламетраў, і на адрэзку, які 
вымяраецца па карце, адкладваюць 
цэлы лік шагоў. Адлегласць, якая не 
ўкладваецца ў цэлы лік шагоў цыр-
куля-вымяральніка, вызначаюць 
з дапамогай лінейнага маштабу і да-
даюць да атрыманага ліку.

Такім жа чынам вымяраюць ад-
легласць па звілістых лініях. У гэ-
тым выпадку шаг цыркуля- вы мя-
ральніка трэба браць 0,5 або 1 см 
у залежнасці ад даўжыні і ступені 
звілістасці лініі, што вымяраецца 
(мал. 161). 

Для вызначэння даўжыні марш-
руту па карце прымяняюць спецыяльную прыладу, якая называецца 
курві�метрам (мал. 162). Курвіметр зручны для вымярэння звілістых 
і доўгіх ліній. У прыладзе маецца колца, злучанае сістэмай перадач са 
стрэлкай.

Мал. 160. Вызначэнне адлегласці 
па лінейным маштабе

500М 1000 0 1

1 км
250 м

Мал. 159. Вымярэнне адлегласцей 
на карце цыркулем-вымяральнікам

Ор. 1 НП

96 97 98 99

Мал. 161. Вызначэнне адлегласці 
«шагам» цыркуля

Мал. 162. Курвіметр: а) механічны, б) электронны

а б38

36

34
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Пры вымярэнні адлегласці механічным курвіметрам трэба ўста-
навіць яго стрэлку на нулявое дзяленне, а затым перакаціць колца 
ўздоўж маршруту так, каб паказанні шкалы ўзрасталі. Атрыманы 
адлік у сантыметрах памнажаюць на значэнне маштабу і атрымлі-
ваюць адлегласць на мясцовасці.

Арыентаванне па карце. У сучасным баі, калі падраздзялен-
ні перамяшчаюцца на вялікія адлегласці ўдзень і ўначы, часта 
дзей нічаючы на розных напрамках, арыентаванне на мясцовасці 
па карце з’яўляецца адной з асноўных задач пры падрыхтоўцы 
і вядзенні бою.

У ходзе арыентавання па карце пункт стаяння можа быць вы-
значаны рознымі спосабамі: па бліжэйшых арыенцірах на вока, 
прамерам адлегласці, па напрамку на арыенцір і па адлегласці да яго, 
па створы і засечкай. Спосаб вызначэння пункту стаяння выбіраецца 
з улікам наяўнага часу, умоў і патрэбнай дакладнасці.

Вызначэнне месцазнаходжання па бліжэйшых арыенцірах на вока 
(мал. 163).

На арыентаванай карце апазнаюць адзін-два арыенціры, бачных 
на мясцовасці, затым вызначаюць на вока сваё месцазнаходжанне 
адносна гэтых арыенціраў па 
напрамках і адлегласцях да іх 
і намячаюць на карце пункт 
свайго стаяння.

Вызначэнне свайго месцазна-
ходжання прамерам адлегласці 
(мал. 164) часцей за ўсё ажыц-
цяўляецца пры руху па дарогах 
(прасеках) або ўздоўж іх, а так-
сама пры руху па азімутах. На 
зыходным пункце запісваюць 
адлік па спідометры і пачына-
юць рух. Пры вызначэнні свай-
го месцазнаходжання трэба на 
карце адкласці адлегласць, пройдзеную ад зыходнага пункта да пун-
кта спынення. Калі рух здзяйсняецца ў пешым парадку або на лы-
жах, пройдзеную адлегласць вызначаюць крокамі ці па часе руху.

Па напрамку на арыенцір і па адлегласці да яго пункт стаяння 
вызначаецца, калі на мясцовасці і карце апазнаны толькі адзін 
арыенцір (мал. 165).

Мал. 163. Вызначэнне месцазнаходжання 
па бліжэйшых арыенцірах на вока
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§ 35. Тапаграфічныя карты

У гэтым выпадку на арыентаванай карце да ўмоўнага знака 
апазнанага арыенціра прыкладваюць лінейку і візіруюць яе на 
арыенцір на мясцовасці. Па краі лінейкі прачэрчваюць лінію і ад-
кладваюць на ёй адлегласць да арыенціра. Атрыманы на лініі пункт і 
будзе шуканым пунктам стаяння.

Вызначэнне свайго месцазнаходжання па створы (мал. 166).
Створам называецца прамая 

лінія, якая праходзіць праз 
пункт стаяння і два іншыя ары-
енціры. Калі машына знахо-
дзіцца на лініі створу, яе мес-
цазнаходжанне на карце можа 
быць вызначана: па створы і лі-
нейным арыенціры, па створы 
і бакавым арыенціры, па змера-
най адлегласці.

Знаходзячыся на лінейным 
арыенціры і ў створы з двума іншымі мясцовымі аб’ектамі, дас-
таткова прачарціць на карце прамую праз умоўныя знакі мясцовых 
аб’ектаў, у створы з якімі знаходзіцца пункт стаяння на мясцовасці, 
да перасячэння з лінейным арыенцірам (дарогай). Пункт перасячэння 
лініі створу з дарогай і будзе шуканым пунктам стаяння.

Засечкай пункт стаяння вызначаюць пры ўмове добрага агляду 
мясцовасці і наяўнасці на ёй мясцовых аб’ектаў і формаў рэльефу, 
якія могуць служыць надзейнымі арыенцірамі.

Па двух-трох арыенцірах засечка часцей за ўсё выконваецца, калі 
сваё месцазнаходжанне на карце не абозначана (мал. 167).

Мал. 165. Вызначэнне свайго 
месцазнаходжання па напрамку 
на арыенцір і адлегласці да яго

Мал. 164. Вызначэнне 
свайго месцазнаходжання 

прамерам адлегласці

Мал. 166. Вызначэнне свайго 
месцазнаходжання па створы

Правообладатель Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки



186

Раздзел 2. Асновы ваеннай справы

Карту арыентуюць па компасе 
і апазнаюць на мясцовасці два-тры 
адлюстраваныя арыенціры. Затым, 
як і ў папярэднім выпадку, візіру-
юць пачаргова на абраныя арыен-
ціры і прачэрчваюць па лінейцы 
напрамак ад арыенціраў на сябе. 
Усе гэтыя напрамкі павінны пера-
сячыся ў адным пункце, які будзе 
пунктам стаяння. Такая засечка на-
зываецца зваротнай.

1. Для чаго служаць тапаграфічныя карты?
2. У якіх маштабах друкуюцца тапаграфічныя карты?
3. Што такое маштаб карты?
4. Дайце вызначэнне лічбавага і лінейнага маштабу.
5. Як можна вызначыць адлегласць па карце?
6. Якія прыборы можна выкарыстоўваць для вызначэння адлегласці па карце?

§ 36. Ядзерная зброя

Дзе і калі ўпершыню была прыменена ядзерная зброя? Якія краіны валодаюць 
зараз ядзернай зброяй?

Ядзерная зброя. Ядзернай зброяй называецца зброя выбуховага 
дзеяння, заснаваная на выкарыстанні ўнутрыядзернай энергіі, якая 
вылучаецца пры ланцуговых рэакцыях дзелення цяжкіх ядзер нека-
торых ізатопаў урану і плутонію або пры тэрмаядзерных рэакцыях 
сінтэзу лёгкіх ядзер ізатопаў вадароду (дэйтэрыю і трыцію) у больш 
цяжкія ядры ізатопаў гелію.

Ядзерны выбух суправаджаецца вылучэннем вялізнай колькасці 
энергіі, таму па разбуральным і паражальным дзеянні ён у сотні і ты-
сячы разоў можа пераўзыходзіць выбух самых магутных боепрыпа-
саў са звычайнымі выбуховымі рэчывамі.

Ядзерная зброя складаецца з ядзерных боепрыпасаў, сродкаў кіра-
вання і дастаўкі іх да цэлі. Да ядзерных боепрыпасаў належаць: сна-
ражаныя ядзернымі зарадамі баявыя (галаўныя) часткі ракет разна-
стайных тыпаў і прызначэння, бомбы, тарпеды, глыбінныя бомбы, 
артылерыйскія снарады і ядзерныя міны.

Мал. 167. Вызначэнне свайго 
месцазнаходжання засечкай 

па трох арыенцірах
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§ 36. Ядзерная зброя

Ядзерныя боепрыпасы па магут-
насці ў трацілавым эквіваленце 
ўмоўна дзеляцца на: звышмалыя 
(да 1 тыс. т), малыя (1—10 тыс. т), 
сярэднія (10—100 тыс. т), буйныя 
(100 тыс. т — 1 млн т), звышбуй-
ныя (звыш 1 млн т).

У залежнасці ад задач, якія ра-
шаюцца прымяненнем ядзер най 
зброі, ядзерныя выбухі мо гуць 
адбывацца ў паветры, на паверхні зямлі і вады, пад зямлёй і ва дой. 
У адпаведнасці з гэтым вылучаюць вышынны, паветраны, наземны 
(мал. 168) (надводны) і падземны (падводны) выбухі.

Паражальныя фактары ядзернага выбуху. Паражальныя фактары 
і размеркаванне энергіі, якая вызваляецца ў момант ядзернага выбу ху, 
прадстаўлены на мал. 169, 170. 
Для тэрмаядзернага выбуху раз-
меркаванне энергіі ў залежнасці 
ад тыпу боепрыпаса можа быць 
іншым.

Ударная хваля ўяўляе сабой 
рэзкае сцісканне паветра, якое 
распаўсюджваецца ад цэнтра 
вы буху са звышгукавой скорас-
цю. Час яе дзеяння залежыць 
ад магутнасці ядзернага выбуху 
і працягваецца некалькі секунд. 
Адлегласць у 1 км ударная хва-
ля праходзіць за 2 с, 2 км — за 
5 с, 3 км — за 8 с. Яна з’яўляецца асноўным фактарам, які выклікае 
разбурэнні і пашкоджанні тэхнікі, будынкаў і мясцовых аб’ектаў. 

Мал. 168. Наземны ядзерны выбух

ПАРАЖАЛЬНЫЯ ФАКТАРЫ ЯДЗЕРНАГА ВЫБУХУ

Ударная 
хваля

Светлавое 
выпра мень-

ванне
Пранікальная 

радыяцыя
Электрамагнітны 

імпульс
Радыеактыўнае 

заражэнне

Мал. 169. Паражальныя фактары ядзернага выбуху

Мал. 170. Размеркаванне энергіі, якая 
вызваляецца ў момант ядзернага выбуху

Ударная 
хваля (50 %)

ЭМІ (1 %)

Радыеактыўнае 
заражэнне (9 %)

Пранікальная 
радыяцыя (5 %)

Светлавое 
выпра-

мень ванне 
(35 %)
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Раздзел 2. Асновы ваеннай справы

У выніку ўздзеяння ударнай хвалі чалавек можа атрымаць кантузіі 
і траўмы рознай ступені цяжкасці.

Укрыванне людзей за пагоркамі і насыпамі, у равах, выемках ці 
маладых лясах зніжае ступень іх паражэння ўдарнай хваляй, а зна-
ходжанне людзей у сховішчах ці падвалах будынкаў можа зусім вы-
ключыць іх паражэнне.

Светлавое выпраменьванне ядзернага выбуху ўяўляе сабой паток 
прамяністай энергіі з ультрафіялетавых, бачных і інфрачырвоных 
прамянёў.

Час дзеяння светлавога выпраменьвання, у залежнасці ад ма гут-
насці ядзернага выбуху — да 10 с, радыус паражэння людзей на ад-
крытай мясцовасці — да 10 км.

Паражальнае дзеянне светлавога выпраменьвання на людзей і раз-
на стайныя аб’екты абумоўлена награваннем паверхняў, што апра-
мень ваюцца, якое прыводзіць да апёкаў скуры чалавека і паражэння 
вачэй, узгарання ці апальвання гаручых матэрыялаў, дэфармацый, 
аплаўлення і структурных змен негаручых матэрыялаў.

Светлавое выпраменьванне не пранікае скрозь непразрыстыя ма-
тэрыялы, таму любая перашкода (сцяна будынка, густы лес, брэ зент) 
стварае цень і можа служыць засцярогай ад светлавога вы праменьвання.

Пранікальная радыяцыя ўяўляе сабой паток нейтронаў і гама- 
квантаў, якія вылучаюцца ў навакольнае асяроддзе з зоны ядзернага 
выбуху. Распаўсюджваецца ў паветры на адлегласць да 2,5—3 км на 
працягу 10—30 сек. Абодва гэтыя віды выпраменьвання розныя па сваіх 
фізічных уласцівасцях. Агульным для іх з’яўляецца тое, што яны рас-
паўсюджваюцца ў паветры ад цэнтра выбуху і, праходзячы праз жывую 
тканку, выклікаюць іанізацыю атамаў і малекул, якія ўвахо дзяць у 
склад клетак, што прыводзіць да парушэння жыццёвых функцый асоб-
ных органаў і сістэм і развіцця ў арганізме прамянёвай хваробы.

У залежнасці ад атрыманай дозы выпраменьвання (вымяраецца 
ў радах ці грэях: 100 рад = 1 Гр) вылучаюць чатыры ступені прамянё-
вай хваробы (мал. 171).

СТУПЕНІ ПРАМЯНЁВАЙ ХВАРОБЫ

першая (лёгкая)
100—250 рад

другая (сярэдняя)
250—400 рад

трэцяя (цяжкая)
400—600 рад

чацвёртая (над-
звычай цяж кая) 

больш за 600 рад

Мал. 171. Ступені прамянёвай хваробы
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§ 36. Ядзерная зброя

Прамянёвая хвароба ў чалавека развіваецца не адразу, а паступо-
ва. Скрыты перыяд яе развіцця можа быць ад некалькіх гадзін да не-
калькіх тыдняў.

Засцярогай ад пранікальнай радыяцыі служаць разнастайныя матэры-
ялы, якія аслабляюць гама-выпраменьванне і паток нейтронаў. Гама- 
выпраменьванне мацней за ўсё аслабляецца цяжкімі матэрыяламі, якія 
маюць высокую электронную шчыльнасць (свінец, сталь, бетон). Паток 
нейтронаў лепш аслабляецца лёгкімі матэрыяламі, якія ўтрымліваюць 
ядры лёгкіх элементаў, напрыклад вадароду (вада, поліэтылен, парафін).

Інжынерныя збудаванні, баявая і спецыяльная тэхніка значна 
змяншаюць уздзеянне пранікальнай радыяцыі, а сховішчы і падвалы 
будынкаў практычна цалкам засцерагаюць ад яе.

Электрамагнітны імпульс (ЭМІ) узнікае пры ядзерным выбуху 
ў выніку ўзаемадзеяння гама-выпраменьвання і патоку нейтронаў 
з атамамі навакольнага асяроддзя. У выніку ўтвараюцца каротка-
часовыя магутныя электрамагнітныя палі.

ЭМІ ўздзейнічае, перш за ўсё, на радыёэлектронную і электратэх-
нічную апаратуру, што знаходзіцца на тэхніцы і іншых аб’ектах. Пад 
уздзеяннем ЭМІ ў названай апаратуры ўзнікаюць электрычныя токі 
і напружанні, якія могуць выклікаць прабой ізаляцыі, пашкоджанне 
трансфарматараў, згаранне разраднікаў, паломку паўправадніковых 
прыбораў, перагаранне плаўкіх уставак і іншых элементаў радыётэх-
нічных устройстваў.

Засцярога ад ЭМІ дасягаецца экранаваннем ліній энергазабеспячэн-
ня і кіравання, а таксама апаратуры з выкарыстаннем засцерагаль-
нікаў (плаўкіх уставак).

