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Гр. 31 «Захист України» 

Урок 11 «Організаційно-штатна структура механізованого 

відділення». 

Мета уроку:  

вивчення організаційно-штатної структури механізованого 

відділення; 

здобуття навичок у розподілі обов’язків серед особового складу 

механізованого відділення згідно посад. 

 

Хід уроку:  

Первинним підрозділом сухопутних військ у 

Збройних силах України є механізоване відділення 

(мвід), до складу якого можуть входити до трьох бойових 

груп (іл. 6.2). Зазвичай у мвід 2–3 групи: а) група 

командування або 
  

група управління, вогнева; б) ударна, снайперська, мінування; в) 

прикриття, забезпе-чення тощо. 
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Іл. 6.3. Розподіл мотопіхотного відділення на бойові групи у військах НАТО: а — фото; б 

— схема; в — пояснення позначень на схемі 

 

У відділеннях інших родів військ чисельність особового 

складу групи може складати від 2-х до 4-х осіб. Такий підхід до 

формування груп набув широкої практики в Збройних силах 

США, якщо це стосується взаємного маневру і вогневого 

прикриття. 

 

Відділення, або рій, відділок — це в багатьох арміях світу 

найменше штатне військове формування, тактичний підрозділ, 

що має штатного командира. 

 

Розподіл мотопіхотного відділення на бойові групи дає 

можливість створити гнучкий і розосереджений бойовий 

порядок, підвищити ефективність вогневого ураження су-

противника і живучість підрозділу, забезпечує взаємну підтримку 

і прикриття вогнем на полі бою. 



Номенклатура формувань в армії США (за ієрархічною градацією). 

 

Команда. Найменший підрозділ в 

армії США. Вог-нева команда складається 

з командира команди (сержант, капрал або 

спеціаліст), стрільця, гранатометника і 

куле-метника. У снайперській команді є 

снайпер і група при-криття — 2–4 

військовослужбовці. 
 
 

Відділення складається з двох команд 

під керівницт-вом штаб-сержанта — 9–10 

військовослужбовців. 

 

Секція — підрозділ під командуванням штаб-сержа-нта, 
приблизно дорівнює відділенню, але зазвичай входить до складу 
роти. 
 
 

Взвод під командуванням лейтенанта і головного сержанта 

взводу, який має звання се-ржант першого класу, складається з 

двох і більше відділень — 32-х військовослужбовців



Нижче подано штат мотопіхотного відділення військ НАТО на БМП М-2 «Бредлі» (іл. 6.4, 

табл. 6.2). 

 

Таблиця 6.2 
 

Штат мотопіхотного відділення на БМП М-2 «Бредлі» 

 

     

Особовий склад 

   

Озброєння і техніка 

 

         

 1    Командир відділення   1. БМП М-2 «Бредлі» — 1 од.  

 2    

Заступник командира 

відділення   2. 

7,62-мм кулемет М-60 (М-240С) — 1 

од.  

 3    Навідник-оператор БМП   3. 5,56-мм гвинтівка М16А2 — 6 од.  

 4    Механік-водій БМП   4. ПТРК «Дракон» — 1 од.  

 5    Оператор ПТКР «Дракон»   5. 5,56-мм кулемет М249 — 2 од.  

 6    Стрілець-гранатометник   6. 

40-мм протипіхотний гранатомет М-

203 — 2 од.  

 7    Кулеметник   7. 

На озброєнні відділення є три 66-

міліметрових  

 8    Автоматник    

протитанкових гранатомети М72А2 

одноразового  

 9    Автоматник    застосування  

 

1

0    Радіотелефоніст      

 

Контрольні питання:  

1) Порівняйте організаційно-штатну структуру (ОШС) механізованого 

відділення Збройних Сил України та Армії США.  

2) Чим, на ваш погляд, зумовлена різниця між цими ОШС?  

 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 

Література: § 6 підручнику «Захист Вітчизни». Рівень стандарту: підручник 

для 11 класу закладів загальної середньої освіти/А.А. Гудима, К.О.Пашко, 

І.М.Герасимов, М.М.Фука, Ю.П.Щирба. – Тернопіль: Астон, 2019.  



Для надсилання фотоконспектів прошу використовувати Viber 

+380934687823 або e-mail: gypz42@gmail.com. До фото конспектів 

прошу додавати фото обкладинки зошиту для конспектування з 

прізвищем та номером групи. 
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