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Гр. 34 «Захист України» 

Урок 15 «Прийоми та способи дій солдата на полі бою у складі бойової 

групи». 

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: 

Прицільний вогонь і пересування на полі бою.  

Солдати, потрапивши під прицільний автоматно-кулеметний вогонь, 

інстинктивно намагаються знайти укриття. Зазвичай такий вогонь 

супротивник веде з дистанції 200 м. Відповідати на нього з більшої дистанції 

недоцільно, але, наближаючись до супротивника, треба уважно керувати діями 

бійців, забезпечуючи наступ підрозділу і не допускаючи невиправданих втрат. 

На полі бою є така смуга, де солдат найбільш гостро відчуває почуття страху. 

Це — смуга ураження нищівним вогнем супротивника, що отримала влучну 

назву «нічия земля». Після її подолання настає етап вогневого зіткнення в ході 

бою, коли наступ може успішно розвиватися тільки за умови добре 

спланованих і ретельно узгоджених дій усіх солдатів підрозділу. Будь-яка 

затримка чи бажання скористатися укриттям може призвести до загибелі.  

Солдати прагнуть «заритися в землю»; зазвичай вони знаходять захист за 

пеньками, деревами, великим камінням, тобто за будь-яким укриттям, яке є 

поблизу. Хоча з таких укриттів неможливо вести спостереження, і все ж таки 

кожен солдат використовує їх, щоб уберегтися від прицільного вогню 

супротивника.  

Створення димової завіси, вогонь мінометів і артилерії, стрільба 

підствольними гранатометами — усе сприятиме безпечному пересуванню, але 

найефективніше швидке просування вперед. Прийоми пересування солдата в 

складі бойових груп.  

Пересування в бою у складі «двійки». Солдат, який відкриває вогонь, 

повинен вигуком («Тримаю!» або «Прикриваю!») чи іншим способом 

повідомляти про готовність прикрити вогнем напарника.  

«Трійка» розбивається на дві підгрупи — із двох та одного солдата. Вони 

працюють так само, як у «двійці»: одна група перебігає — інша прикриває. 

Уперед завжди висувається один солдат, а двоє підтягуються до нього. Це 



робиться для того, щоб двоє, які біжать попереду одного (того, хто стріляє), не 

перекривали йому сектор обстрілу.  

Час, витрачений солдатом на переміщення на відкритій ділянці, залежить 

від щільності й ефективності вогню супротивника. Що щільніший вогонь 

супротивника, то меншим має бути цей проміжок часу. Що ближче до 

супротивника, то коротшим (за відстанню) і швидшим (за часом) має бути 

переміщення.  

З практики відомо: якщо відстань до супротивника складає 700–800 м, то 

довжина одного переміщення може сягати 40–50 кроків (долають приблизно за 

30 с), за відстані 400–500 м довжина кожного переміщення не має 

перевищувати 15–20 кроків. Але коли відстань до супротивника менша або він 

веде щільний вогонь, тоді відстань переміщення має не перевищувати й п’яти 

кроків.  

Підготовленому солдатові на виконання прицільного пострілу потрібно 

приблизно 5 с. Тому вважають, що за 3 с короткої перебіжки супротивник не 

встигне зробити прицільний постріл. Якщо ж супротивник веде прицільний 

вогонь, то потрібно переміщатися від одного укриття до іншого, змінюючи 

напрямок переміщення по фронту, не даючи супротивнику вести прицільний 

вогонь. Найліпший спосіб переміщення на полі бою — пересування від 

укриття до укриття. Навіть на рівній місцевості є невеликі піднесення і 

западини, а під час бою з’являться вирви після вибухів мін та снарядів. Їх 

можна використовувати як укриття під час пересування.  

Солдату потрібно перед переходом в атаку подумки пройти шлях, який 

йому доведеться подолати, щоб наблизитися до супротивника. Тобто 

прокласти на полі уявну доріжку, намітивши на ній місця зупинок для 

перепочинку. Якщо весь шлях так розмітити неможливо, то потрібно 

спланувати відрізки хоча б для кількох найближчих перебігань.  

Падати краще не за укриття, а поруч і відтак заповзати за нього або перед 

початком нового перебігання відповзати від укриття. Ліпше робити і те, й 

інше. Залишати укриття потрібно іншим шляхом, а не тим, яким укриття було 

досягнуто. Це потрібно робити, щоб противник не міг визначити, звідки боєць 

почне рух, а відповідно не міг би заздалегідь навести в це місце свою зброю. 

 Використання укриття на полі бою та рельєфу поверхні місцевості.  

Щоб уберегтися від вогневого ураження, а особливо від ворожого 

снайпера, солдату треба навчитися основам природного маскування — уміло 

пристосовуватися до місцевості, використовувати її маскувальні властивості.  

Найнадійніший засіб — це заритися в землю і стати непомітним, 

невразливим. Але щоб стати зовсім непомітним, потрібно використовувати 



природні чи технічні засоби й особливо місцеві підручні матеріали: гілки, 

дерева, солому, верхній шар ґрунту, дерен, 58 сніг — усе те, що є поблизу від 

замаскованого об’єкта.  

Нерівності рельєфу і дрібні складки — видолинки, яри, горби, канави, 

ями, вирви; місцеві предмети — гаї, чагарники, сади, будівлі, посіви надійно 

укривають від повітряного і наземного спостереження супротивника. Що 

більше на місцевості складок, різних предметів, різноманітної рослинності, то 

строкатіше її тло і тим легше сховатися від спостереження супротивника.  

У сучасних умовах масованого застосування супротивником засобів 

радіоелектронного придушення мереж радіо- та радіорелейного зв’язку значна 

частина управління бойовою групою або звичайне спілкування між бійцями 

групи відбувається за допомогою специфічних рухів рук, постановки зброї 

тощо. Ця форма управління (спілкування) відома як сигнальні жести.  

Подібні сигнали використовують, коли потрібно суворо дотримуватися 

тиші. Такі жести можна використовувати на значних дистанціях, більшість з 

них можна розрізнити на відстані до 400 м. Ці сигнали можна зрозуміти навіть 

у динаміці бою. Також зазначимо, що всі сигнали, за винятком того, який 

вказує на пункт збору, слід передавати «ланцюгом» членів (групи) негайно. Це 

треба робити навіть якщо ви точно знаєте, що боєць за вами бачив сигнал. 
 

Контрольні питання: у ролі командира бойової групи, поуправляйте 

пересуванням солдатів групи на полі бою в складі «двійки», «трійки». 

 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 

Література: § 9 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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