Радыеактыўнае заражэнне 
мясцовасці, прыземнага слоя 
атмасферы, паветранай прас-
торы, вады і іншых аб’ектаў 
узнікае ў выніку выпадзення 
радыеактыўных рэчываў (РР) 
з воблака ядзернага выбуху ў 
час яго руху. Паступова асяда-
ючы на паверхню зямлі, радые-
актыўныя рэчывы ствараюць 
участак радыеактыўнага зара-
жэння, які называецца радые-
актыўным следам (мал. 172). 

Мал. 172. Схема радыеактыўнага 
заражэння мясцовасці ў раёне 

выбуху і па следзе руху воблака

Напрамак 
ветруВоблака 

выбуху

па восі следу
Шлейф 

воблака

след воблака
Вось  

следуЦэнтр выбуху

Характар 
змены ўзроў
няў радыяцыі:

перпендикулярно 
оси следа

перпендыку ляр
на восі следу
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Раздзел 2. Асновы ваеннай справы

Даўжыня радыеактыўнага следу можа дасягаць дзясяткаў і сотняў 
кіламетраў.

Асноўнымі крыніцамі радыеактыўнага заражэння з’яўляюцца асколкі 
дзялення ядзернага зарада і наведзеная актыўнасць грунту. Распад гэтых 
радыеактыўных рэчываў суправаджаецца гама- і бэта-выпраменьваннем.

Радыеактыўнае заражэнне мясцовасці характарызуецца ўзроўнем 
радыяцыі (магутнасцю экспазіцыйнай дозы гама-выпраменьвання, 
змеранай на вышыні 1 м над паверхняй зямлі, заражанай радыеак-
тыўнымі рэчывамі). У практыцы вайсковых дазіметрычных вымярэн-
няў шырока выкарыстоўваецца пазасістэмная адзінка вымярэння 
магутнасці экспазіцыйнай дозы гама-выпраменьвання рэнтген за га-
дзіну (Р/г) і яе дзесятковыя дольныя адзінкі: мілірэнтген за гадзіну 
(мР/г), мікрарэнтген за гадзіну (мкР/г). У прыборах, якія маюць гра-
мадзянскае або двайное прызначэнне, радыеактыўнае заражэнне мяс-
цовасці (магутнасць эквівалентнай дозы выпраменьвання) вымяраец-
ца ў зівертах за гадзіну (Зв/г) і яго дзесятковых дольных адзінках: 
мілізівертах за гадзіну (мЗв/г), мікразівертах за гадзіну (мкЗв/г). 
100 Р/г = 1 Зв/г.

Па ступені небяспечнасці 
для людзей радыеактыўны след 
умоўна дзеліцца на чатыры зоны 
(мал. 173): зона А — умеранага 
заражэння; зона Б — моцнага 
заражэння; зона В — небяспеч-
нага заражэння; зона Г — над-
звычай небяспечнага заражэння. Узроўні радыяцыі на знешніх грані-
цах гэтых зон праз 1 г пасля выбуху складуць 8; 80; 240; 800 Р/г, 
а праз 10 г — 0,5; 5; 15; 50 Р/г адпаведна.

Радыеактыўныя рэчывы могуць выклікаць паражэнне людзей за 
кошт знешняга і ўнутранага выпраменьвання, калі радыеактыўныя 
прадукты трапляюць на скуру і ўнутр арганізма. У выніку знешняга 
гама-выпраменьвання развіваецца прамянёвая хвароба, аналагічная 
прамянёвай хваробе пры пранікальнай радыяцыі.

Паражэнне людзей на мясцовасці, заражанай радыеактыўнымі 
рэчывамі, можа адбывацца працяглы час.

Засцярога людзей ад радыеактыўных рэчываў на радыеактыўна за-
ражанай мясцовасці дасягаецца выкарыстаннем сродкаў калектыўнай 
засцярогі, засцерагальных уласцівасцей тэхнікі, інжынерных збуда-
ванняў, натуральных укрыццяў і сродкаў індывідуальнай засцярогі.

Мал. 173. Прагнозныя зоны 
радыеактыўнага заражэння мясцовасці 

па следзе ядзернага выбуху

Г В АБ
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Пасля вываду людзей і тэхнікі з зон радыеактыўнага заражэння 
мясцовасці праводзіцца іх дэзактывацыя (выдаленне радыеактыў-
ных рэчываў з заражаных паверхняў). Дэзактывацыі падвяргаецца 
як асабовы састаў, так і тэхніка.

Радыеактыўныя рэчывы. Радыеактыўныя рэчывы — гэта рэчывы 
натуральнага або штучнага паходжання, у складзе якіх утрымліва-
юцца радыеактыўные ізатопы (радыенукліды). Яны ў вялікай коль-
касці ўтвараюцца пры ядзерных выбухах ці ў ходзе працы ядзерных 
рэактараў.

Ядры атамаў радыеактыўных 
рэчываў з’яўляюцца неўстойлі-
вымі, таму распадаюцца і пера-
ходзяць у больш устойлівы стан, 
вылучаючы пры гэтым нябачныя 
выпраменьванні (альфа-, бэта- час-
ціцы і гама-прамяні), якія вало-
даюць пранікальнай (мал. 174) 
і іанізуючай здоль насцю.

Натуральны распад радыеак-
тыўнага рэчыва адбываецца не адразу ва ўсіх атамах, а паступова, 
з дакладнай, пастаяннай і незалежнай ад знешніх умоў скорасцю, 
характэрнай для дадзенага хімічнага элемента. Гэта скорасць ацэнь-
ваец ца перыядам паўраспаду.

Перыяд паўраспаду розных радыеактыўных хімічных элементаў 
і іх ізатопаў хістаецца ў самых шырокіх межах. Час, неабходны для 
распаду паловы ўсіх атамаў плутонію-239, складае 2,4·104 гадоў, 
а палонію-212 — усяго 3·10–6 с.

Чым меншы перыяд паўраспаду, тым больш атамных ядзер распа-
даецца за дадзены прамежак часу і, значыць, тым вышэйшая радые-
актыўнасць дадзенага рэчыва.

Радыеактыўныя рэчывы не маюць паху, колеру ці іншых знешніх 
прымет, па якіх можна было б іх выявіць органамі пачуццяў чалаве-
ка, таму для іх выяўлення і вымярэння выкарыстоўваюць прыборы 
радыяцыйнай разведкі і дазіметрычнага кантролю. У залежнасці ад 
задач, якія трэба вырашыць, яны падраздзяляюцца на тры асноўныя 
групы: сродкі радыяцыйнай разведкі (пераносныя: ДП-5В, ІМД-1Р, 
МКС АТ 1127, ДКГ РМ 1603, ДКГ АТ 2503; бартавыя: ДП-3Б, ІМД-21Б;  
стацыянарныя: ІМД-1С, ІМД-21С, ДП-64, СРК АТ 2327); сродкі кан-
тролю радыеактыўнага заражэння (ДП-5В, ІМД-1Р, МКС АТ 1127, 

Мал. 174. Пранікальная здольнасць 
радыеактыўных выпраменьванняў

α
β
γ
n

α — альфа-часціцы
β — бета-часціцы
γ�— гама-выпраменьванне
n — нейтроны
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ДКГ РМ 1603, ДКГ АТ 2503 і др.); сродкі 
кантролю апраменьвання (ІД-1, ІД-11, ДКГ 
РМ 1603, ДКГ АТ 2503 і інш.) (мал. 175).

Для бытавых патрэб насельніцтва мо-
гуць выкарыстоўвацца партатыўныя да зі-
метрычныя прыборы: ДКС-04, РКСБ-104, 
РКС-107 і інш.

Віды радыеактыўнага апраменьвання 
і яго прыметы. Асноўнымі відамі радыеак-
тыўнага апраменьвання чалавека з’яўляюц-
ца: знешняе апраменьванне ад радыеактыў-
нага воблака; знешняе апраменьванне ад 
паверхняў заражаных аб’ектаў; унутранае 
апраменьванне ад удыхання радыеактыўных 
рэчываў, якія знаходзяцца ў паветры; унутра-
нае апраменьванне ад ужытых забруджаных 
(заражаных) прадуктаў харчавання і вады.

Радыеактыўныя выпраменьванні аказ-
ваюць шкоднае біялагічнае дзеянне на чала-
века (мал. 176) і жывёл, парушаючы разна-
стайныя жыццёвыя працэсы ў арганізме.

Радыеактыўнае апраменьванне пры ўздзе-
янні на арганізм чалавека можа выклі каць 
прамянёвую хваробу, прамянёвы дэрмаціт, 
прамянёвую катаракту, прамянёвую бяс-
плод насць, анамаліі развіцця плода, зла-
якас ныя пухліны, лейкозы, спадчынныя 
і ін шыя хваробы.

1. Растлумачце, чаму ядзерная зброя адносіцца да 
зброі масавага паражэння?

2. Па якіх прыметах можна вызначыць від ядзернага выбуху?
3. Назавіце асноўныя спосабы засцярогі людзей ад паражальных фактараў ядзер-

нага выбуху.
4. Растлумачце, чаму радыеактыўныя рэчывы можна вызначыць толькі з дапамо-

гай дазіметрычных прыбораў?
5. Як уздзейнічаюць радыеактыўныя рэчывы на чалавека, які знаходзіцца на зара-

жанай мясцовасці?
6. Якія матэрыялы эфектыўна аслабляюць пранікальную здольнасць альфа-, бэта- 

часціц, гама-квантаў і нейтронаў?

Мал. 176. Адчувальнасць органаў 
чалавека да апраменьвання

Шчытападобная залоза
Трахея

Лёгкія
Печань
Страўнік
Кішэчнік
Селязёнка
Ганады

Скура
Касцявая тканк
Касцявы мозг

Адчувальнасць
Высокая
Сярэдняя
Нізкая

Мал. 175. Вымяральнік 
магутнасці дозы ДП-5В
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§ 37. Хімічная зброя. Хімічна небяспечныя аб’екты

Дзе і  калі ўпершыню была прыменена хімічная зброя? Чаму хімічная зброя не 
была выкарыстана ў гады Другой сусветнай войны?

Хімічная зброя. Хімічнай зброяй называюць баявыя срод-
кі, паражальнае дзеянне якіх заснавана на выкарыстанні баявых 
таксічных хімічных рэчываў: атрутных рэчываў (АР), таксінаў 
і фітатаксікантаў.

У 1993 г. была прынята Міжнародная канвенцыя «Аб забароне хімічнай 
зброі». Яна дапаўняе Жэнеўскі пратакол 1925 г. «Аб забароне прымянення 
на вайне ўдушлівых, атрутных або іншых падобных газаў і бактэрыяльных 
сродкаў».

Атрутныя рэчывы ўяўляюць сабой ядавітыя хімічныя злучэн-
ні, здольныя паражаць людзей, жывёл і заражаць мясцовасць. Іх 
класіфікуюць па фізіялагічным дзеянні на арганізм (мал. 177), стой-
касці і тактычным прызначэнні. 

Па тактычным прызначэнні АР падраздзяляюцца на: смяротна-
га — GB (зарын), GD (заман), VХ (Ві-Ікс), HD (іпрыт), АС (сінільная 
кіслата), СК (хлорцыян), CG (фасген) і часова-выводнага — BZ (Бі-
Зет), CS (Сі-Эс) і CR (Сі-Ар) дзеяння.

У залежнасці ад працягласці захавання паражальнай здольнасці 
АР смяротнага дзеяння падраздзяляюць на: стойкія, якія захоўваюць 
сваё паражальнае дзеянне на працягу некалькіх гадзін і сутак (VХ, 
GD і HD), і нястойкія, паражальнае дзеянне якіх захоўваецца некаль-
кі дзясяткаў хвілін пасля іх прымянення. Для баявога прымянення  

ГРУПЫ АТРУТНЫХ РЭЧЫВАЎ

нерво-
ва- пара-
літыч ныя

зарын
заман
Ві-Ікс

скурна-
нарыўныя

іпрыт
люізіт

агульна-
атрутныя

сінільная 
кіслата

хлорцыян

удушаль-
ныя

фасген
дыфасген

псіха-
хімічныя

Бі-Зэт

раздраж-
няльныя

Сі-Эс
Сі-Ар

Мал. 177. Класіфікацыя АР па фізіялагічным дзеянні на арганізм
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АР могуць пераводзіцца ў парападобны, аэра-
зольны і кропельна-вадкі стан.

АР трапляюць у арганізм праз органы ды-
хання, слізістыя абалонкі вачэй, скурныя 
пакровы, страўнікава-кішэчны тракт, раны.

Таксічнасць АР характарызуецца таксадо-
зай (колькасцю АР, якая выклікае ў арганіз-
ме фізіялагічныя змены пэўнай ступені).

Для прымянення АР могуць ужывацца: хімічныя боепрыпасы 
артылерыі (ствольнай і рэактыўнай); хімічныя баявыя часткі ра-
кет; хімічныя боепрыпасы і баявыя прыборы авіяцыі; хімічныя бое-
прыпасы інжынерных войскаў; генератары аэразоляў; хімічныя 
шашкі, гранаты (мал. 178) і патроны.

Таксінамі называюць хімічныя рэчывы бялковай прыроды раслін-
нага, жывёльнага і мікробнага паходжання, якія валодаюць высокай 
таксічнасцю і здольны пры іх прымяненні аказваць паражальнае дзе-
янне на арганізм чалавека і жывёл. Да смяротных таксінаў адносіцца 
батулінічны таксін (XR).

Фітатаксікантамі называюць таксічныя хімічныя рэчывы, прызна-
чаныя для паражэння разнастайных відаў расліннасці з ваеннымі 
мэтамі.

Атрутныя рэчывы і таксіны, іх уздзеянне на арганізм чалавека

АР 
і таксіны

Уздзеянне на арганізм 
чалавека Першая дапамога

Нервова-па-
ралітычна-
га дзеяння
(VХ, GB, 
GD)

Пры ўздзеянні на ар-
ганізм смяротных такса-
доз назіраецца звужэнне 
зрэнак, удушша, моцнае 
слінацячэнне і потавы-
дзяленне; з’яўляюцца 
пачуццё страху, ірвота 
і панос; прыступы моц-
ных сутаргаў, якія могуць 
доўжыцца некалькі га-
дзін, страта прытомнасці. 
Смерць наступае ад па-
ралічу дыхання і сэрца

Паражонаму, перш за ўсё, 
надзець процівагаз; увес-
ці антыдот (напрыклад, 
пеліксім); у выпадку па-
рушэння дыхання зрабіць 
штучнае дыханне; калі АР 
трапілі на цела, неадклад-
на апрацаваць заражаныя 
месцы з дапамогай індыві-
дуальнага проціхімічнага 
пакета (ІПП). Надзейнай 
засцярогай служаць філь-
труючы процівагаз і за-
сцерагальнае адзенне

Мал. 178. Хімічная 
граната ХМ106
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АР 
і таксіны

Уздзеянне на арганізм 
чалавека Першая дапамога

Скурна- 
нарыўнога 
дзеяння
(HD)

Пры ўздзеянні выкліка-
юць не толькі паражэнне 
скурнага покрыва (утва-
рэнне язваў), але і агульнае 
атручэнне нервовай і сардэч-
на-сасудзістай сістэм пры 
ўсмоктванні ў кроў. Калі 
трапляюць у вочы, амаль 
заўсёды выклікаюць слепату

Неабходна кроплі іпрыту на 
скуры неадкладна апраца-
ваць з дапамогай ІПП; вочы 
і нос трэба старанна прамыць, 
а рот і горла прапаласкаць 
2 %-ным растворам пітной 
соды або чыстай вадой. На-
дзейнай засцярогай слу жаць 
фільтруючы процівагаз, 
засцерагальнае адзенне

Агульна- 
атрутнага 
дзеяння
(AC, CK)

Пры ўздзеянні з’яўляюц-
ца пякота ў роце, слабасць 
і галавакружэнне. Затым 
узнікае пачуццё страху, рас-
шыраюцца зрэнкі. Паражо-
ны страчвае прытом насць, 
і пачынаецца прыступ су-
таргаў, за якімі наступае 
параліч. Смерць надыхо-
дзіць ад спынення дыхання

