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Гр. 34 «Захист України» 

Урок 14 «Способи і прийоми пересування солдатів у бою». 

Мета уроку:  

вивчення способів і прийомів пересування солдата на полі бою; 

здобуття навичок у пересуванні в бою в залежності від інтенсивності бою та 

особливостей місцевості. 

 

Хід уроку: 

Прискорений крок або біг (на повний зріст або пригинаючись) 

застосовують для подолання ділянок місцевості, недоступної для 

спостереження та вогню противника.  

Ходьбу пригинаючись використовують для прихованого пересування 

місцевістю з невисокими укриттями (низькі кущі, висока трава, канава тощо). 

Повільним бігом долають довгі дистанції. Біг у середньому темпі здійснюють 

вільним маршовим кроком. Швидкісний біг застосовують для перебігання з 

укриття до бойових і транспортних машин і розгону перед подоланням 

перешкод.  

Крім уміння бігати, повзати, стріляти, солдатові треба вміти обладнувати 

окопи, спостерігати за противником і загалом — за полем бою. Солдат має 

вміти оцінювати обстановку на полі бою й приймати рішення щодо створення 

кращих умов для себе під час виконання бойового завдання, тому він має 

вміти спостерігати за противником.  

Перебіжки та переповзання використовують для прихованого зближення 

з противником на відкритій місцевості. Перед початком пересування особовий 

склад ставить зброю на запобіжник за командою «Запобіжник — СТАВ» або 

самостійно.  

Відділення може здійснювати перебіжки по одному, бойовими групами 

(згідно з бойовим розрахунком) або одночасно усім складом відділення. 

Перебіжки відділення виконують за командами: «Відділення, у напрямку 

такого-то предмета (на такий-то рубіж), перебіжкою справа (зліва, справа та 

зліва) по одному — ВПЕРЕД», «Відділення, у напрямку такогото предмета (на 

такий-то рубіж), перебіжкою групами. Перша група — ВПЕРЕД».  

Під час перебіжки відділення бойовими групами одночасно кілька 

солдатів кожної групи перебігають таким же способом, як i по одному. Під час 

перебіжки відділення починає рух за командою свого командира відділення: 

«Відділення, у напрямку такого-то предмета (на такий-то рубіж), перебіжкою, 



за мною — ВПЕРЕД». Особовий склад відділення одночасно схоплюється, 

відтак, пробігши 20–40 кроків, робить перепочинок. Для відновлення руху 

подають команду «Відділення — ВПЕРЕД». Відділення, групи або окремі 

солдати, що залишилися, а також ті, що висунулися після перебіжки на 

вказаний рубіж (зупинку), обов’язково підтримують вогнем тих, хто перебігає, 

змінюючи вогневу позицію після 2–3 коротких черг зі стрілецької зброї.  

Бойові машини піхоти (бронетранспортери) своїм вогнем підтримують 

пересування особового складу своїх підрозділів, використовуючи складки 

місцевості, переміщуються від рубежу до рубежу (від укриття до укриття).  

Переповзання здійснюють по-пластунськи, напівкарачки i на боці в 

певному порядку. За попередньою командою той, хто переповзає, має 

визначити траєкторію руху i скриті місця зупинок для перепочинку, а за 

командою для виконання — переповзти одним із зазначених способів. Для 

переповзання відділення подають такі ж команди, як i під час пересування 

перебіжками, наприклад: «Відділення, у напрямку такого-то предмета (на 

такий-то рубіж), повзком справа (зліва, справа i зліва) по одному — ВПЕРЕД».  

Для переповзання по-пластунськи треба лягти щільно на землю, правою 

рукою взяти ремінь за його верхню частину біля антабки i покласти на 

передпліччя правої руки. Підтягнути праву/ліву ногу й одночасно витягнути 

ліву/праву руку якомога далі; відштовхуючись зігнутою ногою, пересунутись 

уперед, підтягнути другу ногу, витягнути другу руку i продовжити рух у тому 

ж порядку, не піднімаючи високо голову.  

Переповзання напівкарачки Для переповзання напівкарачки встати на 

коліна й обпертися на передпліччя або кисті рук. Підтягнути зігнуту праву / 

ліву ногу під груди, одночасно ліву / праву руку витягнути вперед. Пересунути 

тіло вперед до повного випрямлення правої / лівої ноги, одночасно підтягуючи 

під себе другу зігнуту ногу, i, витягуючи другу руку, продовжувати рух у тому 

ж порядку. Зброю слід тримати так: якщо опора на передпліччі — так само, як 

i під час переповзання по-пластунськи; якщо опора на кисті рук — у правій 

руці.  

