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НАСТУП МЕХАНІЗОВАНИХ (ТАНКОВИХ) ПІДРОЗДІЛІВ
ТА РОЛЬ АВІАЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ Й ВЕДЕННІ НАСТУПУ
Наступ проводиться з метою розгрому (знищення) противника і оволодіння
важливими районами (рубежами, об’єктами) місцевості. Успіх наступу буде
залежати від багатьох факторів: морально-психологічного стану особового складу;
вибору місцевості та її облаштування для подальшого наступу; умілого і
ефективного використання зброї та бойової техніки; проведення заходів
маскування; створення фальшивих рубежів і позицій розташування особового
складу і вогневих засобів; організації всебічного забезпечення (бойового,
технічного, тилового); організації тісної взаємодії між родами військ; проведення
розвідки противника.
До ведення розвідки будуть залучатися не тільки сили наземної розвідки, а й
повітряної розвідки. Повітряна розвідка дає змогу
завчасно виявити
розташування основних угрупувань противника, його вогневих засобів і можливі
напрямки руху резервів та інших ешелонів, проведення ним контратак, а також
вивчити і оцінити характер місцевості, стан радіаційної, хімічної, біологічної та
бактеріологічної обстановки.
При веденні наступу механізованими (танковими) підрозділами велику роль у
подоланні опору противника відіграє бомбардувальна, штурмова, винищувальна,
армійська, транспортна і спеціальна авіації.
Бомбардувальна авіація буде уражати війська противника, знищуючи його
об’єкти, руйнувати мости, переправи, інші споруди та проводити мінування з
повітря в оперативній та тактичній глибині оборони противника.
Штурмова авіація буде знищувати противника, в опорних пунктах взводів, рот,
батальйонів у тактичній і найближчій оперативній глибині, проводити мінування з
повітря, та вести повітряну розвідку. Також виконувати інші завдання щодо знищення
противника у тісній взаємодії із сухопутними підрозділами і частинами.
Винищувальна авіація при веденні наступу прикриває механізовані підрозділи
з повітря від ударів авіації противника і знищує літаки, вертольоти, крилаті
ракети і безпілотні засоби противника в повітрі і веде повітряну розвідку.
Армійська авіація проводить підготовку атаки підрозділів і частин шляхом
ураження противника (танків, артилерії, пунктів управляння, живої сили і т.п.), а
також здійснює авіаційну підтримку та авіаційний супровід атаки в глибині
оборони противника, проводить мінування, розвідку та виконує інші завдання.
Транспортна авіація може проводити десантування повітряних десантів у тил
противника, проводити мінування, евакуювати поранених та хворих,
встановлювати димові завіси, доставляти зброю, боєприпаси, пальне, продукти
харчування, інші матеріальні засоби та особовий склад при наступі.
Таким чином, ефективне використання всіх засобів, які беруть участь в
наступі, добре організована взаємодія між силами і засобами Сухопутних військ і
авіації, дасть змогу зломити опір і оволодіти місцевістю та об’єктами противника.
Науковий керівник – П.А. Наконечний
352