Неабходна на паражонага  
надзець процівагаз; расціс-
нуць ампулу з антыдотам 
(напрыклад, амілнітрытам) 
і ўвесці яе пад пярэднюю 
частку процівагаза; пры 
спыненні дыхання зрабіць 
штучнае дыханне. Надзей-
най засцярогай служыць 
фільтруючы процівагаз

Удушальна-
га дзеяння
(CG)

Пры ўдыханні АР пара-
жаецца лёгачная тканка 
і ўзнікае таксічны ацёк лёг-
кіх, што перашкаджае па-
ступленню ў арганізм кісла-
роду з паветра, выклі ка ючы 
пры гэтым удушша, а ў цяж-
кіх выпадках — смерць

Неабходна на паражонага 
надзець процівагаз; даць 
поўны спакой, аблегчыць 
дыханне, даць гарачы напой. 
Паражонаму нельга рабіць 
штучнае дыханне. Надзей-
най засцярогай служыць 
фільтруючы процівагаз

Псіхахіміч-
нага дзеяння
(BZ)

Калі трапляюць у арга-
нізм, выклікаюць нават 
у здаровых людзей псіхіч-
ныя анамаліі або фізічную 
няздольнасць выконваць 
задачы, што стаяць перад 
імі, на тэрмін 1—3 сутак

Паражоных ізалююць, а пры 
неабходнасці накіроўваюць 
у медыцынскую ўстанову. 
На дзейнай засцярогай слу-
жыць фільтруючы процівагаз

Працяг табліцы
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АР 
і таксіны

Уздзеянне на арганізм 
чалавека Першая дапамога

Раздраж-
няльнага 
дзеяння
(CS, CR)

Аказваюць моцнае раз-
дражняльнае дзеянне на 
слізістыя абалонкі вачэй 
і верхніх дыхальных шля-
хоў, якое праяўляецца 
ў вы глядзе моцнага слёза-
цячэння, нясцерпнай пя-
коты ў вобласці насаглоткі 
і загрудзінных боляў

Неабходна надзець проці-
вагаз, вывесці паражонага 
з заражанай зоны; прапа-
ласкаць рот, насаглотку 
і вочы 2 %-ным растворам 
пітной соды ці чыстай вадой. 
Надзей най засцярогай слу-
жыць фільтруючы процівагаз

Батулініч-
ны таксін 
(XR)

Пры ўздзеянні з’яўляюц-
ца прыметы млоснасці, 
ірвоты, дваенне ў вачах, 
болі ў страўніку.  Смерць 
наступае ад паралічу 
сардэчнай мышцы і ды-
хальнай мускулатуры

Пры знаходжанні ў заража-
най атмасферы надзець про-
цівагаз або рэспіратар. Пры 
атручэнні заражанай вадой 
ці ежай прамыць страўнік

Выяўленне і абеззаражванне атрутных рэчываў. Выяўленне пары ат-
рутных рэчываў (АР) у паветры праводзіцца з дапамогай спецыяльных 
аўтаматычных газааналізатараў (ГСА-1, ГСА-3, ГСА-12) з выдачай імі 
светлавых і гукавых сігналаў пры дасягненні парогавых значэнняў.

Для выяўлення, вызначэння тыпу і канцэнтрацыі атрутных рэчы-
ваў выкарыстоўваецца вайсковы 
прыбор хімічнай разведкі (ВПХР) 
(мал. 179). Прыбор прызначаны 
для вызначэння наяўнасці ў па-
ветры, на мясцовасці, на баявой 
тэхніцы і іншых аб’ектах атрут-
ных рэчываў: зарыну, заману, 
іпрыту, фасгену, дыфасгену, сі-
нільнай кіслаты, хлорцыяну, а 
таксама пары Ві-Ікс у паветры. У 
прыборы для выяўлення атрут-
ных рэчываў выкарыстоўваюц-
ца індыкатарныя трубкі (ІТ)  
(мал. 180): ІТ-44 (з чырвоным 

Працяг табліцы

Мал. 179. Вайсковы прыбор 
хімічнай разведкі
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коль цам і кропкай) — для выяўлення Ві-Ікс, зарыну, заману; ІТ-45 
(з трыма зялёнымі кольцамі) — для выяўлення фасгену, дыфасге-
ну, сінільнай кіслаты, хлорцыяну; ІТ-36 (з жоўтым кольцам) — для 
выяўлення іпрыту.

З мэтай выключэння паражэння асабовага саставу ў выніку яго 
кантакту з заражаным ўзбраеннем, тэхнікай і матэрыяльнымі срод-
камі праводзіцца іх спецыяльная апрацоўка.

Працэс абеззаражвання атрутных рэчываў называецца дэгаза-
цыяй. Яна ажыццяўляецца сіламі саміх воінскіх часцей і падраз-
дзяленняў або падраздзяленнямі войскаў радыяцыйнай, хімічнай 
і біялагічнай засцярогі з выкарыстаннем спецыяльных камплектаў, 
прыбораў і машын, забяспечаных дэгазуючымі растворамі. Дэгазацыі 
падвяргаецца як асабовы састаў, так і тэхніка.

Для дэгазацыі адкрытых участкаў скур-
нага покрыва чалавека (твару, шыі, рук), 
прылеглых да іх участкаў абмундзіравання 
і пярэдніх частак процівагазаў, заражаных 
кропельна-вадкімі АР (Ві-Ікс, іпрыт, за-
ман), выкарыстоўваюцца індывідуальныя 
супрацьхімічныя пакеты ІПП-10, ІПП-11 
(мал.181).

Для дэгазацыі стралковай зброі, заража-
най кропельна-вадкімі АР, выкарыстоў-
ваецца ІДП-1, а для дэгазацыі абмундзіра-
вання, заражанага парай заману (зарыну),  

Мал. 180. Індыкатарныя трубкі ў касетах: а — ІТ- 44; б — ІТ-45; в — ІТ-36

Мал. 181. Індывідуальныя 
супрацьхімічныя пакеты: 

а — ІПП-11; б — ІПП-10

а б
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выкарыстоўваецца ДПС-1, якія 
ўваходзяць у групавы камплект 
дэгазацыі зброі і абмундзіраван-
ня ІДПС-69.

Хімічна небяспечныя аб’екты. 
Хімічна небяспечнымі аб’екта-
мі (ХНА) (мал. 182) з’яўляюц-
ца вытворчыя аб’екты, на якіх  
захоўваюць, перапрацоўваюць, 
ужываюць або транспартуюць 
моцнадзеючыя атрутныя рэчывы 
(МДАР).

Моцнадзеючыя атрутныя рэчывы — гэта таксічныя хімічныя 
злучэнні, якія ў вялікай колькасці ўжываюцца ў прамысловасці 
і на транспарце і здольны пры разбурэннях (аварыях) лёгка пера-
ходзіць у атмасферу і выклікаць масавыя паражэнні неабароненага 
насельніцтва.

Паражальныя фактары пры разбурэнні хімічна небяспечных 
аб’ектаў. Характар аварый на ХНА ў многім залежыць ад спосабаў 
захоўвання МДАР на гэтых аб’ектах. Спосабы захоўвання могуць 
быць наступныя: у рэзервуарах пад высокім ціскам; ізатэрмічных 
сховішчах (у штучна ахалоджаных ёмістасцях) пры ціску, блізкім да 
атмасфернага; закрытых ёмістасцях пры тэмпературы навакольнага 
асяроддзя.

Найбольш небяспечнай для людзей і навакольнага асяроддзя 
з’яўляецца аварыя на ХНА, дзе 
ажыццяўляецца захоўванне звад-
каваных газаў пад высокім ціс-
кам. У выпадку разбурэння аба-
лонкі ёмістасці, якая ўтрымлівае 
МДАР пад ціскам, і наступна га 
разліву вялікай колькасці вад-
кас ці іх паступленне ў атмасферу 
можа ажыццяўляцца на працягу 
доўгага часу. Найбольш небяспеч-
най стадыяй аварыі ў гэтым выпад-
ку з’яўляюцца першыя 10 мі нут, 
калі выпарэнне МДАР адбываецца 
інтэнсіўна (мал. 183).

Мал. 183. Паступленне МДАР  
з ёмістасці ў атмасферу пры аварыі  

на чыгуначнай станцыі

Мал. 182. Хімічна небяспечны аб’ект
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На ХНА ў разгар аварыі могуць дзейнічаць некалькі паражальных 
фактараў: пажар, выбух, хімічнае забруджванне паветра і мясцо-
васці, а за межамі аб’екта — забруджванне навакольнага асяроддзя.

Найбольшую небяспеку для насельніцтва ўяўляюць хлор, які 
ўжываецца для хларыравання вады ў водаканалах, і аміяк, які ўжы-
ваецца як холадагент у прамысловых халадзільных устаноўках, у су-
вязі з блізкасцю размяшчэння аб’ектаў з гэтымі рэчывамі ад месцаў 
пражывання і даволі вялікай іх колькасцю на аб’ектах.

Асноўнымі шляхамі пранікнення МДАР у арганізм з’яўляюцца ор-
ганы дыхання і скура.

Моцнадзеючыя атрутныя рэчывы, 
іх уздзеянне на арганізм чалавека

МДАР Уздзеянне на арганізм чалавека Першая дапамога

Хлор 
(Сl

2
)

Выклікае пякоту і рэзь у вачах, 
слёзацячэнне, сухі кашаль, можа 
выклікаць ацёк лёгкіх. Пры нязнач-
ных канцэнтрацыях назіраецца 
пачырваненне кан’юнктывы, мяк-
кага паднябення і глоткі, бранхіт, 
лёгкая задышка, ахрыпласць

Неабходна на паражона-
га надзець процівагаз, 
вывесці (вынесці) яго 
з заражанай атмасфе-
ры, забяспечыць спакой 
і цяпло, зрабіць інгаля-
цыі содавым растворам

Аміяк
(NH

3
)

Пры ўздзеянні высокіх канцэнтра-
цый наступае рэзкае раздражненне 
слізістай абалонкі рота, верхніх ды-
хальных шляхоў і рагавой абалонкі 
вачэй, прыступы кашлю, адчуванне 
ўдушша, боль у страўніку, ірвота. 
Пры ўздзеянні вельмі высокіх 
канцэнтрацый узнікаюць сутаргі, 
стан буйнага трызнення. Смерць 
надыходзіць ад сардэчнай сла-
басці або спынення дыхання

Неабходна хутка вывес-
ці (вынесці) паражонага 
з раёна заражэння, 
вызваліць ад цеснага 
адзення; даць удыхнуць 
пары воцатнай кіслаты; 
выкарыстаць сардэчныя 
сродкі. Для засцярогі 
выкарыстоўваецца іза-
люючы процівагаз

Спосабы засцярогі ад моцнадзеючых атрутных рэчываў у выніку 
аварый на хімічна небяспечных аб’ектах. Асаблівасцю хімічна не-
бяспечных аварый з’яўляецца высокая хуткасць фарміравання і дзе-
яння паражальных фактараў, што выклікае неабходнасць прыняцця 
аператыўных мер і спосабаў засцярогі.

Для своечасовага апавяшчэння пра ўзнікненне непасрэднай не-
бяспекі паражэння МДАР і неадкладнага прыняцця насельніцтвам 
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мер па абароне падаецца сігнал «Хіміч-
ная трывога». Пры гэтым насельніцтва 
інфармуецца аб тым, якім МДАР заража-
на атмасфера, і перадаюцца рэкаменда-
цыі па абароне.

Асноўнымі спосабамі засцярогі на-
сельніцтва ад моцнадзеючых атрутных 
рэчываў з’яўляюцца: своечасовае і ўме-
лае выкарыстанне сродкаў індывідуаль-
най (мал. 184) і калектыўнай засцярогі; 
умелае выкарыстанне ахоўных уласці-
васцей мясцовасці, мясцовых аб’ектаў, 
ахоўных збудаванняў і прасцейшых ук-
рыццяў; своечасовы вывад, эвакуацыя 
насельніцтва з зон магчымага заражэння.

У якасці сродкаў індывідуальнай засцярогі (СІЗ) насельніцтвам 
могуць выкарыстоўвацца фільтруючыя і ізалюючыя процівага-
зы і засцерагальнае адзенне. Пры адсутнасці табельных сродкаў у 
якасці дапаможнага сродку засцярогі органаў дыхання выкарыс-
тоўваюцца ватна-марлевая павязка або падручныя сродкі (ручнік, 
хустка ці любая тканіна), змочаныя вадой або для засцярогі ад хло-
ру — 2 %-ным растворам пітной соды, ад аміяку — 5 %-ным раст-
ворам воцатнай (лімоннай) кіслаты.

Пры выкарыстанні фільтруючых процівагазаў неабходна уліч-
ваць малы (да адной гадзіны) час засцерагальнага дзеяння філь-
труючых процівагазаў па адным МДАР і практычна яго адсутнасць 
па іншых.

У сувязі з цяжкасцямі ажыццяўлення ў кароткія тэрміны эвакуа-
цыі вялікіх мас насельніцтва павінна прадугледжвацца магчымасць 
часовага іх укрыцця ў сховішчах, абсталяваных фільтравентыляцый-
нымі ўстаноўкамі. Пры адсутнасці сховішчаў або іншых герметычных 
укрыццяў на перыяд праходжання пярвічнага воблака насельніцтву 
неабходна заставацца ў сваіх жылых і службовых памяшканнях, 
прыняўшы меры па іх герметызацыі (закрыццё і ўшчыльненне дзвя-
рэй, вокнаў, фортак, вентыляцыйных адтулін), і выкарыстоўваць та-
бельныя або дапаможныя СІЗ.

Пры знаходжанні людзей па-за памяшканнямі неабходна не пад-
давацца паніцы, засцерагчы органы дыхання з дапамогай СІЗ або 
любой тканіны, пажадана змочанай вадой, зарыентавацца, высвет-

Мал. 184. Выкарыстанне сродкаў 
індывідуальнай засцярогі
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ліць, дзе знаходзіцца крыніца небяспекі, і выходзіць бягом або па-
скораным крокам у напрамку, перпендыкулярным напрамку ветру. 
У тым выпадку, калі на шляху выхаду маецца перашкода, схавацца 
ў бліжэйшым жылым будынку, выкарыстоўваючы, па магчымасці, 
верхнія паверхі — пры заражэнні хлорам і ніжнія — пры заражэнні 
аміякам.

1. Растлумачце, чаму хімічная зброя адносіцца да зброі масавага паражэння.
2. Назавіце шляхі пранікнення АР нервова-паралітычнага дзеяння ўнутр арганізма 

чалавека.
3. Калі і якія антыдоты выкарыстоўваюцца пры паражэнні чалавека АР?
4. Растлумачце, чаму нельга рабіць штучнае дыханне пры паражэнні фасгенам.
5. Назавіце бліжэйшыя ад вашага месца пражывання хімічна небяспечныя аб’екты.
6. Назавіце сігнал апавяшчэння насельніцтва пры аварыі (разбурэнні) на хімічна 

небяспечным аб’екце і вызначце парадак вашых дзеянняў па гэтым сігнале.

§ 38. Біялагічная зброя

Эпідэміі якіх хвароб у гісторыі чалавецтва пацягнулі вялізныя ахвяры?

Біялагічная зброя і яе паражальнае дзеянне. Біялагічная зброя —  
гэта спецыяльныя боепрыпасы і баявыя прыборы са сродкамі да стаў-
кі, забяспечаныя біялагічнымі сродкамі (БС).

Біялагічныя сродкі — гэта спецыяльна адабраныя для баяво-
га прымянення біялагічныя агенты (штамы), здольныя ў выпадку 
пранікнення ў арганізм людзей, жывёл (раслін) выклікаць цяжкія 
інфекцыйныя захворванні (мал. 185).