Для переповзання на боці лягти на лівий бік; підтягнувши вперед ліву 

ногу, зігнуту в коліні, обпертися на передпліччя лівої руки, правою ногою 

упертися підбором у землю, якомога ближче до себе; розгинаючи праву ногу, 

пересунути тіло вперед, не змінюючи положення лівої ноги, після чого 

продовжувати рух у тому ж порядку. Зброю тримати правою рукою, поклавши 

її на стегно лівої ноги.  

Для одночасного пересування всієї бойової лінії відділення подають 

команду «Відділення, у напрямку такого-то предмета — ВПЕРЕД», а якщо 

необхідно, додають «БІГОМ» чи «Відділення, у напрямку такого-то предмета 

(на такий-то рубіж) за мною — ВПЕРЕД». Для зупинки відділення призначена 



команда «Відділення — СТІЙ», а для поновлення руху — «Відділення — 

ВПЕРЕД». Рух бойової лінії відділення назад проводять так само, як уперед, за 

командою «Відділення, відійти на такий-то рубіж праворуч (ліворуч або 

праворуч і ліворуч) по одному (по групах) — НАЗАД». Практика свідчить, що 

за належної підготовки та всебічного забезпечення бойові групи мвід можуть 

успішно виконувати бойові завдання в наступі й обороні в складі бойової 

охорони, сторожових застав, блокпостів під час проведення блокування, 

пошуку, патрулювання, здійснювати штурмові дії в населеному пункті та в 

горах.  

Практика військ НАТО. Переміщення групи на полі бою здійснюють 

послідовно.  

Спосіб 1: спочатку стрілець під вогневим прикриттям кулеметника та 

старшого стрільця (старшого бойової групи), використовуючи різні прийоми і 

способи пересування на полі бою, двома-трьома «кидками» має вийти на 

рубіж 50–100 м; довжина «кидків» у середньому складає 20–40 кроків (після 

зайняття вказаного рубежу, стрілець обладнує перед собою бруствер і 

готується до ведення вогню); після переміщення першого стрільця під 

вогневим прикриттям його та старшого групи переміщується кулеметник, а 

потім старший групи.  

Спосіб 2: спочатку стрілець під вогневим прикриттям кулеметника та 

старшого стрільця (старшого бойової групи), використовуючи різні прийоми і 

способи пересування на полі бою, має зробити перший «кидок» і 

приготуватися до ведення вогню; після переміщення першого стрільця, під 

вогневим прикриттям його та старшого групи, робить перший кидок 

кулеметник, а потім — старший групи. Пересування зазначеним способом 

здійснюють до виходу на визначений рубіж. Пересування має бути 

безсистемним. Відкриваючи вогонь, солдати постійно змінюють вогневу 

позицію: зробили чергу — відповзли вбік (перекотилися) на 3–5 метрів і 

ведуть вогонь далі, потім — знову перебіжка. Залежно від умов обстановки і 

прийнятого командиром взводу рішення, послідовність переміщення решти 

військовослужбовців у бойових групах і бойових груп загалом може бути 

різною.  

Отже, після переміщення вперед найпідготовленішого та фізично 

розвиненого солдата під його прикриттям можуть висуватися по одному 

військовослужбовцю з кожної групи, або один з першої і два з другої, або по 

два військовослужбовці з кожної групи.  

Можливе й одночасне висунення по одному солдату з кожної групи на 

рубіж до 50–100 м для забезпечення пересування на полі бою решти солдатів, 

що підвищує темп наступу. Вогневе прикриття — закон на війні. Невеликому 

підрозділу ніколи не варто відриватися від своїх — можуть відсікти і знищити. 



Командир відділення і кулеметник висуваються, як правило, останніми. 

Переміщення має здійснюватися безсистемно, із використанням умовних 

сигналів (жестів) і команд. 
 

Контрольні питання:  

1) Охарактеризуйте такі способи та прийоми пересування в бою: а) 

напівкарачки; б) на боці; в) по-пластунськи.  

2) Що треба робити солдату на місці кожної зупинки під час перебіжки? 

 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 

Література: § 8 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. 

mailto:gypz42@gmail.com

