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Гр. 34 «Захист України» 

Урок 13 «Завдання солдата на полі бою у складі бойової групи». 

Мета уроку:  

вивчення порядку дій солдата у складі бойової групи; 

здобуття навичок у моделюванні бойових дій солдата як у складі відділення та 

бойової групи, так і особисто на полі бою. 

 

Хід уроку: 

Завдання бойових груп на полі бою.  

Перша бойова група: веде розвідку на відстані 500–700 м; знищує живу 

силу та неброньовані цілі супротивника на відстані 300–500 м. Резерв групи — 

найбільш підготовлений солдат, який діє за вказівкою командира та захищає 

передові групи від ударів з тилу або ж замаскованих сил супротивника.  

Друга бойова група: веде розвідку на відстані 500–700 м; знищує живу 

силу та броньовані цілі на відстані 300–500 м; охороняє командира відділення.  

Третя бойова група, використовуючи оптичні приціли БМП (БТР): веде 

розвідку на відстані до 2000 м; знищує супротивника на цій відстані; знищує 

броньовані цілі на відстані до 1500 м.  

Пересування на полі бою. Для виживання на полі бою під час будь-

якого тактичного пересування необхідно діяти скритно, розосереджено та 

забезпечувати охорону. Командир відділення (бойової групи) має володіти 

всіма прийомами і способами пересування.  

Порядок пересування — це розташування елементів підрозділу і 

військовослужбовців стосовно один одного у бойовій групі під час 

пересування. Вибір порядку пересування здійснюють після оцінки обстановки 

командиром бойової групи. Під час пересування командир перебуває там, 

звідки він може ефективно керувати своєю бойовою групою. Це дає йому змогу 

використати особистий приклад, за принципом «Йди за мною і роби, як я!». Усі 

солдати повинні мати можливість бачити свого командира.  

Способи пересування — це те, як підрозділи пересуваються на місцевості. 

Є три основні способи дій: звичайне пересування, обережне пересування й 

обережне пересування перебіжками. Вибір того чи іншого способу пересування 

здійснюють з урахуванням можливої зустрічі з противником і необхідної 

швидкості пересування. Факторами, які враховують, вибираючи кожний спосіб, 

є: управління, розосередження, швидкість і охорона. Способи пересування не є 



постійними. Вони залежать від дистанції між солдатами, у групі, яка, у свою 

чергу, змінюється відповідно до завдання, супротивника, місцевості, умов 

видимості та інших факторів, що впливають на управління. Командири 

управляють своїми відділеннями (бойовими групами) за допомогою умовних 

сигналів, жестами і тільки в разі потреби по радіо.  

Вимоги. Підрозділ / група пересувається за визначеним маршрутом або 

прибуває в заданий пункт, встановлений у бойовому наказі, у повному складі. 

Підрозділ використовує порядок і способи пересування, на підставі висновків з 

оцінки обстановки командиром відділення / групи. Командир бойової групи 

повинен постійно орієнтуватися в обстановці, що складається попереду на 

маршруті висування групи (у межах понад 200 м від підрозділу), і не 

відхилятися від визначеного маршруту доти, поки не зміниться обстановка.  

Під час пересування в підрозділі організовують кругову охорону і 

підтримують повну бойову готовність. Зустрівши супротивника, його може 

знищити найменший бойовий елемент підрозділу. Добре підготовлена бойова 

група (дозорне відділення) нічого не варта, якщо ціль не буде вчасно виявлена 

або ж дозорного побачить (виявить) противник через необережний спосіб його 

пересування. Дозорний повинен уміти бездоганно орієнтуватися на місцевості. 

Його єдине завдання — охорона підрозділу з фронту.  

У дозорному відділенні для орієнтування потрібно мати, як правило, 

підготовлену групу в складі двох солдатів з компасом та одного солдата, який 

має рахувати пройдений шлях кроками. Під час висування треба уникати свого 

виявлення противником. Тому дозорні пересуваються скритно, максимально 

ефективно використовуючи маскувальні властивості рельєфу місцевості. За 

можливості, їм ліпше пересуватися в умовах зниженої видимості з метою 

максимального використання технологічних переваг, що надаються приладами 

нічного бачення і знижують здатність противника щодо виявлення дозорного.  