Мал. 185. Біялагічныя сродкі для паражэння людзей

узбуджальнікі 
грыбковых 

захворванняў 
(гістаплазмозу 
і іншых формаў 

мікозаў)

ДЛЯ ПАРАЖЭННЯ ЛЮДЗЕЙ МОГУЦЬ БЫЦЬ ВЫКАРЫСТАНЫ

узбуджальнікі 
бактэрыяльных 
захворванняў  

(чумы, тулярэміі, 
бруцэлёзу,  

сібір скай язвы, 
халеры і інш.)

узбуджальнікі 
вірусных 

захворванняў 
(натуральнай воспы, 

жоўтай ліхаманкі, 
Эболы і інш.)

узбуджальнікі 
рыкетсіёзаў 

(сыпнога тыфу, 
плямістай ліхаманкі 

Скалістых гор,  
Ку-ліхаманкі і інш.)
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Канвенцыяй 1972 г. «Аб забароне распрацоўкі, вытворчасці і назапашвання 
бактэрыялагічнай (біялагічнай) і таксіннай зброі і аб іх знішчэнні» забаронена 
вытворчасць і выкарыстанне біялагічнай зброі.

Для паражэння жывёл могуць быць выкарыстаны ўзбуджальнікі 
яшчуру, чумы буйной рагатай жывёлы, чумы свіней, сібірскай язвы 
(мал. 186), сапу, афрыканскай ліхаманкі свіней, свінога, птушынага 
грыпу і іншых захворванняў.

Для знішчэння раслін могуць быць выкарыстаны: узбуджальнікі 
ржы збожжавых культур, фітафтарозу бульбы і іншых грыбковых 
хвароб (мал. 187).

Паражальнае дзеянне біялагічнай зброі заснавана на выкарыстан-
ні ў першую чаргу хваробатворных уласцівасцей патагенных мікро-
баў і таксічных прадуктаў іх жыццядзейнасці.

Трапіўшы ў арганізм чалавека (жывёл) у вельмі малой колькасці, 
хваробатворныя мікробы і іх таксічныя прадукты выклікаюць край-
не цяжкія інфекцыйныя захворванні (інтаксікацыі), якія заканчва-
юцца пры адсутнасці своечасовага лячэння смяротным зыходам або 
выводзяць паражонага на доўгі тэрмін з працаздольнага стану.

Агульнымі прыметамі многіх інфекцыйных хвароб з’яўляюцца 
высокая тэмпература цела і значная слабасць, а таксама іх хуткае 
распаўсюджванне, што прыводзіць да ўзнікнення ачагоў масавых за-
хворванняў і эпідэмій.

Істотнай асаблівасцю БС з’яўляецца наяўнасць скрытага перыяду 
паражальнага дзеяння, на працягу якога паражоныя застаюцца пра-
цаздольнымі і выконваюць свае абавязкі, а захворванне праяўляецца 
праз пэўны інтэрвал часу.

Мал. 186. Від бактэрый 
(палачкі сібірскай язвы)

Мал. 187. Расліны, паражоныя 
грыбковымі хваробамі
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§ 38. Біялагічная зброя

Некаторыя БС з’яўляюцца кантагіёзнымі (чума, натуральная вос-
па і інш.) і могуць перадавацца ад паражоных да здаровых людзей 
праз паветра, укусы насякомых-крывасмокаў і іншымі шляхамі.

Асабліва трэба падкрэсліць моцнае псіхалагічнае ўздзеянне, якое 
аказваецца на чалавека. Наяўнасць рэальнай пагрозы нечаканага 
прымянення біялагічнай зброі, як і з’яўленне сярод грамадзянскага 
насельніцтва буйных успышак і эпідэмій небяспечных інфекцыйных 
захворванняў, здольны выклікаць страх у насельніцтва.

Узбуджальнікі хвароб могуць трапляць у арганізм чалавека 
рознымі шляхамі: пры ўдыханні заражанага паветра; пры ўжы-
ванні заражанай вады і ежы; пры пападанні мікробаў у кроў праз 
адкрытыя раны і апёкавыя паверхні; пры ўкусах заражанымі нася-
комымі; пры кантакце з хворымі людзьмі, жывёламі, заражанымі 
прадметамі.

Сродкі і спосабы прымянення біялагічных сродкаў. Для дастаўкі 
БС могуць выкарыстоўвацца авіяцыйныя бомбы, ракеты, снарады, 
генератары аэразоляў, кантэйнеры і іншыя ўстройствы (мал. 188).

Асноўным спосабам прымя-
нення БС лічыцца заражэнне 
прыземнага слоя паветра. Пры 
выбу ху боепрыпасаў ці вы ка-
рыс танні генератараў утвара-
ец ца аэра золь нае воблака, па 
шляху распаўсюджвання яко га 
яго час ціцы заражаюць мяс-
цовасць (аэра зольны спосаб). 
Магчыма пры мяненне БС з да па-
могай заражаных хваробатвор-
нымі мік ро ба мі насяко мых, 
кля шчоў, гры зуноў і іншых (трансмісіўны спосаб).

Акрамя таго, БС могуць быць прыменены дыверсійным спосабам, 
шляхам заражэння паветра, вады, прадуктаў з дапамогай дыверсій-
нага рыштунку.

Пасля біялагічнага нападзення ў раёне заражэння можа ўводзіцца 
шэраг абмежавальных або ізаляцыйных мерапрыемстваў (мал. 189), 
накіраваных на лакалізацыю заражэння і лячэнне паражоных інфек-
цыйнымі хваробамі.

Засцярога ад біялагічных сродкаў. Для павышэння неўспрыімлі-
васці насельніцтва і жывёл да заразных хвароб ажыццяўляецца  

Мал. 188. Біялагічны боепрыпас авіяцыі
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вакцынацыя, а пры неабходнас-
ці — і прафілактычнае лячэнне.

Да сродкаў засцярогі ад БС  
належаць: бактэрыяльныя прэ-
параты, антыбіётыкі і хімія прэ-
па раты; індывідуальныя і ка-
лек тыўныя сродкі засцярогі; 
спецыяльныя і падручныя срод-
кі засцярогі; засцерагальныя 
сеткі і мазі ад укусаў насякомых.

1. Растлумачце, чаму біялагічная 
зброя адносіцца да зброі масава-
га паражэння.

2. Па якіх прыметах можна вызначыць, што была ўжыта біялагічная зброя?
3. Чаму нельга адразу вызначыць, ці паражоны чалавек БС?
4. Паразважайце, у якіх месцах найбольш верагодна прымяненне БС дыверсійным 

спосабам.
5. Растлумачце, чаму пасля біялагічнага нападзення ў раёне заражэння могуць 

уводзіцца абмежавальныя або ізаляцыйныя мерапрыемствы.

§ 39. Сродкі індывідуальнай засцярогі 
органаў дыхання і скуры

Калі і  чаму ўзнікла неабходнасць выкарыстання асабовым саставам ваю
ючых краін сродкаў індывідуальнай засцярогі органаў дыхання і што яны сабой 
уяўлялі? Хто першы ў свеце вынайшаў вугальны процівагаз?

Сродкі індывідуальнай засцярогі органаў дыхання. Да сродкаў 
засцярогі органаў дыхання належаць процівагазы, ізалюючыя ды-
халь ныя апараты (ізалюючыя процівагазы) і рэспіратары. У якасці 
дапаможных сродкаў засцярогі органаў дыхання насельніцтвам мо-
гуць выкарыстоўвацца ватна-марлевыя павязкі.

Па прынцыпе засцерагальнага дзеяння яны падраздзяляюцца на 
фільтруючыя і ізалюючыя, а па прызначэнні — на вайсковыя (агуль-
навайсковыя і спецыяльныя) і грамадзянскія. Да фільтруючых срод-
каў засцярогі органаў дыхання належаць процівагазы і рэспіратары. 
Да ізалюючых сродкаў засцярогі органаў дыхання належаць іза-
люючыя дыхальныя апараты ІП-4, ІП-4М, ІП-5.

Мал. 189. Увядзенне абмежавальных 
мерапрыемстваў пасля біялагічнага нападу
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§ 39. Сродкі індывідуальнай засцярогі органаў дыхання і скуры

Грамадзянскія процівагазы прымяняюцца ў 
сіс тэме грамадзянскай абароны як сродак аба-
роны насельніцтва. Да іх належаць процівагазы 
ГП-5, ГП-7, ГП-7В, ГП-9, ГП-9В.

Вайсковыя процівагазы прымяняюцца ў вой-
сках. Да іх належаць процівагазы: ПМГ, ПМГ-2, 
ПМК, ПМК-2 (мал. 190) і ПМК-3.

Фільтруючыя процівагазы прызначаны для 
засцярогі органаў дыхання, твару і вачэй ад ат-
рутных рэчываў, біялагічных аэразоляў (БА) 
і радыеактыўнага пылу (РП). Прынцып засце-
рагальнага дзеяння фільтруючых процівагазаў 
заснаваны на ізаляцыі органаў дыхання ад нава-
кольнага асяроддзя і на ачыстцы паветра, якое ўдыхаецца, ад таксіч-
ных аэразоляў і пары ў фільтруюча-паглынальнай скрынцы.

Ізалюючыя процівагазы прызначаны для засцярогі органаў ды-
хання, твару і вачэй ад любой шкоднай прымесі ў паветры незалежна 
ад яе канцэнтрацыі, пры выкананні работ ва ўмовах недахопу або ад-
сутнасці кіслароду, а таксама пры 
наяўнасці шкодных прымесяў, якія 
не затрымліваюцца фільтруючымі 
процівагазамі.

Акрамя таго, ізалюючыя проці-
вагазы ІП-5 выкарыстоўваюцца як 
сродкі выратавання членаў экіпа-
жаў з затанулай тэхнікі (танкаў) 
і дазваляюць выконваць пад вадой 
на глыбіні да 7 м лёгкія работы. 
Прынцып дзеяння ізалюючых проці-
вагазаў заснаваны на ізаляцыі орга-
наў дыхання, ачыстцы паветра, што 
выдыхаецца, ад дыяксіду вугляроду, 
вады і абагачэнні яго кіслародам без 
абмену з навакольным асяроддзем.

Сярод фільтруючых процівага-
заў найбольшае распаўсюджванне 
ў войсках атрымаў процівагаз ПМГ-2 (мал. 191).

Падрыхтоўка да карыстання. Падрыхтоўка фільтруючага проці-
вагаза да карыстання пачынаецца з вызначэння патрэбнага памеру 

Мал. 190. Процівагаз 
ПМК-2

Мал. 191. Фільтруючы процівагаз 
ПМГ-2: 1 — шлем-маска ШМ-66Му; 

2 — фільтруюча паглынальная скрынка 
ЕО-62к у чахле; 3 — сумка; 4 — плёнкі, 

што не запацяваюць; 5— мембраны 
перагаворнага ўстройства для ШМ-66Му

4 5

3

1

2
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пярэдняй часткі (шлем-маскі) процівагаза. Падбор пярэдняй часткі 
процівагаза ПМГ-2 ажыццяўляюць па выніках замеру вертыкальнага 
ахопу галавы (мал. 192). Вынікі вымярэнняў акругляюць да 0,5 см.

Падбор пярэдняй часткі процівагаза ПМГ-2 
у залежнасці ад вертыкальнага ахопу галавы

Пярэдняя 
частка

Рост пярэдняй часткі і адпаведны яму 
вертыкальны ахоп галавы, см

0 1 2 3 4

ШМ-62 63
і менш 63,5—65,5 66—68 68,5—70,5 71  

і больш

ШМ-66Му 63
і менш 63,5—65,5 66—68 68,5 

і больш —

Праверку правільнасці падбору пярэдняй 
часткі і спраўнасці процівагаза пры яго атры-
манні, а таксама ў ходзе выкарыстання пра-
водзяць знешнім аглядам і праверкай проці-
вагаза на герметычнасць у цэлым.

Для праверкі процівагаза на герметыч-
насць неабходна зняць чахол са скрынкі, на-
дзець пярэднюю частку, закрыць адтуліну ў 
дне скрынкі коркам або заціснуць яе далон-
ню і зрабіць глыбокі ўдых. Калі пры гэтым 
паветра пад пярэднюю частку не праходзіць, 
то процівагаз спраўны. Пры падсосе паветра 
па скроневых западзінах замяніць шлем-мас-
ку на меншы рост. Ліквідаваўшы выяўленую 
няспраўнасць, сабраць процівагаз, надзець 
яго і зноў праверыць. Пасля паўторнай праверкі неабходна надзець 
на скрынку чахол.

Правілы карыстання. Фільтруючы процівагаз носяць у трох ста-
новішчах: паходным, напагатове і баявым.

Для пераводу процівагаза ў паходнае становішча неабходна: на-
дзець сумку з процівагазам цераз правае плячо; падагнаць з дапамо-
гай перасоўнай спражкі даўжыню плечавога рэменя; ссунуць сумку 
з процівагазам назад, каб падчас хады яна не перашкаджала руху 
рукі, і пры неабходнасці замацаваць процівагаз на тулаве з дапамогай 
паясной тасьмы.

Мал. 192. Вымярэнне 
вертыкальнага  
ахопу галавы
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§ 39. Сродкі індывідуальнай засцярогі органаў дыхання і скуры

У баявое становішча (мал. 193) процівагаз 
пераводзіцца па сігнале «Хімічная трывога», 
па камандзе «Газы», а таксама самастойна.

Для пераводу процівагаза ў баявое ста-
новішча неабходна: затрымаць дыханне, за-
плюшчыць вочы, вынуць процівагаз, узяць 
шлем-маску абедзвюма рукамі за патоў шча-
ныя краі ў ніжняй частцы; прыкласці ніж-
нюю частку шлем-маскі пад падбародак і рэз-
кім рухам рук уверх і назад нацягнуць на 
галаву так, каб не было складак, а ачковы ву-
зел размяшчаўся насупраць вачэй; устараніць 
перакос і складкі, калі яны ўтварыліся пры 
надзяванні шлем-маскі (маскі), зрабіць поўны 
выдых, расплюшчыць вочы і аднавіць дыханне.

Надзяваць процівагазы можна з дапамогай іншых прыёмаў, але 
іх прымяненне павінна забеспечваць хуткае і правільнае надзяванне 
і цэласнасць пярэдняй часткі процівагаза.

Рэспіратар Р-2 (паўмаска фільтруючая ПФ-1). Рэспіратар Р-2 
(ПФ-1) прызначаны для засцярогі органаў дыхання ад радыеактыў-
нага і грунтовага пылу.

Прынцып дзеяння фільтруючага рэспіра-
тара заснаваны на тым, што органы дыхання 
ізалююцца ад навакольнага асяроддзя паў-
маскай, а паветра, што выдыхаецца, ачы-
шчаецца ад аэразоляў у пакеце фільтруючых 
матэрыялаў.

Рэспіратар Р-2 (ПФ-1) (мал. 194) уяўляе са-
бой фільтруючую паўмаску з двума клапанамі 
ўдыху і адным клапанам выдыху з засцера-
галь ным экранам. Паўмаска мае насавы заціск, 
прызначаны для яе падціскання да твару ў воб-
ласці пераносіцы, і мацуецца на галаве з да-
памогай нагалоўніка, які складаецца з  дзвюх 
эластычных і дзвюх цвёрдых тасёмак.

Падрыхтоўка да карыстання. Падбор рэс-
піратара па росце адбываецца ў залежнасці ад 
вышыні твару (h) (мал. 195) — адлегласці паміж кропкай найболь-
шага паглыблення пераносіцы і самай ніжняй кропкай падбародка:  

Мал. 193. Процівагаз  
ПМГ-2 у баявым становішчы

Мал. 194. Выка-
рыстанне паўмаскі 
фільтруючай ПФ-1
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да 10,9 см — першы рост, ад 11 да 11,9 см — другі рост, 12 см   
і больш — трэці рост.

