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Гр. 33 «Захист України» 

Урок 23 «Порядок дій у складі механізованого відділення у наступі». 

Мета уроку:  

вивчення передового досвіду застосування мвід в наступі; 

здобуття навичок дій як окремого військовослужбовця, так і всього підрозділу 

за під час наступу. 

 

Хід уроку: 

Порядок дій бойових груп у складі механізованого відділення (мвід) у 

наступі.  

Наступальний бій — вид загальновійськового бою, який проводиться з 

метою розгрому (знищення) противника та оволодіння важливими рубежами 

місцевості або об’єктами. 

 Він полягає в ураженні противника всіма наявними засобами, рішучій 

атаці переднього краю його оборони, стрімкому просуванні в глибину його 

бойового порядку, знищенні та полоненні живої сили, захопленні озброєння і 

військової техніки, матеріальних засобів, оволодінні визначеним рубежем 

місцевості (об’єктом оборони).  

З отриманням бойового завдання командир відділення повинен:  

зрозуміти завдання свого відділення (об’єкт атаки, рубіж переходу в 

атаку, місце спішування, напрямок продовження наступу), порядок його 

виконання (дії до початку і в ході наступу), завдання сусідів, час готовності до 

дій; вивчити орієнтири, об’єкт атаки, місця розташування живої сили і 

вогневих засобів противника перед фронтом наступу відділення;  

оцінити стан особового складу і бойової машини відділення, положення 

сусідів і умови взаємодії з ними, характер і властивості місцевості, 

загородження і перешкоди, умови ведення вогню і здійснення маневру.  

Далі командир визначає порядок дій і завдання підлеглим, проводить 

бойовий розрахунок, віддає бойовий наказ. Потім готує відділення до 

виконання завдання, перевіряє забезпеченість особового складу всім 

необхідним, готовність озброєння і техніки до застосування, в установлений 

час доповідає командиру взводу про готовність.  



Роботу з організації бою командир відділення проводить на місцевості, 

якщо це неможливо — за схемою (макетом місцевості) або робочою картою 

командира взводу.  

У бойовому наказі під час постановки завдань підлеглим командир 

механізованого відділення (мвід) вказує:  

всьому особовому складу — об’єкт атаки і напрямок продовження 

наступу;  

цілі для ураження і порядок ведення вогню; способи дій під час 

зближення з противником і в ході атаки, номер танка, за яким буде діяти 

відділення;  

бойовим групам, крім того, — склад і старшого групи, завдання щодо 

знищення противника;  

під час дій у пішому порядку — місце кожного військовослужбовця в 

бойовій лінії відділення, місце і порядок спішування та подолання 

загороджень; екіпажу бойової машини — місце в бойовому порядку взводу; 

завдання щодо підтримки дій особового складу (груп);  

цілі для ураження і порядок ведення вогню;  

механіку-водію (водію), крім того, — напрямок руху в атаку, порядок 

подолання загороджень, за необхідності — місця посадки та спішування 

особового складу.  

Бойовий наказ командир відділення віддає на місцевості, а в разі 

неможливості — за схемою (на макеті місцевості) з подальшим уточненням 

завдань на місцевості з початком атаки.  

Для наступу з позиції безпосереднього зіткнення з противником 

відділення займає вихідне положення. Це роблять приховано у встановлений 

час з урахуванням побудови бойового порядку для ведення наступального бою 

або зручності посадки на БМП (БТР), десантом на танк.  

Особовий склад займає вказану командиром ділянку траншеї, ходу 

сполучення; БМП (БТР) займає вогневу позицію за відділенням або 

розташовується разом із танками, з якими взаємодіятиме на їхній вихідній 

(очікувальній) позиції.  

У разі неможливості пересування БМП (БТР) залишається на попередній 

вогневій позиції. Із зайняттям вихідної позиції командир відділення 

організовує безпосередню охорону і спостереження за об’єктом атаки, уточняє 

завдання підлеглим, ставить завдання на дообладнання вихідної позиції та 

доводить порядок дій на випадок раптового переходу противника в наступ.  



З початком вогневої підготовки атаки командир відділення веде 

спостереження за об’єктом атаки та доповідає командиру взводу про 

результати і виявлені цілі противника.  