Використовуйте вразливі місця противника і намагайтеся суміщати 

пересування з іншими тактичними діями на полі бою, які відвернуть увагу 

супротивника. Забезпечуйте постійну охорону. Дозор має використовувати як 

активні, так і пасивні заходи охорони та безпеки. Для цього солдатам або 

підрозділу дають завдання охорони на маршруті пересування, на небезпечних 

ділянках у районі цілі (об’єкта).  

Вибір одного з трьох способів пересування визначають дії супротивника. 

Коли зустріч із ним малоймовірна, використовують просте пересування; коли 

вона можлива — обережне пересування; коли її очікують, то доцільне обережне 

пересування перекатами (швидким переповзанням).  

Відділення зазвичай пересувається способом обережного пересування. 

Коли зустріч з противником імовірна, потрібно мати одну групу попереду, 

прикриту іншою групою. Групи повинні підтримувати між собою візуальний 



зв’язок, але відстань між ними має бути такою, щоб у разі виникнення контакту 

з противником під вогонь не потрапив увесь дозор (бойова група). Група може, 

за необхідності, змінити свій порядок пересування для забезпечення найкращих 

умов спостереження на флангах. Незважаючи на широкі проміжки, солдати 

повинні витримувати свої позиції і дистанції під час пересування «клином» і 

пересуватися за командиром групи.  

Пересування колоною використовують лише в особливих випадках. Під 

час пересування колоною спосіб обережного пересування використовує тільки 

головне відділення; проте, якщо необхідне значне розосередження, такий 

спосіб використовують усі відділення взводу. Спосіб обережного пересування 

використовують усі відділення, поки його не скасує командир взводу.  

Практика НАТО. Просте пересування. За такого способу відстань між 

солдатами становить приблизно 10 м і 20 м — між відділеннями. Воно 

забезпечує більший контроль за бійцями, ніж під час обережного пересування, 

але менший, ніж за обережного пересування перебіжками; мінімальне 

розосередження; максимальну швидкість пересування, але мінімальну безпеку. 

Обережне пересування є основним способом пересування. Відстань між 

солдатами становить приблизно 20 м, між відділеннями — 50 м. Коли взвод 

рухається, головне відділення має перебувати досить далеко попереду основних 

сил взводу. Це потрібно для виявлення або зв’язування боєм супротивника до 

того, як він виявить основні сили взводу або відкриє по них вогонь. Однак 

головне відділення має бути досить близько, аби бути підтриманим вогнем 

стрілецької зброї взводу. Зазвичай це 50–100 м, залежно від характеру 

місцевості, рослинності, погодних умов та освітленості. О 

бережне пересування забезпечує надійне управління, достатнє 

розосередження, високу швидкість пересування, надійну охорону з фронту. Для 

обережного пересування перекатами характерні такі риси: надійне управління, 

максимальне розосередження, мінімальна швидкість, надійна охорона.  

Спосіб обережного пересування перекатами передбачає відстань між 

солдатами приблизно 20 м. Відстань між відділеннями залежить від обстановки 

на полі бою.  

Відділення має у своєму складі групу прикриття та групу, яка здійснює 

перебіжку. Група, що здійснює перебіжку, рухається, тоді як група прикриття 

займає позицію, яка дозволяє прикрити вогнем переміщення першої групи. 

Відстань кожної перебіжки залежить від місцевості, умов видимості й 

управління і не має перевищувати ефективну дальність вогневої підтримки 

групи прикриття.  

Перед перебіжкою командир відділення (групи) повідомляє: місце 

розташування противника; позицію, яку прикриває група; наступну позицію 

прикриття; маршрут групи, що здійснює перебіжки; подальші дії після 



виконання завдання; способи управління. Способи і прийоми пересування 

солдатів у бою під час дій 
 

Контрольні питання:  

1) Охаректеризуйте способи пересування підрозділу? 

2) Що таке пересування перекатом? 

 

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. 
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