Пасля падбору рэспіратара праводзяцца 
падгонка і праверка шчыльнасці прыля-
гання. Для падгонкі рэспіратара неабход-
на: надзець паўмаску на твар так, каб пад-
бародак і нос размясціліся ўнутры яе; адну 
цвёрдую лямку нагалоўніка размясціць на 
цемянной частцы галавы, а другую — на 
патыліцы; пры неабходнасці з выкарыс-
таннем спражак адрэгуляваць даўжыню 
эластычных лямак; прыціснуць канцы на-
савога заціску да носа.

Захоўваецца рэспіратар у пакеце ў сумцы 
для процівагаза пад пярэдняй часткай.

Правілы карыстання. Надзяванне рэс-
піратара ажыццяўляюць па сігнале «Радыя-
цыйная небяспека», па камандзе «Рэспіратар надзець», а таксама 
самастойна.

Для надзявання рэспіратара неабходна: зняць галаўны ўбор, вынуць 
рэспіратар з сумкі процівагаза і пакета, надзець яго, а пакет пакласці ў 
сумку, надзець галаўны ўбор і зашпіліць клапан сумкі для процівагаза.

Сродкі індывідуальнай засцярогі скуры. Сродкі індывідуальнай 
засцярогі скуры прызначаны для засцярогі ад пападання на скурнае 
покрыва асабовага саставу, абмундзіраванне і абутак атрутных рэчы-
ваў, біялагічных аэразоляў і радыеактыўнага пылу.

Да сродкаў індывідуальнай засцярогі скуры, якія выкарыстоўва-
юц ца ў войсках, належаць: агульнавайсковы засцерагальны кам-
плект (АЗК), лёгкі засцерагальны касцюм Л-1 і агульнавайсковы 
засцера гальны камплект фільтруючы (АЗК-Ф). У залежнасці ад 
ві ду заражэння яны выкарыстоўваюцца разам з процівагазамі або 
рэс піратарамі.

Агульнавайсковы засцерагальны камплект. Агульнавайсковы 
засцерагальны камплект (мал. 196) прызначаны для засцярогі скур-
нага покрыва асабовага саставу ад АР, РП, БА, а таксама для зніжэн-
ня заражэння абмундзіравання, рыштунку, абутку і індывідуальнай 
зброі. Папярэдняе надзяванне АЗК павышае ўзровень абароненасці 
скурнага покрыва ад светлавога выпраменьвання ядзернага выбуху 
і вязкіх вогнесумесяў.

Мал. 195. Вымярэнне 
вышыні твару
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§ 39. Сродкі індывідуальнай засцярогі органаў дыхання і скуры

Падбор па памеры. Падбор засцерагальных плашчоў праводзіцца 
па росце ваеннаслужачага: першы рост — для ваеннаслужачых рос-
там да 166 см, другі рост — ад 166 да 172 см, трэці рост — ад 172 да 
178 см, чацвёрты рост — ад 178 да 184 см, пяты рост — ад 184 см 
і вышэй.

Падбор засцерагальных панчох пра-
водзіцца па памеры абутку: першы 
рост — для абутку да 40-га памеру; 
другі рост — для 41-га і 42-га паме-
раў; трэці рост — для 43-га памеру 
і большага.

Падбор засцерагальных пальчатак 
праводзіцца па выніках вымярэння 
ахопу далоні на ўзроўні пятага пясце-
ва-фалангавага сустава (мал. 197): для 
БЛ-1М — да 21 см — першы памер, 
ад 21 да 23 см — другі памер, больш  
за 23 см — трэці памер; для БЗ-1М — да 22,5 см — першы памер, 
 больш за 22,5 см — другі памер.

Правілы карыстання. Агульнавайсковы засцерагальны камплект 
выкарыстоўваюць у становішчах: паходным, напагатове і баявым.

Мал. 197. Вымярэнне ахопу далоні

Мал. 196. Агульнавайсковы 
засцерагальны камплект: 
1 — засцерагальны 
плашч ОП-1М; 2 — чахол 
для засцерагальнага 
плашча ОП-1М; 3 — чахол 
для засцерагальных 
панчох і пальчатак; 
4 — засцерагальныя 
панчохі; 5 — засцера-
гальныя пальчаткі БЛ-1М; 
6 — засцерагальныя 
пальчаткі БЗ-1М

4

5

3

1

2

6
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Раздзел 2. Асновы ваеннай справы

У паходным становішчы пры дзеянні асабовага саставу ў пешым 
парадку плашч пераносяць у чахле за спінай, засцерагальныя панчо-
хі і пальчаткі — у чахле на паясным рэмені.

У становішча напагатове АЗК пераводзяць у выпадках, калі гэта не 
ўскладняе дзеянні асабовага саставу. Для гэтага расшпільваюць ча-
хол (скатку) плашча ОП-1М і распускаюць яго за спінай і рас шпіль-
ваюць клапан чахла з засцерагальнымі панчохамі і пальчаткамі.

Засцерагальны плашч ОП-1М у становішчы «баявое» выкарыс-
тоўваецца ў выглядзе накідкі, надзетым у рукавы і ў выглядзе 
камбінезона.

У выглядзе накідкі плашч выкарыстоўваецца пры нечаканым 
прымяненні праціўнікам АР або БА (мал. 198). Засцерагальны плашч 
апранаецца ў выглядзе накідкі па сігнале «Хімічная трывога», па 
камандзе голасам «Газы, плашчы» 
або самастойна па першых пэўных 
прыметах прымянення хімічнай або 
біялагічнай зброі.

Па гэтай камандзе пры дзеян-
нях на адкрытай мясцовасці неаб-
ходна: перавесці процівагаз у ба-
явое становішча; раскрыць чахол 
і распусціць засцерагальны плашч; 
адвесці рукі назад і, узяўшыся за 
полы, накінуць плашч на плечы, 
надзець капюшон на галаву, запах-
нуць полы плашча, прысесці або 
прылегчы і прыкрыць плашчом усё 
абмундзіраванне і абутак для засця-
рогі ад заражэння; весці назіранне 
за мясцовасцю.

У выглядзе плашча ў рукавы АЗК 
(мал. 199) надзяваецца загадзя: пе-
рад пераадоленнем у пешым парад-
ку і ў адкрытых рухомых аб’ектах 
ваеннай тэхнікі зон заражэння АР і БА і зон радыеактыўнага за-
ражэння ва ўмовах пылаўтварэння; перад дзеяннямі ў пешым парад-
ку на мясцовасці, заражанай АР, РП, БА; у прадбачанні выпадзення 
РР з воблака ядзернага выбуху; перад правядзеннем спецыяльнай 
апрацоўкі тэхнікі. Папярэдняе надзяванне АЗК (плашч у рукавы) на 

Мал. 198. АЗК (плашч у выглядзе накідкі)
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§ 39. Сродкі індывідуальнай засцярогі органаў дыхання і скуры

незаражанай мясцовасці праводзіцца па камандзе «Плашч у рукавы, 
панчохі, пальчаткі надзець. Газы».

Па гэтай камандзе неабходна: надзець засцерагальныя панчохі, 
зашпіліць хлясцікі і падвязаць тасёмкі; надзець процівагаз; надзець 
засцерагальныя пальчаткі; надзець засцерагальны плашч у рукавы; 
надзець петлі на вялікія пальцы кісцей рук паверх пальчатак; накі-
нуць капюшон на галаву; зашпіліць засцерагальны плашч на шэсць 
шпянькоў.

У выглядзе камбінезона (мал. 200) засцерагальны плашч з панчо-
хамі і пальчаткамі надзяваецца загадзя і выкарыстоўваецца ў зонах 
заражэння АР або БА перад дзеяннямі ў пешым парадку на мясцо-
васці з высокай расліннасцю ці пакрытай глыбокім снегам; перад 
правядзеннем выратавальна-эвакуацыйных, інжынерных работ і пры 
рамонце заражанай тэхнікі. Засцерагальны камплект у выглядзе кам-
бінезона надзяваецца на незаражанай мясцовасці, ва ўкрыцці, збуда-
ванні па камандзе «Засцерагальны касцюм надзець. Газы».

Мал. 199. АЗК (плашч у рукавы) Мал. 200. АЗК (плашч у выглядзе камбінезона)
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Раздзел 2. Асновы ваеннай справы

Па гэтай камандзе неабходна: зняць сумку з процівагазам, рышту-
нак і галаўны ўбор і пакласці іх на зямлю; надзець засцерагальныя 
панчохі, зашпіліць хлясцікі і падвязаць тасёмкі; раскрыць чахол 
плашча і надзець плашч у рукавы; прадзець канцы трымальнікаў 
плашча ў рамкі ў нізе плашча і замацаваць іх; зашпіліць цэнтральныя 
адтуліны на цэнтральны шпянёк спачатку правай, а затым левай па-
ловы плашча і замацаваць іх зашчапкай; зашпіліць полы плашча так, 
каб левая пала ахоплівала левую нагу, а правая — правую; два шпя-
нькі, размешчаныя ніжэй за цэнтральны шпянёк, замацаваць заш-
чапкамі; зашпіліць барты плашча; надзець паверх плашча палявы 
рыштунак і сумку для процівагаза; перавесці процівагаз у баявое ста-
новішча; надзець галаўны ўбор, затым капюшон на галаву; на дзець 
засцерагальныя пальчаткі; надзець петлі на вялікія пальцы кісцей 
рук паверх пальчатак.

1. Ці можна выкарыстоўваць фільтруючы процівагаз для засцярогі органаў дыхан-
ня ў палаючым будынку?

2. Як вы думаеце, ці можна выкарыстоўваць фільтруючы процівагаз на мясцовасці, 
заражанай АР, пры парванай пярэдняй частцы процівагаза?

3. Растлумачце, чаму рэспіратар Р-2 (ПФ-1) нельга выкарыстоўваць для засцярогі 
органаў дыхання ад АР.

4. Як вы думаеце, якія меры неабходна прыняць для прадухілення перагрэву цела 
чалавека пры выкарыстанні АЗК у спякотнае надвор’е?
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Раздзел 3.  
ВАЕННА-МЕДЫЦЫНСКАЯ ПАДРЫХТОЎКА

Чаму ў структуры раненняў пераважа
юць раненні канечнасцей?

Прыгадайце, чаму працяглы крыва
цёк небяспечны для жыцця.

Мал. 201. Структура  
раненняў і баявых траўмаў 

па лакалізацыі

канечнасці

галава і шыя

грудзі

10 %

10 %

50 %
30 %

жывот, таз,  
паясніца

Мал. 202. Прычыны гібелі  
ваеннаслужачых на полі бою

Печень
91,0 %

крывацёкі

7,9 %
асфіксія 1,1 %

пнеўматоракс

100,0 %

90,0 %

30,0 %

20,0%

40,0 %

80,0 %

70,0 %

60,0 %

50,0 %

10,0%

0,0 %

§ 40. Аказанне першай дапамогі параненым  
у небяспечнай зоне

Якія віды зброі найбольш шырока выкарыстоўваюцца ва ўзброеных канфлік
тах апошніх дзесяцігоддзяў? Як нашэнне сродкаў індывідуальнай бронеза
сцярогі ўплывае на лакалізацыю, характар і  цяжкасць атрыманых у час бою 
раненняў? У якім становішчы неабходна знаходзіцца (перамяшчацца) у зоне 
агня вога кантакту для зніжэння рызыкі раненняў?

Агульныя звесткі пра характар раненняў на полі бою. Ва ўзбро-
еных канфліктах апошніх дзесяцігоддзяў пераважаюць раненні ка-
нечнасцей (мал. 201). Па характары 
самога ранення вылучаюць раненні 
мяккіх тканак (скуры, мышцаў), 
пераломы, апёкі і адмарожванні, 
адрывы канечнасцей, раненні з пашкоджаннем унутраных органаў 
і інш. Найбольш значнымі прыметамі раненняў з’яўляюцца крыва-
цёк, боль, парушэнне функцыі органаў і тканак у вобласці ранення.

З усіх раненняў, сумяшчальных з 
жыццём, найбольш цяжкія наступ-
ствы маюць раненні з крывацёкамі 
(мал. 202).
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Раздзел 3. Ваенна-медыцынская падрыхтоўка

Паколькі пры крывацёку паранены можа хутка страціць прытом-
насць і загінуць, вельмі важна аказаць першую дапамогу на працягу 
бліжэйшых хвілін ад моманту ранення (мал. 203).

У час бою стралок-санітар можа не паспець наблізіцца да паранена-
га, а прыцягваць іншых байцоў падраздзялення для ўзаемадапамогі 
можна толькі зыходзячы з тактычнай абстаноўкі і толькі па загадзе 
камандзіра падраздзялення. Таму кожны ваеннаслужачы павінен 
умець самастойна аказаць сабе першую дапамогу, у тым ліку пры 
пашкоджанні адной з рук.

Агульныя звесткі пра індывідуальнае медыцынскае аснашчэнне 
ваеннаслужачых. Каб кожны баец мог аказаць першую дапамогу або 
сабе, або свайму напарніку, у склад яго экіпіроўкі ўключаюць індыві-
дуальнае медыцынскае аснашчэнне (ІМА). У склад ІМА абавязкова 

Мал. 203. Залежнасць 
колькасці загінуўшых 

параненых ад часу, 
які мінуў ад моманту 

ранення

Мінуты

% смяротнасці 
пацярпелых Якасць аказання 

першай дапамогі

Хуткасць эвакуацыі, 
магчымасці 

і здольнасці па ака-
занні хірургічнай 

дапамогі

Якасць аказання 
спецыя лі за ва най меды-

цын скай дапамогі

Гадзіны Дні / Тыдні

Мал. 204. Сродкі для спынення вонкавага крывацёку (а, б, в)

в) гемастатычны 
сродак «Гемастоп»

б) пакет перавязачны 
індывідуальны

а) кроваспыняльны  
турнікет
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§ 40. Аказанне першай дапамогі параненым у небяспечнай зоне 

ўваходзяць сродкі для спынен-
ня вонкавага крыва цё ку [крова-
спы няльныя турнікеты (жгу ты), 
перавязачныя паке ты, гема ста-
тыч ныя сродкі] (мал. 204). Так-
сама абавязковымі кампанентамі 
ІМА з’яўляюцца абязбольваль-
ныя прэпараты, якія ўво дзяц-
ца ўнутрымышачна з да па мо гай 
шпрыц-цюбіка (мал. 205) або  
аўта ін’ ек та ра, анты бак тэ ры яль-
ныя сродкі для прафілактыкі інфекцыйных ускладненняў ран, срод-
кі для абеззаражвання вады. У якасці дапаможных сродкаў ІМА 
выкарыстоўваюць лейкапластыр, нажніцы, маркеры. Канкрэтны 
пералік ІМА ваеннаслужачага залежыць ад задач, якія рашаюцца 

падраздзяленнем (вядзенне агуль-
навайсковага бою, дзеянні ў раз-
ведцы і інш.). Адзінае месца маца-
вання аптэчкі з ІМА на элементах 
экіпіроўкі выбіраюць з такім раз-
лікам, каб забяспечваць магчы-

масць яе выкарыстання любой рукой.
Паняцце пра зоны аказання першай дапамогі. Розная ступень 

абароненасці ад агню праціўніка дазваляе вылучыць на полі бою тры 
ўмоўныя тактычныя зоны для аказання першай дапамогі (мал. 206): 
небяспечная зона, зона ўкрыцця і зона эвакуацыі. Ступень небяспекі 
пры знаходжанні ў кожнай з зон у многім вызначае пералік і чарго-
васць мерапрыемстваў першай дапамогі, што выконваюцца ў іх.

Мал. 205. Абязбольвальны 
сродак у шпрыц-цюбіку

Чаму абязбольвальны сродак пры ранен
нях трэба ўводзіць унутрымышачна, 
а не прымаць у выглядзе таблетак?