Відділення вогнем зі своєї зброї знищує виявлені кулемети, гранатомети й 

інші вогневі засоби, а також живу силу противника в об’єкті атаки і на його 

флангах.  

З підходом танків до траншеї на відстань 100–200 м командир відділення 

подає команду «ПОЗНАЧИТИ ПРОХІД ДЛЯ ТАНКА», а потім — 

«Відділення, ПРИГОТУВАТИСЯ ДО АТАКИ». За цією командою, особовий 

склад заряджає зброю повними магазинами (стрічками), приєднує багнети і 

встановлює, у разі потреби, обладнання для швидкого вистрибування з 

траншеї, веде спостереження за танками і сигналами командирів відділень.  

Під час атаки в пішому порядку за командою (сигналом) командира 

взводу про початок руху в атаку командир відділення подає команду 

«Відділення, в атаку — ВПЕРЕД», за якою особовий склад швидко вистрибує 

з траншеї (окопів), услід за танком або самостійно перебіжками (прискореним 

кроком, бігом) зближується з противником і своїм вогнем знищує вогневі 

засоби противника, насамперед — протитанкові, вказує механіку-водію 

(водію) БМП (БТР) і танку про найнебезпечніші цілі, які перешкоджають 

просуванню.  

Вогонь ведуть з ходу і з коротких зупинок, при цьому командир 

відділення зобов’язаний встановити такий порядок просування і ведення 

вогню, щоб не припинявся рух відділення в цілому: кулеметник і частина 

стрільців (вогнева група або одна з бойових груп) веде вогонь, а інші 

(маневрена група або решта бойових груп) просуваються вперед; потім ті, що 

просунулися, відкривають вогонь, забезпечуючи просування тих, що 

залишилися позаду.  

БМП (БТР) рухається за бойовим порядком відділення на відстані 100–

200 м і своїм вогнем підтримує просування особового складу. Залежно від 

рельєфу місцевості й інтенсивності вогню противника командир відділення 

визначає спосіб пересування (прискореним кроком, бігом, перебіжками, 

переповзанням).  

Відкриті ділянки місцевості, що прострілюються противником, 

відділення долає перебіжками (бігом) усім складом відділення одночасно або 

послідовно бойовими групами, які переміщуються по черзі під прикриттям 

вогню груп, які вже висунулися на вказаний командиром відділення рубіж; 

закриту місцевість — у бойовій лінії прискореним кроком.  

За наявності прихованого підступу до переднього краю противника 

механізоване відділення (мвід) може просуватися в колоні по одному. Якщо 



відділення потрапило під вогонь артилерії (мінометів), воно виходить з-під 

обстрілу стрімким кидком уперед.  

Взаємодія з танком під час наступального бою забезпечується рухом 

особового складу без відставання від нього і підтриманням танка вогнем 

відділення, знищенням протитанкових засобів, що заважають його 

просуванню, поданням цілевказання в разі появи небезпечних цілей, а також 

наданням допомоги для подолання перешкод і прикриття вогнем під час 

виходу танка з ладу. Командир відділення перебуває в бойовій лінії й уточнює 

на ходу завдання кулеметнику, гранатометнику та стрільцям (бойовим 

групам), а в разі потреби — порядок подолання загороджень. Мінне поле 

відділення долає вслід за танком за його коліями або проробленим для взводу 

проходом.  

Підійшовши до мінного поля, командир відділення вигукує: «Відділення, 

за мною, у колону по одному (по двоє), у прохід, бігом — РУШ». За цією 

командою, кулеметник першим переміщується до проходу, долає його і 

вогнем прикриває рух відділення. Решта особового складу поступово скорочує 

інтервали, перешиковується в колону і стрімким кидком під прикриттям вогню 

БМП (БТР) і кулеметника долає мінне поле. Якщо діють бойові групи, 

спочатку долає загородження маневрена група під прикриттям вогню вогневої 

групи і БМП (БТР), після зайняття нею вказаного рубежу переміщується 

вогнева група, БМП (БТР) долає загородження за особовим складом під його 

вогневим прикриттям.  

