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Гр. 34 «Захист України» 

Урок 18 «Бойові порядки в наступі». 

Мета уроку:  

вивчення видів та побудови бойових порядків механізованого відділення в 

наступі; 

здобуття навичок в розподілі механізованого відділення на бойові групи, 

визначенні ролі та місця кожного військовослужбовця в наступальному бою. 

 

Хід уроку: 

Бойові порядки та їх використання в наступі. На думку військових 

фахівців ЗСУ, для успіху в наступі потрібно мати не менше, ніж трикратну 

перевагу в силах та засобах.  

Механізоване відділення (мвід) у наступальному бою призначене для 

виконання завдань:  

• знищення противника, який обороняється;  

• захоплення важливих ділянок місцевості, об’єктів;  

• форсування водних перешкод і переслідування противника, що 

відходить.  

Відділення наступає в складі взводу у першій або другій бойовій лінії й 

атакує в пішому порядку на фронті до 50 м. Механізоване відділення (мвід) 

може додаватися до танкового взводу, у цьому випадку воно наступає за ним 

на відстані до 100 м.  

У наступальному бою відділенню вказуються об’єкт атаки і напрямок 

продовження наступу. Об’єктом атаки мвід, як правило, є жива сила, а також 

танки, гармати, ПТРК, кулемети й інші вогневі засоби противника, 

розташовані в першій траншеї і в найближчій глибині перед фронтом наступу 

відділення. Напрямок продовження наступу відділення визначають так, щоб 

забезпечувалося виконання найближчого завдання роти.  

Бойові групи — маневрена і вогнева Бойовий порядок відділення, яке 

наступає в пішому порядку, розгортають на фронті до 50 м; складається цей 

порядок з бойової лінії та БМП (БТР), що діє за особовим складом на відстані 

100–200 м на одному з флангів відділення або безпосередньо в бойовій лінії.  

Військовослужбовці в бойовій лінії діють з інтервалом 6–8 м (8–12 

кроків), для зручності ведення вогню і кращого використання місцевості 



(місцевих предметів) вони можуть висуватися вперед або зміщуватися вбік, не 

порушуючи загального фронту наступу і не заважаючи діям сусідів.  

Механізоване відділення (мвід) у пішому порядку наступає на фронті до 

50 м. Темп атаки може складати 4–5 км/год, на БМП — 10–12 км/год. Під час 

наступу в пішому порядку БМП здійснює вогневу підтримку, перебуваючи в 

центрі бойового порядку, на його фланзі або позаду бойового порядку на 

відстані до 50 м.  

Під час формування бойового порядку кожне відділення за командою 

свого командира розгортається в бойову лінію і, витримуючи рівняння по 

напрямному, продовжує рух в указаному напрямку з максимальною 

швидкістю, яка забезпечує ефективне ведення вогню. Під час розгортання в 

бойовий порядок із колони  відділення бігом (напрямне відділення — кроком) 

у визначеному порядку виходить на своє місце й одночасно розгортається в 

бойову лінію, відкриває вогонь і поновлює стрімкий i безупинний рух уперед. 

Відділення, що діє в пішому порядку, розгортається в бойову лінію за 

командою (сигналом) «Відділення, у напрямку такого-то предмета (на такий-

то рубіж), напрямний — такий-то — ДО БОЮ» або «Відділення, за мною — 

ДО БОЮ».  

Особовий склад відділення розгортається в бойову лінію (лінію бойових 

груп) праворуч i ліворуч від командира відділення або напрямного i, 

відповідно до завдання, продовжує рух у вказаному напрямку. Такі дії 

повторюють, поки відділення (група) не досягне цілі або умови не стануть 

безпечнішими. Щоб підвищити ефективність виконання завдань у 

наступальному бою під час дій у траншеях, ходах сполучення, а також в 

особливих умовах ведення бою, у відділенні можуть створюватися бойові 

групи («двійки», «трійки»), які ведуть наступ з інтервалом 20–25 м, а між 

солдатами в них — 3–5 м. Бойові групи можуть діяти в лінію, уступом або у 

дві лінії (одна за другою).  

За призначенням розрівняють бойові групи маневрені й вогневі. 

Маневрена група призначена для оволодіння об’єктом атаки, знищення 

противника в траншеї, здійснення маневру, щоб вийти у фланг і тил 

супротивника, закріплення досягнутого рубежу і виконання інших завдань. 

Іноді вона може проробляти проходи в мінно-вибухових і невибухових 

загородженнях, виконуючи функції групи розгородження.  

Старшим групи зазвичай призначають старшого стрільця. Вогнева група 

призначена для прикриття дій маневреної групи, заборони підходу (маневру) 

противника до тих, хто обороняється, завершення знищення живої сили і 

вогневих засобів противника в об’єкті атаки і захоплення його спільно з 

маневреною групою.  



Очолює вогневу групу, як правило, командир відділення. Він завжди 

перебуває з відділенням і під час наступального бою повинен керувати 

підлеглим особовим складом і вогневими засобами, і, виходячи з обстановки, 

уточнювати їм завдання. Під час дій у пішому порядку командир відділення 

управляє командами і сигнальними засобами, перебуваючи в бойовому 

порядку відділення. 
 

Контрольні питання: у ролі командира відділення та бойової групи спробуйте 

організувати наступ на противника. 

 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 

Література: § 10 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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