Мал. 206. Умоўныя тактычныя зоны аказання першай дапамогі

Небяспечная зона  
(пад агнём праціўніка)

Зона  
ўкрыцця

Зона  
эвакуацыі
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Раздзел 3. Ваенна-медыцынская падрыхтоўка

Небяспечная зона — гэта мясцовасць, якая знаходзіцца пад пра-
мым агнём праціўніка, таму перамяшчацца і аказваць першую дапа-
могу ў дадзенай зоне можна толькі ў становішчы лежачы, максі маль-
на прыціснуўшыся да зямлі. Першую дапамогу ў небяспечнай зоне 
абмяжоўваюць тактычным накладаннем турнікета (жгута).

Зона ўкрыцця — гэта мясцовасць, закрытая ад прамога агню пра-
ціўніка (за вуглом будынка, за натуральнымі складкамі мясцовасці, 
у траншэі і г. д.). У дадзенай зоне можна размяшчацца ў становішчы 
седзячы ці з упорам на калені, што павялічвае ступень свабоды дзе-
янняў і дазваляе эфектыўна выканаць іншыя мерапрыемствы першай 
дапамогі.

Зона эвакуацыі — гэта мясцовасць, даволі аддаленая ад пярэдня-
га краю і даступная для санітарнага транспарту. Звычайна зона эва-
куацыі пачынаецца на аддаленні 800—850 м ад лініі сутыкнення з 
праціўнікам.

Аказанне першай дапамогі ў небяспечнай зоне (пад агнём праціў-
ні ка) у парадку самадапамогі. Для эфектыўнага аказання самадапамо-
гі ў небяспечнай зоне паранены павінен выканаць наступныя дзеянні:

1) ссунуцца ўбок, прадоўжыць весці агонь (па магчымасці), па даць 
сігнал аб раненні (па магчымасці);

2) выканаць тактычнае накладанне турнікета (жгута) пры моцным 
крывацёку (адрыве канечнасці);

3) перамясціцца ва ўкрыцце, пры немагчымасці перамяшчэння — 
перавярнуцца на жывот і па магчымасці прадоўжыць весці агонь.

У небяспечнай зоне паранены спыняе моцны крывацёк тактычным 
накладаннем турнікета (жгута), гэта значыць:

— накладае турнікет (жгут) пры лю-
бым моцным крывацёку;

—  накладае турнікет (жгут) у верх-
няй трэці параненай канечнасці неза-
лежна ад узроўню лакалізацыі раны;

— выконвае максімальную коль-
касць вярчэнняў калаўроціка турніке-
та (максімальна расцягвае жгут) пры 
накладанні.

На нагу турнікет (жгут) паранены 
накладае ў становішчы лежачы на жы-
ваце (мал. 207), на руку — у становішчы 
лежачы на спіне.

Мал. 207. Тактычнае 
накладанне турнікета на сцягно 

ў парадку самадапамогі
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§ 40. Аказанне першай дапамогі параненым у небяспечнай зоне 

Аказанне першай дапамогі ў небяспечнай зоне (пад агнём пра-
ціўніка) у парадку ўзаемадапамогі. Пры аказанні параненаму пер-
шай дапамогі ў небяспечнай зоне той, хто аказвае дапамогу, павінен 
паслядоўна выканаць наступныя дзеянні:

1) загадаць параненаму працягваць весці агонь, падаць сігнал аб 
раненні ваеннаслужачага (па магчымасці);

2)  загадаць параненаму:
— выканаць тактычнае накладанне турнікета (жгута);
— перамясціцца «на голас» ва ўкрыцце, пры немагчымасці пера-

мяшчэння — перавярнуцца на жывот і па магчымасці працягваць 
весці агонь;

(далейшыя дзеянні выконваць у выпадку, калі паранены не рэагуе 
на дадзеныя каманды)

3) па загадзе камандзіра падраздзялення скрытна наблізіцца да 
параненага;

Важна. Пры набліжэнні да параненага той, хто аказвае дапамогу, не павінен 
узнімаць галаву  — візуальны кантроль параненага (агляд мясцовасці) трэба 
праводзіць, толькі паварочваючы галаву ўправа-ўлева.

4) праверыць параненага на прадмет мініравання;

Для праверкі параненага на прадмет мініравання:
калі паранены ў прытомнасці — загадаць яму перавярнуцца;
калі паранены без прытомнасці  — рэзка перавярнуць параненага «на сябе» 
(мал. 208) або зафіксаваць на ім вяроўку, адпаўзці ва ўкрыцце і  перавярнуць 
параненага, рэзка пацягнуўшы за вяроўку.

Мал. 208. Праверка параненага на прадмет мініравання
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5) выканаць тактычнае накла-
данне турнікета (жгута) (мал. 209) 
пры моцным крывацёку (адрыве 
канечнасці);

6) праверыць наяўнасць пульсу 
на соннай артэрыі пры адсутнасці 
бачнага крывацёку;

7) эвакуіраваць параненага з 
не бяспечнай зоны, пры немагчы-
масці эвакуацыі — перавярнуць 
параненага ў стабільнае станові-
шча на жываце.

Пры тактычным накладанні турнікета (жгута) той, хто аказвае 
дапамогу, максімальна прыціскаецца да зямлі і «прыкрываецца» 
параненым — бо калі ён атры-
мае раненне, то будзе не ў стане 
аказваць дапамогу.

Эвакуацыя параненых з не-
бяспечнай зоны. Для зніжэння 
рызыкі ранення ваеннаслужачых пры эвакуацыі параненых з не-
бяспечнай зоны перад эвакуацыяй устанаўліваюць дымавую заслону, 
пры эвакуацыі іх «прыкрываюць агнём».

Спосаб эвакуацыі параненага выбіраюць у залежнасці ад тактыч-
най абстаноўкі, наяўнасці падручных сродкаў і стану параненага 
(мал. 210).

а) за бронекамізэльку б) за вяроўку в) перацягванне на баку

Калі эвакуацыя немагчыма — параненага пераварочваюць на 
жывот, каб яго язык не перакрываў верхніх дыхальных шляхоў і ён 
мог дыхаць.

Мал. 209. Тактычнае накладанне турнікета 
на сцягно ў парадку ўзаемадапамогі

Якія прыметы моцнага крывацёку можна вы
явіць на полі бою з улікам таго, што паране
ны ў абмундзіраванні?

Мал. 210. Спосабы эвакуацыі параненага з небяспечнай зоны (а, б, в)
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§ 40. Аказанне першай дапамогі параненым у небяспечнай зоне 

Выманне параненых з бранятэхнікі. Вымаюць параненага, як 
правіла, трое байцоў — двое ўзнімаюцца «на браню» і дастаюць пара-
ненага, а трэці прыкрывае дзеючых «на брані» агнём, хаваючыся за 
бранятэхнікай (мал. 211).

а) пад’ём «на браню» б) вывядзенне рук 
параненага над люкам

в) выманне параненага

Мал. 211. Выманне параненага з БМП

Каб дастаць параненага, яго рукі спачатку выводзяць уверх над лю-
кам, а затым за рукі самога параненага яго дастаюць з люка «на бра-
ню». Пасля гэтага параненага спускаюць на зямлю за бранятэхнікай.

1. Які параметр кровастраты больш небяспечны для жыцця параненага  — хут-
касць ці аб’ём?

2. З чым звязана неабходнасць праверкі параненага на прадмет мініравання?
3. Што неабходна рабіць пры выяўленні яўных прымет мініравання параненага 

(за бі тага)?
4. Чаму ў небяспечнай зоне першая дапамога ўключае толькі спыненне моцнага 

крывацёку?
5. Чаму ў небяспечнай зоне тактычнае накладанне турнікета (жгута) выконваюць 

пры любым моцным крывацёку (артэрыяльным, венозным)?
6. Чаму тактычнае накладанне турнікета (жгута) паранены павінен выканаць неад-

кладна, а не пасля перамяшчэння ва ўкрыцце?
7. Пры якіх тактычных абставінах вы будзеце выкарыстоўваць вядомыя вам споса-

бы эвакуацыі параненых з небяспечнай зоны?
8. Чаму выманне параненага (забітага) члена экіпажа БМП (танка) дазваляе пад-

трымаць баяздольнасць падраздзялення і захаваць жыцці астатніх ваеннаслу-
жачых падраздзялення?

9. Што неабходна рабіць, каб знізіць рызыку ранення байцоў, якія дастаюць пара-
ненага з бранятэхнікі?
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§ 41. Аказанне першай дапамогі параненым  
у зоне ўкрыцця

Што можна выкарыстоўваць у якасці ўкрыцця ў зоне агнявога кантакту? 
Чаму вядзенне бою на падрыхтаваных у інжынерных адносінах пазіцыях да
зваляе знізіць колькасць параненых? Чаму ва ўкрыцці першую дапамогу трэба 
аказваць хутка і ў поўным аб’ёме, не чакаючы прыбыцця стралкасанітара?

Паслядоўнасць дзеянняў пры аказанні першай дапамогі ў зоне 
ўкрыцця ў парадку сама- ці ўзаемадапамогі. Зона ўкрыцця — гэта 
мясцовасць, закрытая ад прамога агню праціўніка. Аказанне першай 
дапамогі ў зоне ўкрыцця ў парадку як сама-, так і ўзаемадапамогі не-
абходна выконваць у наступнай паслядоўнасці:

1) прыняць меры па забеспячэнні асабістай бяспекі;
2) выканаць тактычнае накладанне турнікета (жгута) пры моцным 

крывацёку (адрыве канечнасці);
3) праверыць і забяспечыць праходнасць верхніх дыхальных 

шляхоў;
4) выканаць абязбольванне;
5) ацаніць характар атрыманых раненняў, абследаваўшы ўсё цела 

«з галавы да пятак»;
6) спыніць выяўленыя крывацёкі з ран; накласці аклюзійную па-

вязку пры пранікальным раненні грудзей; накласці асептычныя па-
вязкі на апёкі і некроватачывыя раны;

7) замяніць раней накладзены турнікет (жгут) ціснучай павязкай, 
тугой тампанадай раны або прымяніць гемастатычныя сродкі;

8) выканаць транспартную імабілізацыю (па магчымасці);
9) забяспечыць прыём антыбактэрыяльнага сродку;
10) прыняць меры па папярэджванні пераахалоджвання (па маг - 

чымасці);
11) перамясціцца ў зону эвакуацыі (па загадзе камандзіра падраз-

дзялення), пры немагчымасці — забяспечыць параненаму стабільнае 
становішча на жываце.

Меры па гарантаванні асабістай бяспекі — гэта выбар месца для 
аказання дапамогі, адабранне ў параненага зброі, маўленчы кантакт 
з параненым і інш.

Тактычнае накладанне турнікета (жгута) у зоне ўкрыцця. Калі баец 
атрымаў раненне, калі ўжо знаходзіўся ў зоне ўкрыцця (напрыклад, 
пры вядзенні агню з акопа, разрыве ва ўкрыцці гранаты або снарада) 
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§ 41. Аказанне першай дапамогі параненым у зоне ўкрыцця 

ці змог змясціцца ва ўкрыцце на працягу 1—2 с пасля ранення (пера-
каціўся ва ўкрыцце, саскочыў у акоп і г. д.), то пры наяўнасці моцнага 
крывацёку ён неадкладна выконвае тактычнае накладанне турнікета 
(жгута) (мал. 212). Пры гэтым 
ён можа размяшчацца ў ста-
новішчы седзячы (пры ўзаемада-
памозе — з упорам на калені).

Праверка і забеспячэнне пра-
ходнасці верхніх дыхальных шля-
хоў. Для праверкі праходнасці 
верхніх дыхальных шляхоў (ВДШ) 
трэба ацаніць, як паранены дыхае. 
Прыметамі непраходнасці ВДШ з’яўляюцца немагчымасць удыху 
(сутаргавыя рухі грудной клеткі, жывата) або свісцячы (хрыплы) 
шум пры ўдыху (выдыху).

Важна. Пры непраходнасці ВДШ паветра не трапляе ў лёгкія, кроў перастае 
ўзба гачацца кіслародам і  праз 4—7 хвілін наступаюць незваротныя змены 
ў кары галаўнога мозга.

Ва ўмовах бою ў 9 выпадках з 10 пры-
чынай непраходнасці ВДШ з’яўляецца 
западзенне языка. Каб пазбавіцца запа-
дзен ня языка, дастаткова перавярнуць 
параненага ў стабільнае становішча на 
жываце (мал. 213). Калі прычына непра-
ходнасці ВДШ — іншароднае цела, то 
вы конваюць прыём Хеймліка.

Чаму крывацёкі пры раненнях ног і рук больш 
небяспечныя, чым вонкавыя крывацёкі пры 
раненнях мяккіх тканак тулава?

Мал. 212. Тактычнае накладанне турнікета ва ўкрыцці

Прыгадайце, якія аддзелы дыхальнай 
сіс тэмы належаць да верхніх дыхаль
ных шляхоў.

Мал. 213. Пераварот параненага 
ў стабільнае становішча на жываце

Правообладатель Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки

User
Размещенное изображение

User
Размещенное изображение

https://www.bsmu.by/page/3/6668/
https://www.bsmu.by/page/3/6668/


222

Раздзел 3. Ваенна-медыцынская падрыхтоўка

Парадак выканання абязбольвання.  
Абязбольванне з’яўляецца важным 
про цішокавым мерапрыемствам пер-
шай дапамогі. Пры выкарыстанні для 
абязбольвання шпрыц-цюбіка спачат-
ку максімальна закручваюць канюлю 
(каб прабіць корпус), затым уводзяць 
іголку ў мышцы і выціскаюць змесці-
ва шпрыц-цюбіка, сціскаючы яго кор-
пус (мал. 214). Пасля выкарыстан ня 
шпрыц-цюбік фіксуюць на адзенні 
(форме) параненага.

Важна. Нельга калоць шпрыц-цюбік непасрэдна ў рану (абязбольвальны сро-
дак выльецца разам з крывёй, якая выцякае) або паблізу раны (паблізу ра-
ны парушана кровазабеспячэнне тканак, абязбольваючы сродак не трапіць 
у агульны крывяцёк).

Ацэнка характару атрыманых раненняў. Пасля накладання 
турнікета (спынены крывацёк з канечнасцей), забеспячэння пра-
ходнасці ВДШ (паранены дыхае) і выканання абязбольвання неаб-
ходна праверыць, ці ёсць у параненага іншыя раненні або траўмы. 
Для гэтага трэба зняць з параненага сродкі індывідуальнай бро-
незасцярогі, расшпіліць абмундзіраванне і паслядоўна агледзець 
і прамацаць усё яго цела. Ацэньваць раненні толькі па болевых 
адчуваннях нельга, паколькі, засяродзіўшыся на больш балючай 
ране, паранены можа не адчуць іншых раненняў. Пры ацэнцы ха-
рактару раненняў і далейшым аказанні дапамогі з параненым неаб-
ходна размаўляць.

Вызначыўшы ўсе раненні, трэба ацаніць цяжкасць кожнага з іх. 
Асноўны арыенцір — інтэнсіўнасць крывацёку. Чым крывацёк мац-

нейшы, тым большая пагроза для 
жыцця, Таму ў першую чаргу пара-
нены (ці той, хто аказвае дапамогу) 
спыняе больш інтэнсіўны крыва-
цёк, затым — менш інтэнсіўны.

Накладанне павязак на раны, тугая тампанада ран, прымяненне 
гемастатычных прэпаратаў. Выбар спосабу спынення крывацёку за-
лежыць ад памераў раны і інтэнсіўнасці крывацёку.