Подолавши мінне поле, відділення, що наступає в пішому порядку, за 

командою командира «Відділення, у напрямку …, напрямний … — ДО БОЮ, 

ВПЕРЕД» або «Відділення, за мною — ДО БОЮ» встановленим порядком 

розгортається в бойову лінію і за підтримки вогню БМП (БТР) услід за 

танками стрімко атакує противника, ведучи вогонь на ходу і з коротких 

зупинок.  

Одержавши завдання знищити супротивника, який залишився в траншеях 

і ходах сполучення, одна з бойових груп, закидавши його гранатами, заскакує 

в траншею, щоб вести вогонь уздовж неї в різних напрямках для прикриття 

один одного з тилу.  

Просуваючись траншеєю, члени бойової групи вогнем упритул, 

багнетами й гранатами знищують супротивника; долають прямолінійні 

ділянки траншей після їх обстрілу і придушення вогневих точок гранатами, 

рухаються від повороту до повороту.  

Інша бойова група пересувається по обидва боки траншеї згори й, 

тримаючи в полі зору групу (солдата), що просувається по траншеї, знищує 

виявлені вогневі засоби і супротивника, який намагається залишити (захопити) 

траншею. Після знищення супротивника в траншеях, ходах сполучення та 



інших фортифікаційних спорудах відділення, не затримуючись, просувається у 

визначеному напрямку.  

Під час атаки в пішому порядку з підходом БМП (БТР) до встановленого 

місця спішування за командою свого командира «Відділення, 

ПРИГОТУВАТИСЬ ДО СПІШУВАННЯ» бойова машина наздоганяє танки, 

особовий склад ставить зброю на запобіжник, виймає її з бійниць і готується 

до спішування.  

За командою «ДО — МАШИНИ» механікводій уповільнює рух або, 

використовуючи укриття, робить зупинку, особовий склад швидко спішується, 

розгортається в бойову лінію й продовжує атаку.  

Для захисту особового складу, який спішився, і захисту від осколків 

снарядів і мін своєї артилерії зближення із супротивником може 

здійснюватися за бронею бойової машини.  

Відтак відділення розгортається в бойову лінію для атаки з наближенням 

до супротивника на відстань ефективного вогню зі стрілецької зброї. 

Наблизившись до траншеї супротивника на 25–40 м, особовий склад за 

командою командира відділення «Відділення, гранатами — ВОГОНЬ» закидає 

противника гранатами і вривається на передній край оборони. Під час 

послідовної атаки відділення його маневрена група під прикриттям вогневої 

групи атакує противника, захоплює вказаний рубіж, закріплюється на ньому і 

забезпечує атаку решти особового складу відділення.  

З виходом всього відділення на рубіж маневреної групи командир 

відділення уточнює завдання підлеглим, і підрозділ продовжує наступ у 

визначеному напрямку. Дії відділення під час наступу з висуванням із глибини 

(з ходу).  

Відділення в колоні взводу висувається з глибини до рубежу переходу в 

атаку під час вогневої підготовки атаки. Атака полягає в стрімкому і 

безупинному русі механізованих підрозділів у бойовому порядку, у поєднанні 

з інтенсивним вогнем з бойових машин піхоти (бронетранспортерів), а в міру 

зближення з противником — і з інших видів зброї з метою його знищення. 

Перед атакою механізованих підрозділів проводять вогневу підготовку 

наступу, а в ході наступу — вогневу підтримку атаки.  

З початком розгортання взводу в бойовий порядок командир відділення 

виводить БМП (БТР) на свій напрямок, уточнює навіднику-оператору 

(кулеметнику БТР) об’єкт атаки та цілі для ураження, механіку-водію (водію) 

— напрямок руху та місце проходу в загородженнях, управляє вогнем 

відділення.  



Атакуючи в броньованому порядку, після розгортання взводу в бойову 

лінію відділення на БМП (БТР) рухається вслід за танком або самостійно 

продовжує стрімкий рух до об’єкта атаки, ведучи вогонь зі зброї бойової 

машини та стрілецької зброї через бійниці. Використовуючи результати 

вогневого ураження, стрімко вривається на передній край оборони 

противника, знищує його живу силу і вогневі засоби та безупинно 

просувається вглиб оборони.  