Мал. 214. Абязбольванне 
з дапамогай шпрыц-цюбіка

Як вы думаеце, ці трэба размаўляць з па
раненым, калі ён без прытомнасці?
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Выбар спосабу спынення крывацёку

Характар ранення Спосаб спынення крывацёку

паверхневая (скальпаваная) 
рана любой плошчы

накладанне асептычнай павязкі

глыбокая рана з вузкім 
ранавым каналам (дыяметр 

да 1—1,5 см) (кулявое раненне, 
раненне дробным асколкам)

накладанне ціснучай павязкі;
тугая тампанада раны

глыбокая рана з шырокім  
ранавым каналам (дыяметр 2— 
4 пальцы) (асколачнае раненне)

тугая тампанада 
раны; прымяненне 

гемастатычных сродкаў

глыбокая рана са значным 
пашкоджаннем мяккіх тканак 
(плошча раны 0,5—2 далоні) 
(мінна-выбуховае раненне)

прымяненне гемастатычных 
сродкаў; тугая тампанада раны

Асептычную павязку наклада юць 
для спынення нязначных па інтэн-
сіўнасці крывацёкаў, прадухілення 
забруджвання (інфіцыравання) раны 
або апёкавай паверхні (участка адма-
рожвання) і для ўсмоктвання ранавага 
змесціва. Асептычную павязку таксама 
накладаюць на вобласць жывата пры 
выпадзенні ў рану ўнутраных органаў 
(мал. 215).

Ціснучую павязку накладаюць з мэ-
тай стварэння лакальнага ціску на рану, для чаго пад віткі бінта ў пра-
екцыі раны падкладваюць дадатковы матэрыял (складзеную сурвэт-
ку з індывідуальнага перавязачнага пакета, хустку і інш.) (мал. 216). 
Пры накладанні ціснучай павязкі трэба сачыць за тым, каб яна не 

Мал. 215. Накладанне асептычнай 
павязкі на вобласць жывата

Мал. 216. Накладанне 
ціснучай павязкі
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пераціскала ўсе вены канечнасці і не 
перашкаджала адтоку крыві. Інтэн-
сіўнасць сціскання канечнасці можна 
ацэньваць па колеры скурнага покры-
ва ніжэй за павязку — пры пасіненні 
скуры павязку трэба аслабіць.

Для ўзмацнення лакальнага ціску 
на рану можна выкарыстоўваць турні-
кет (мал. 217). Для гэтага паверх ужо 
накладзенай павязкі на вобласць раны 
кладуць аб’ёмны цвёрды прадмет (ма-

газін аўтамата, камень і г. д.), а зверху накладаюць і зацягваюць тур-
нікет (без вярчэння калаўроціка).

Аклюзійную павязку накладаюць для герметызацыі плеўраль-
най поласці. З гэтай мэтай можна выкарыстоўваць падручныя сродкі 
(прагумаваную абалонку перавязачна-
га пакета, харчовую плёнку, поліэтыле-
навыя пакеты, скотч), палоскі шыро-
кага лейкапластыру (мал. 218) або 
спецыяльныя павязкі з убудаваным 
клапанам.

Тугая тампанада раны — шчыль-
нае запаўненне раны (ранавага канала) бінтам або сурвэткамі (звы-
чайнымі ці з гемастатычным сродкам). Шчыльнае запаўненне раны 
бінтам прыводзіць да сціскання тканак вакол і ў выніку — да пера-
ціскання сасудаў і спынення крывацёку.

Па магчымасці тугую тампанаду раны выконваюць:
— пасля наступлення абязбольвання;
— у гумавых пальчатках.
Паверх затампанаванай раны накладаюць ціснучую павязку.

Важна. Пры правільным выкананні тугая тампанада раны дазваляе спыніць 
крывацёк нават пры пашкоджанні буйных артэрыяльных сасудаў.

Мал. 217. Узмацненне ціснучай 
павязкі з дапамогай турнікета

Мал. 218. Аклюзійная павязка 
з лейкапластыру

Як вы думаеце, для чаго неабходна забяспечваць 
герметычнасць плеўральнай поласці?
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Гемастатычныя сродкі («Гемастоп», 
Celox, QuikClot) ужываюць або ў выгля-
дзе прамочанага дадзеным сродкам бінту 
(такім бінтам запаўняюць рану, пра піх-
ваючы яго да крыніцы крывацёку), або 
ў выглядзе парашку (засыпаюць у рану) 
(мал. 219). Бінт або парашок пасля ўвя-
дзення ў рану на 5—10 хвілін прыціска-
юць да дна раны, затым плаўна адпуска-
юць і накладаюць зверху ціснучую павязку.

Замена раней накладзенага турніке-
та (жгута). Пры траўматычным адрыве 
канечнасці турнікет (жгут) пакідаюць. 
Ва ўсіх астатніх выпадках паранены (або 
той, хто аказвае дапамогу) на рану ніжэй 
за турнікет (жгут) накладвае ціснучую па-
вязку (выконвае тугую тампанаду раны ці 
прымяняе гемастатыкі), пасля чаго турні-
кет (жгут) аслабляе, не здымаючы.

Калі ж пасля аслаблення турнікета (жгута) павязка хутка і моцна 
намакае крывёй, то турнікет (жгут) накладваюць паўторна ў класіч-
ным варыянце — на 15—20 см вышэй за рану, на падкладку (паверх 
формы), з мінімальна неабходнай інтэнсіўнасцю (да спынення крыва-
цёку), пазначаюць час накладання турнікета (жгута) крывёй з раны 
на адкрытых участках цела. Максімальны час, на працягу якога ка-
нечнасць можа знаходзіцца «пад турнікетам» («пад жгутом») без не-
аба рачальных наступстваў, складае 1 гадзіну.

Пры класічным накладанні турнікета (жгута) варта памятаць, 
што накладанне турнікета (жгута) на ніжэйшую палову перадплечча, 
ніжэйшую палову галёнкі і ніжэйшую трэць сцягна (мал. 220) будзе 
неэфектыўным.

Мал. 219. Прымяненне 
гемастатычных сродкаў

Мал. 220. Месцы памылковага накладання турнікета (жгута)
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Транспартная імабілізацыя вобласці ранення (траўмы). Транс-
партную імабілізацыю (стварэнне нерухомасці) выконваюць пры пе-
раломах (вывіхах, расцяжэннях звязак), апёках і адмарожваннях, 
накладанні турнікета (жгута), сіндроме працяглага сціскання і шыро-
кіх пашкоджаннях мяккіх тканак.

Мэта транспартнай імабілізацыі — зменшыць боль, папярэдзіць 
траўмаванне тканак, а таксама знізіць патрэбу тканак у кіслародзе 
і пажыўных рэчывах (дзякуючы стварэнню спакою), тым самым па-
вялічыўшы час іх жыццяздольнасці.

Транспартную імабілізацыю вы-
конваюць як падручнымі срод-
ка мі, так і табельнымі шынамі 
(мал. 221).

Эвакуацыя параненых з зоны ўкрыцця. Эвакуацыю параненых 
з зоны ўкрыцця выконваюць як з дапамогай механізаваных сродкаў 
(браніраваных транспарцёраў) (мал. 222 а), так і намаганнямі страл-
коў-санітараў. Стралкі-санітары ў залежнасці ад характару ранення 
выбіраюць той ці іншы спосаб эвакуацыі, дзейнічаюць па адным або 
парамі (звёнамі) і пры неабходнасці выкарыстоўваюць падручныя 
сродкі (лямкі, плашч-палаткі, насілкі і інш.) (мал. 222 б–е).

а б

в г

Мал. 221. Транспартная імабілізацыя падручнымі 
сродкамі (а–в) і табельнымі шынамі (г)

Чаму стварэнне спакою змяншае па
трэбу тканак у кіслародзе?
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а б в

г д е

Мал. 222. Спосабы эвакуацыі параненых з зоны ўкрыцця: 
а — з выкарыстаннем тэхнікі; б — з захопам ззаду за руку;  

в — на плячы; г — двума ваеннаслужачымі з захопам ззаду за руку 
і захопам за берцы; д — з выкарыстаннем санітарнай насілачнай лямкі, 

складзенай васьмёркай; е — з выкарыстаннем плашч-палаткі

1. Для чаго неабходна падтрымліваць з параненым моўны кантакт? Што трэба га-
варыць параненаму? Якія пытанні яму задаваць?

2. Чаму накладанне турнікета (жгута) з’яўляецца вельмі траўматычным спосабам 
спынення вонкавага крывацёку?

3. Якія тканкі «пад жгутом» пашкоджваюцца больш за ўсё?
4. Чаму пры выпадзенні ў рану петляў кішэчніка іх не трэба ўпраўляць назад 

у брушную поласць?
5. Як накласці ціснучую павязку, выкарыстоўваючы падручныя сродкі (хустку, 

мабіль ны тэлефон і інш.)?
6. Па якіх правілах выконваюць транспартную імабілізацыю?
7. Чаму браніраваныя транспарцёры выкарыстоўваюць для эвакуацыі параненых 

з зоны ўкрыцця, але іх нельга выкарыстоўваць для эвакуацыі параненых з не-
бяспечнай зоны (з-пад агню праціўніка)?

8. Чаму пры эвакуацыі з зоны ўкрыцця магчыма перамяшчэнне ў становішчы 
стоячы?
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§ 42. Аказанне першай дапамогі 
параненым у зоне эвакуацыі

Які транспарт можна выкарыстоўваць для эвакуацыі параненых у медыцын
скія падраздзяленні? Чаму, зыходзячы з нормаў міжнароднага гуманітарнага 
права, лепш выкарыстоўваць санітарны транспарт, чым прыстасаваны? 
Якія эмблемы ў адпаведнасці з нормамі міжнароднага гуманітарнага права 
павінны быць нанесены на санітарны транспарт?

Паслядоўнасць дзеянняў пры аказанні першай дапамогі ў зоне 
эвакуацыі. Зона эвакуацыі — гэта мясцовасць, даступная для сані-
тарнага транспарту. Пасля дастаўкі параненага ў дадзеную зону 
далейшае аказанне яму першай дапамогі мэтазгодна праводзіць у 
наступным парадку:

1) абяззброіць параненага;
2) ацаніць характар атрыманых раненняў, абследаваўшы ўсё цела 

параненага «з галавы да пятак»;
3) пачаць правядзенне сардэчна-лёгачнай і мазгавой рэанімацыі 

пры адсутнасці пульсу на соннай артэрыі (па магчымасці);
4) дапоўніць або паправіць раней аказаную першую дапамогу (пры 

неабходнасці):
— спыніць выяўленыя крывацёкі з ран і накласці павязкі на 

выяўленыя апёкі і некроватачывыя раны;
— замяніць раней накладзены турнікет (жгут) ціснучай павязкай, 

тугой тампанадай раны або прымяненнем гемастатычных сродкаў;
— падбінтаваць накладзеныя раней павязкі пры іх намаканні 

крывёй;
— паўторна выканаць абязбольванне;
— выправіць транспартную імабілізацыю;
5) прыняць меры па папярэджванні пераахалоджвання;
6) ажыццяўляць кантроль стану параненага да прыбыцця меды-

цынскага персаналу ці адпраўкі параненага на этап медыцынскай 
эвакуацыі.

Пры атрыманні ранення непасрэдна ў зоне эвакуацыі — дзейні-
чаць па алгарытме для зоны ўкрыцця.

Кантроль стану параненага. У зоне эвакуацыі незалежна ад раней 
аказанай параненаму першай дапамогі праводзяць яго пільны агляд. 
Калі не знаходзяць пульсу на соннай артэрыі параненага, то па маг-
чымасці (у залежнасці ад тактычнай абстаноўкі, колькасці іншых 
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параненых, іх стану, колькасці стралкоў-санітараў і санітарных ін-
структараў) пачынаюць выконваць сардэчна-лёгачную і мазгавую 
рэанімацыю (СЛМР).

Пры паспяховым выкананні СЛМР (або адразу пры наяўнасці 
пульсу на соннай артэрыі параненага) завяршаюць агляд паранена-
га і працягваюць аказанне першай дапамогі — накладваюць або па-
праўляюць (падбінтоўваюць) павязкі, замяняюць турнікет (жгут) 
(ціснучай павязкай, тугой тампанадай раны, прымяненнем гема ста-
тычных сродкаў), паўторна выконваюць абязбольванне, накладваюць 
ці выпраўляюць транспартную імабілізацыю.

Методыка правядзення сардэчна-лёгачнай і мазгавой рэаніма-
цыі. СЛМР выконваюць пры наяўнасці асноўных прымет клінічнай 
смерці:

1) адсутнасці кровазвароту (няма пульсу на соннай артэрыі);
2) адсутнасці дыхання (няма дыхальных рухаў грудзей і жывата);
3) адсутнасці прытомнасці і расшырэнні зрэнак (не рэагуюць на 

святло).
СЛМР заключаецца ў правядзенні закрытага (непрамога) масажу 

сэрца (ЗМС) і штучнай вентыляцыі лёгкіх (ШВЛ).
Для правядзення ЗМС параненага размяшчаюць на спіне на цвёр-

дай аснове (на зямлі) з прыўзнятымі нагамі.
Той, хто праводзіць ЗМС, размяшчаецца збоку ад параненага на 

ўзроўні яго грудзей, вызваляе грудную клетку параненага, кладзе 
аснову далоні на граніцу сярэдняй і ніжняй трэці грудзіны, другую 
далонь кладзе паверх першай 
так, каб яго выпрастаныя 
рукі і плечы знаходзіліся над 
грудзямі параненага (рукі вы-
прастаны ў локцях, паясніца 
прамая), пальцы апорнай да-
лоні ўзнімае ўверх (мал. 223). 
Затым выконвае 30 націскан-
няў асновай далоні на гру-
дзіну з частатой не менш за 
100 разоў за хвіліну (арыен-
цір для наступнага націскан-
ня — цалкам распраўленая 
грудная клетка). Глыбіня пра-
ціскання грудной клеткі пры  

Для чаго выконваюць закрыты масаж сэрца?

Мал. 223. Становішча для правядзення ЗМС
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выкананні ЗМС даросламу чалавеку — 5—6 см, што адпавядае 
намаган ню 40—50 кг.

Для правядзення ШВЛ метадам «з рота ў рот» той, хто аказвае да-
памогу, кладзе на рот параненага сурвэтку, адну руку кладзе на лоб 

і крыху (не празмерна!) закідвае 
галаву параненага (ствараючы ста-
новішча «нібы прынюхваецца»), 
вялікім і ўказальным пальцамі за-
ціскае яму нос, другой рукой ахо-
плівае ніжнюю сківіцу і адкрывае 
рот (мал. 224). Затым, зрабіўшы не-
глыбокі ўдых, шчыльна ахоплівае 
рот параненага сваімі вуснамі і на 

працягу 1—2 с спакойна ўдзімае яму праз рот сваё выдыхаемае па вет-
ра. Выдых адбываецца пасіўна (прыкладна 2—3 с), і ў гэты час той, 
хто аказвае дапамогу, робіць чарговы неглыбокі ўдых. У далейшым 
чаргуе ЗМС і ШВЛ у адносінах 30:2 (30 націсканняў на грудзіну на 
2 удыхі). Праз 2—3 чаргаванні правярае пульс на соннай артэрыі.

СЛМР спыняюць або пры з’яўленні пульсу на соннай артэрыі, або 
пры з’яўленні рэальнай пагрозы для жыцця і здароўя таго, хто пра-
водзіць СЛМР, або пры адсутнасці пульсу на соннай артэрыі пасля 
30 мінут правядзення СЛМР.

Пагрузка параненых у транспарт. З зоны эвакуацыі дастаўку па-
раненых у лячэбную ўстанову ажыццяўляюць санітарным транспар-
там. Пагрузку параненых трэба праводзіць максімальна хутка і зла-
джана (мал. 225) з выкарыстаннем маскіроўкі, бо праціўнік можа 

адсачыць канцэнтрацыю ваен-
наслужачых каля санітарнага 
транспарту і паразіць іх кроп-
кавым агнявым ударам.

Мал. 224. Становішча для правядзення ШВЛ

Ці можна эвакуіраваць параненых на пры
стасаваным (грузавым) аўтатранспарце?

Мал. 225. Этапы пагрузкі параненых у санітарны транспарт
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§ 42. Аказанне першай дапамогі параненым у зоне эвакуацыі

Правілы асабістай і грамадскай гігіены ў палявых умовах. Вы-
кананне правілаў асабістай і грамадскай гігіены ў баявых умовах даз-
валяе знізіць уздзеянне разнастайных фактараў знешняга асяроддзя 
і тым самым захаваць здароўе ваеннаслужачых і іх баяздольнасць. 
Правілы асабістай гігіены прадугледжваюць догляд цела (скуры, ва-
ласоў, зубоў і ног), загартоўку, догляд адзення і абутку, выкананне 
гігіены харчавання і водаспажывання. Грамадская гігіена ўключае 
падтрыманне чысціні ў памяшканнях і грамадскіх месцах, іх рэгу-
лярнае праветрыванне, падтрыманне чысціні на тэрыторыі воінскай 
часці. Пры палявым размяшчэнні войскаў у лагеры павінны быць 
прадугледжаны месцы для асабовага саставу, месца для гатавання 
і прыёму ежы, месца для захоўвання вады, умывальнікі, месца для 
мыцця кацялкоў, прыбіральні. Дадзеныя элементы ўладкоўваюць 
на пэўнай адлегласці адзін ад аднаго (месцы для размяшчэння асабо-
вага саставу, месца для гатавання і прыёму ежы, прыбіральні — на 
адлегласці 40—100 м адно ад другога; месца для мыцця кацялкоў —  
20—25 м ад кухні).

1. Чаму СЛМР выконваюць толькі ў зоне эвакуацыі?
2. Чаму ва ўмовах агульнавайсковага бою выкананне СЛМР у небяспечнай зоне 

немагчыма, а ў зоне ўкрыцця — бессэнсоўна?
3. Якія транспартныя сродкі (аўтамабільныя, авіяцыйныя), што знаходзяцца на ўз-

браенні Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, выкарыстоўваюць у якасці санітар-
нага транспарту?

4. У якой паслядоўнасці ваеннаслужачы павінен мыць асабісты кацялок?
5. Намалюйце магчымыя варыянты схем размяшчэння элементаў лагера з выка-

наннем санітарных нормаў.
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СЛОЎНІК

Агульнавайсковы бой — бой, у якім удзельнічаюць сілы і сродкі 
злучэнняў, воінскіх часцей і падраздзяленняў відаў Узброеных Сіл, 
родаў войскаў, спецыяльных і тэрытарыяльных войскаў, намаганні 
якіх аб’яднаны адзінай задумай і планам і ўзгоднены па мэце, часе 
і месцы.

Агульнавоінскія статуты Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь —
збор законаў, правіл і нормаў, якімі кіруюцца ваеннаслужачыя, якія 
праходзяць службу ў арміі.

Аддача — рух зброі (ствала) назад падчас стрэлу.
Біялагічная зброя — спецыяльныя боепрыпасы і баявыя прыборы 

са сродкамі дастаўкі, забяспечаныя біялагічнымі сродкамі.
Біялагічныя сродкі — спецыяльна выбраныя для баявога 

прымянення біялагічныя агенты (штамы), здольныя ў выпадку 
пранікнення ў арганізм людзей, жывёл (раслін) выклікаць цяжкія 
інфекцыйныя захворванні.

Бой — асноўная форма тактычных дзеянняў.
Ваенна-медыцынская падрыхтоўка — раздзел баявой падрыхтоўкі, 

у якім вывучаюцца правілы і прыёмы аказання першай дапамогі пры 
раненнях і траўмах.

Ваенна-палітычная абстаноўка — сукупнасць умоў і фактараў, 
што ўтвараюцца пры дзеяннях дзяржаў (саюзу дзяржаў), а таксама 
недзяржаўных суб’ектаў, у тым ліку тэрарыстычных і экстрэмісцкіх 
арганізацый, і характарызуюць верагоднасць, інтэнсіўнасць і маштаб 
выкарыстання імі ваеннай сілы (сродкаў узброенай барацьбы) ва 
ўласных інтарэсах або для вырашэння ўзніклых супярэчнасцей.

Ваенная дактрына Рэспублікі Беларусь — сістэма афіцыйна 
прынятых у Рэспубліцы Беларусь поглядаў на забеспячэнне яе ва ен-
най бяспекі.

Ваенная небяспека — такі стан ваенна-палітычнай абстаноўкі, 
пры якім дзеянні дзяржаў (кааліцый дзяржаў) або тэрарыстычных 
і экстрэмісцкіх арганізацый пры пэўных геапалітычных, ваенна-
стратэгічных, грамадска-палітычных і эканамічных умовах могуць 
прывесці да ваеннага канфлікту.

Ваенная пагроза — вышэйшы ўзровень ваеннай небяспекі, пры 
якім дзеянні другой дзяржавы (кааліцыі дзяржаў) або тэрарыстычных 
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Слоўнік

і экстрэмісцкіх арганізацый указваюць на рэальную магчымасць 
узнікнення ваеннага канфлікту.

Ваенная палітыка Рэспублікі Беларусь — дзейнасць дзяржавы, 
накіраваная на падрыхтоўку сіл і сродкаў яе ваеннай арганізацыі, 
вызначэнне парадку і спосабаў іх прымянення для забеспячэння 
ваеннай бяспекі, у тым ліку для папярэджвання ваенных канфліктаў 
і для абароны Рэспублікі Беларусь.

Ваенная прысяга — цырыманіяльная ўрачыстая клятва, якую дае 
кожны грамадзянін пры паступленні (прызыве) на ваенную службу 
ва ўзброеныя сілы дзяржавы і якая з’яўляецца ўрачыстай клятвай на 
вернасць.

Ваенны камісарыят — мясцовы орган кіравання, які ажыццяўляе 
на тэрыторыі адной ці некалькіх адміністрацыйна-тэрытарыяльных 
адзінак ваенна-мабілізацыйную і ўлікова-прызыўную работу.

Воінская дысцыпліна — строгае і дакладнае выкананне ўсімі 
ваеннаслужачымі парадку і правіл, вызначаных у агульнавоінскіх 
статутах Узброеных Сіл і іншых актах заканадаўства.

Воінскі ўлік — дзяржаўная сістэма ўліку і аналізу прызыўных 
і ваеннаабавязаных рэсурсаў.

Геапалітыка — тэорыя і практыка міжнародных адносін, у якой 
улічваюцца геаграфічныя, геастратэгічныя, сацыяльна-палітычныя, 
ваенныя, дэмаграфічныя і іншыя фактары.

Зона ўкрыцця — мясцовасць, закрытая ад прамога агню праціўніка 
(за вуглом будынка, за натуральнымі складкамі мясцовасці, у тран-
шэі і г. д.).

Зона эвакуацыі — мясцовасць, даволі аддаленая ад пярэдняга 
краю і даступная для санітарнага транспарта. Звычайна пачынаецца 
на аддаленні 800—850 м ад лініі сутыкнення з праціўнікам.

Камбатанты — асабовы састаў сухапутных, марскіх, паветраных 
сіл, а таксама і рэгулярных сіл (апалчэнне, асабовы састаў арганіза-
ваных рухаў супраціўлення), якія ўдзельнічаюць у баявых дзеяннях 
супраць непрыяцеля.

Міжнароднае гуманітарнае права — галіна міжнароднага пра-
ва, якая ўяўляе сабой сукупнасць прынцыпаў і нормаў, што пры-
мяняюцца як у міжнародных, так і ў неміжнародных узброеных 
канфліктах, устанаўліваюць узаемныя правы і абавязкі суб’ектаў 
міжнароднага права па забароне або абмежаванні прымянення 
пэўных сродкаў і метадаў вядзення ўзброенай барацьбы, забеспячэнні 
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абароны ахвяр канфлікту ў ходзе гэтай барацьбы і вызначаюць 
адказнасць за парушэнне гэтых прынцыпаў і нормаў.

Наступленне — від бою, які праводзіцца з мэтай разгрому пра-
ціўніка, авалодання прызначаным раёнам (рубяжом, аб’ектам) 
мяс цовасці.

Небяспечная зона — мясцовасць, якая знаходзіцца пад прамым 
агнём праціўніка, таму перамяшчацца і аказваць першую дапамогу 
ў дадзенай зоне можна толькі ў становішчы лежачы, максімальна 
прыціснуўшыся да зямлі.

Некамбатанты — асабовы састаў, які правамерна знаходзіцца 
ў структуры ўзброеных сіл ваюючага боку, аказвае яму дапамогу ў 
дасягненні поспехаў у баявых дзеяннях і не прымае непасрэднага 
ўдзелу ў іх (медыцынскі і інтэнданцкі персанал, юрысты, ваенныя 
карэспандэнты, духавенства і інш.).

Першая дапамога — комплекс тэрміновых мерапрыемстваў, на-
кіраваных на часовую ліквідацыю прычын, што пагражаюць жыц-
цю параненага ў дадзены момант, і папярэджванне развіцця цяжкіх 
ўскладненняў.

Прыцэльванне — сукупнасць дзеянняў стралка, прызначаных 
для надання каналу ствала зброі становішча ў прасторы, якое 
забяспечвае палёт кулі ў патрэбным напрамку і на неабходную 
далёкасць.

Стралковая зброя — адзін з відаў агнястрэльнай зброі, які ўяўляе 
сабой ствольную зброю, прызначаную для выкідвання кулі, дробу або 
карцечы сілай ціску газаў, што ўтвараюцца пры згаранні кідальнага 
выбуховага рэчыва (пораху) або спецыяльных гаручых сумесей.

Стрэл — выкідванне кулі з канала ствала пад дзеяннем парахавых 
газаў, што ўтвараюцца пры згаранні парахавога зарада.

Суверэнітэт дзяржавы — паўната рэалізацыі заканадаўчай, 
выканаўчай і судовай улады дзяржавы на яе тэрыторыі, якая 
выключае ўсялякую замежную ўладу; непадпарадкаванне дзяржавы 
замежнаму ціску ў сферы міжнародных зносін, за выключэннем 
выпадкаў яўна выказанай і добраахвотнай згоды з боку дзяржавы на 
абмежаванне свайго суверэнітэту (як правіла, на аснове ўзаемнасці).

Цэль — аб’ект праціўніка, намечаны для паражэння.

Слоўнік
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Узбраенне і ваенная тэхніка  
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь

Паказчык Т-72Б БМП-2 БТР-80

Знешні выгляд

Маса, т 44,5 14 13,6

Экіпаж  
(баявы разлік) 3 10 10

Калібр пушкі, мм 125 30 —

Калібр кулямёта, мм 12,7 (НСВТ)
7,62 (ПКТ) 7,62 (ПКТ) 14,5 (КПВТ)

7,62 (ПКТ)

Боекамплект, шт.:
- да пушкі
- НСВТ / ПКТ
- КПВТ / ПТРК

45
300/2000

—

500
—/2000

—/4

—
— /2000
500/—

Макс. хуткасць па ша-
шы/па вадзе, км/гадз 60/— 65/7 80/8—10

Запас ходу, км 500 550—600 600

Паказчык Зенітны ракетны 
комплекс «Бук»

Зенітны ракетны 
комплекс С-300ПС

Знешні выгляд

Далёкая мяжа 
зоны паражэння, км да 30 да 75

Бліжняя мяжа 
зоны паражэння, км 3 5

Верхняя мяжа 
зоны паражэння, км да 18 да 25

Ніжняя мяжа 
зоны паражэння, м 25 25

ДАДАТАК
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Дадатак

Паказчык

Пераносны 
зенітны 
ракетны 
комплекс 

«Ігла»

Зенітны 
ракетны 
комплекс 

«Страла-10»

Зенітны 
гарматна-
ракетны 
комплекс 

«Тунгуска»

Знешні выгляд

Далёкая мяжа 
зоны паражэння, км 5 5 4 (ЗП)

8 (ЗРК)

Бліжняя мяжа 
зоны паражэння, км 0,5 0,8 0,2 (ЗП)

0,25 (ЗРК)

Верхняя мяжа 
зоны паражэння, км 3,5 3,5 3 (ЗП)

3,5 (ЗРК) 

Ніжняя мяжа 
зоны паражэння, м 10 25 10

Паказчык
Зенітны ракетны 

комплекс  
«АСА-АКМ»

Шматканальны 
зенітны ракетны 

комплекс  
«Тор-М2»

Знешні выгляд

Далёкая мяжа 
зоны паражэння, км 10,3 12

Бліжняя мяжа 
зоны паражэння, км 1,5 1,0

Верхняя мяжа 
зоны паражэння, км 5 10

Ніжняя мяжа 
зоны паражэння, м 25 10
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Узбраенне і ваенная тэхніка Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь

Паказчык
Транспартна-

баявы верталёт 
Мі-24П

Шматмэтавы 
транспартны 

верталёт Мі-8МТ

Шматмэтавы 
транспартны 

верталёт  
Мі-8МТВ5

Знешні 
выгляд

Экіпаж, чал. 2 3 3

Максімаль-
ная вышыня 
палёту, м

4500 5000 6000

Максімаль-
ная хут касць, 
км/гадз

335 250 250

Максімальная 
далёкасць 
палёту, км

1000 950 1085

Паказчык
Лёгкі франтавы 

знішчальнік 
МіГ-29

Франтавы 
знішчальнік 

Су-27

Шматмэтавы 
знішчальнік 
Су-300СМ

Знешні выгляд

Экіпаж, чал. 1 1 2

Максімальная вы-
шы ня палёту, м 17 000 18 500 17 300

Максімальная 
далёкасць па-
лёту, км

2100 3240 3000

Максімальная 
хуткасць, км/гадз 2350 1400 2350
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Дадатак

Паказчык
Пісталет Аўтамат Кулямёт Гранатамёт

ПМ АКС-74 ПКМ АГС-17

Знешні выгляд

Калібр, мм 9 5,45 7,62 30

Прыцэльная далё-
касць стральбы, м 50 1000 1500 1700

Скарастрэль насць,  
стр. / мін 30 40—100 250 350—400

Ёмістасць мага-
зіна (каробкі, 
стужкі), шт.

8 30 100—250 29

Маса, кг 0,73 3,2 9 31

Паказчык
Мінамёты

120-мм 2Б23
«Нона-М1» 120-мм 2С12 «Сані»

Знешні выгляд

Далёкасць 
стральбы, км 7,2—12,8 0,48—7,1

Скарастрэльнасць,  
стр. / мін да 11 да 15

Разлік, чал. 5 5
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Навучальнае выданне

Драгуноў Вадзім Валер’евіч
Богдан Васіль Генрыхавіч

Гараднічэнка Аляксандр Мікалаевіч і інш.

ДАПРЫЗЫЎНАЯ ПАДРЫХТОЎКА
Навучальны дапаможнік для 10—11 класаў

устаноў агульнай сярэдняй адукацыі
з беларускай мовай навучання

Пераклад на беларускую мову: Т.В. Басалыга

Рэдактар Л. У. Языковіч
Мастацкае афармленне: І. А. Грынь

Мастацкія рэдактары: П. В. Баранаў, І. А. Грынь
Камп’ютарная вёрстка: А. Л. Архіповіч

Карэктар Т. Б. Міхайлава

Падпісана да друку 10.01.2020. Фармат 70×901/
16

. 
Папера афсетная. Друк афсетны. Ум. друк. арк. 17,50. Ул.-выд. арк. 14,03.

Тыраж 4171 экз. Заказ    

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
«Выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі»

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,

распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 1/1 ад 08.07.2013.
Зав. Калініна, 16, 220012, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь.

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
«Выдавецтва «Беларускі Дом друку».

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,
распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 2/102 ад 01.04.2014.

Пр. Незалежнасці, 79, 220013, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь.

Правообладатель Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки



Правообладатель Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки
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