Під час наступу в глибині оборони противника відділення, не 

відхиляючись від напрямку наступу та використовуючи складки місцевості, 

швидко виходить у фланг або тил противника й рішучою атакою знищує його. 

 У разі послаблення опору противника за командою (сигналом) 

командира взводу відділення проводить посадку в БМП (БТР), десантом на 

танк і продовжує наступ у вказаному напрямку; у разі пошкодження та 

зупинки БМП (БТР) екіпаж продовжує вогнем з місця знищувати противника, 

димовими гранатами імітує загоряння й уживає заходів щодо усунення 

пошкодження, доповідає про це командиру взводу (відділення) або його 

заступнику (головному сержанту взводу).  

У разі виникнення пожежі в машині екіпаж уживає заходів щодо її 

гасіння, а якщо це неможливо або в разі загрози вибуху, екіпаж залишає її, 

забираючи закріплену за ним зброю, у тому числі спарений кулемет, 

боєприпаси до неї, гранати, і приєднується до свого відділення, доповідає 

командиру відділення причину залишення машини.  

Обходити будинок, споруду під час наступу потрібно тільки праворуч, 

при цьому автомат буде праворуч від вас і ви матимете перевагу, тому що 

супротивник буде змушений стріляти з лівого плеча, або ж він буде стріляти з 

правого плеча, що незручно і не прицільно, підставивши під ваш постріл 

голову, плече й більшу частину тіла.  

У разі дії в складі групи в замиканні має діяти шульга чи 

військовослужбовець, який вправно стріляє з лівого плеча. Не можна також 

удень входити в темне приміщення відразу, без підготовки: поки очі звикнуть 

до темряви, минає час. Не можна оглядати темні горища і підвали без 

освітлювальних приладів. Джерело світла необхідно тримати на витягнутій 

руці.  

Не маючи змоги бачити вас у темряві, супротивник стрілятиме на світло. 

Під час руху в темряві слід уникати освітлених місць або ж перетинати їх 

кидком якомога швидше. Використовуючи прилади нічного бачення, 

необхідно пам’ятати, що окуляр дає зеленуватий світловий відблиск, видаючи 

стрільця спостерігачам супротивника.  



Тому, увімкнувши прилад, одразу ж прикрийте окуляр долонею. У нічний 

час використовуйте світломаскування, не виказуйте своєї присутності, зайвий 

раз не стріляйте. Для виведення з ладу оптичних приладів нічного бачення 

супротивника потрібно періодично пускати сигнальну ракету в бік його 

позицій. Вона засвітить чутливу оптику нічного бачення. Має стати 

природною реакція: приціл автомата ставити для стрільби «на дальність 100 

м», запобіжник — на стрільбу в одиночному режимі.  

Ведення вогню чергами ефективне лише в певних випадках. Переважно 

доцільно стріляти одиночними пострілами: ефект не менший, а економія 

патронів істотна. Якщо магазин частково порожній і в бою виникла пауза, 

можна змінити магазин.  

У будь-якому випадку краще змінити не повністю витрачений магазин, 

ніж у критичний момент втрачати час на перезарядку автомата. Щоб стрілець 

мав можливість контролювати витрату патронів, споряджаючи магазин, слід 

вставити три трасуючих патрони.  

Усі їх можна не розстрілювати. Як тільки вийшов з ладу хоча б один 

трасер, потрібно міняти магазин. Негайно відкрити вогонь у бік противника з 

того, що у вас є, при цьому стріляти якнайчастіше та якнайшвидше; одночасно 

переміщатися вперед до супротивника і праворуч від нього (ліворуч від 

стрільця). 
 

Контрольні питання:  

1) Сформуйте «бойові групи» й повправляйтесь у техніці «спішування 

відділення».  

2) Прокоментуйте дії відділення під час наступу з висуванням із глибини.  

3)  Сформуйте «бойові групи» й повправляйтесь долати мінне поле відділенням 

у складі бойових груп 

 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 

Література: § 13 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 

mailto:gypz42@gmail.com


прошу додавати фото обкладинки зошиту для конспектування з 

прізвищем та номером групи. 


