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Гр. 31 «Захист України» 

Урок 17 «Бойові порядки в обороні». 

Мета уроку:  

вивчення видів та побудови бойових порядків механізованого відділення в 

обороні, у вогневій засідці, в оточенні; 

здобуття навичок в розподілі механізованого відділення на бойові групи, 

визначенні ролі та місця кожного військовослужбовця в оборонному бою. 

 

Хід уроку: 

Бойовий порядок — шикування підрозділу для ведення бою. Він 

повинен відповідати бойовому завданню, замислу майбутнього бою і 

забезпечувати: повне використання бойових можливостей підрозділу; 

своєчасне зосередження зусиль на обраному напрямку; надійне ураження 

противника на глибину бойового завдання; швидке використання результатів 

вогневого ураження противника (ВУП) і вигідних умов місцевості; 

нарощування зусиль у ході бою і можливість здійснення маневру; найменшу 

уразливість підрозділу від ударів усіх видів зброї противника, можливість 

відбиття ударів з повітря; підтримання безперервної взаємодії і зручність 

управління підрозділом.  

Основними видами загальновійськового бою є оборонний і наступальний 

бій. Бойові порядки та їх використання в обороні.  

Оборонний бій — вид загальновійськового бою, який ведуть з метою 

відбиття наступу супротивника, завдання йому максимальних втрат, 

утримання важливих об’єктів місцевості та створення сприятливих умов для 

переходу в наступ або ведення інших дій.  

Оборонний бій механізованого відділення (мвід) передбачає послідовне 

виконання тактичних завдань, основними з яких є:  

• ураження підрозділів противника під час їх розгортання та переходу в 

атаку перед переднім краєм оборони;  

• відбиття атаки противника й утримання зайнятої позиції;  

• знищення противника, який увірвався на передній край та вклинився в 

оборону.  

Відділення може переходити до ведення оборонного бою навмисно або 

вимушено, в умовах відсутності зіткнення з противником або безпосереднього 

зіткнення з ним.  



Механізоване відділення (мвід) в оборонному бою займає й обороняє 

бойову позицію  до 100 м по фронту, на якій обладнують основні та запасні 

(тимчасові) позиції для вогневих засобів, що забезпечують можливість 

знищувати противника вогнем разом із сусідніми відділеннями перед фронтом 

і на флангах опорного пункту взводу.  

Усі підступи до неї повинні бути під дійсним, особливо фланговим і 

перехресним вогнем, а загородження і перешкоди добре проглядатися і 

прострілюватися.  

У межах бойової позиції мвід обладнують окопи для основної і запасної 

(тимчасової) вогневої позиції БМП (БТР), ручного кулемета, гранатомета, 

місць для стрільби стрільців, командира відділення; укриття для особового 

складу (перекрита ділянка траншеї, щілина, бліндаж), хід сполучення до БМП 

(БТР), ніші для бойових і господарських запасів, розширення для забезпечення 

зустрічного руху, відхоже місце, дренажну яму. За наявності часу може 

обладнуватись укриття для БМП (БТР).  

На бойовій позиції відділення або на її фланзі можуть розташовуватися 

вогневі засоби старшого командира. Вогнева позиція для БМП (БТР) може 

обладнуватись у центрі бойової позиції відділення, на її 65 фланзі або позаду 

неї на відстані до 50 м з таким розрахунком, щоб забезпечувати прикриття 

відділення вогнем бойової машини, ураження противника з максимальної 

відстані та безпеку особового складу відділення.  

Бойова позиція відділення, що розміщується на другій (запасній) лінії 

опорного пункту взводу, повинна мати добрий обстріл перед своїм фронтом, у 

проміжках між відділеннями, що перебувають попереду, а також у тил 

опорного пункту взводу. Командир відділення на бойовій позиції перебуває в 

такому місці, звідки зручніше керувати підлеглими, спостерігати за місцевістю 

і сигналами командира взводу.  

Відділення має бути готовим до здійснення маневру на загрозливий 

напрямок, до ведення оборонного бою вночі та в інших умовах обмеженої 

видимості, а також у випадку оточення. Бойовий порядок механізованого 

відділення (мвід) в обороні — бойова лінія і БМП (БТР). Залежно від 

обстановки і рішення командира стрільці, кулеметник і гранатометник 

відділення в бойовій лінії розміщуються рівномірно або розосереджуються в 

складі бойових груп («двійками», «трійками»). Відстань між 

військовослужбовцями при рівномірному розміщенні може бути до 14–16 м, 

між бойовими групами — 20–30 м, а між собою в групі — до 5 м. БМП (БТР) 

зазвичай перебуває в бойовому порядку відділення.  

Ведення бою механізованим відділенням (мвід) в оточенні та вихід з 

оточення. Бій в оточенні — це оборонний бій в умовах, коли супротивник 

перебуває одночасно перед фронтом, на флангах і в тилу підрозділу, який 



обороняється. Під час бою в оточенні підрозділ має стійко утримувати район, 

який займає, не допускати розчленування на частини бойового порядку, не 

втрачати безпосереднього контакту з противником і уникати зосередження 

своїх сил і засобів на малому просторі, де вони можуть зазнати ураження від 

вогню артилерії або ударів авіації.  

Для успішного ведення оборонного бою в оточенні командир повинен: 

організувати кругову оборону; додатково організувати розвідку і охорону; 

створити резерв сил і засобів; посилити танконебезпечні напрямки; надійно 

забезпечити вогнем та інженерними загородженнями прикриття проміжків між 

підрозділами; вогнем танків, БМП (БТР) й інших вогневих засобів швидко та 

рішуче уражати супротивника, що намагається стиснути фронт оточення або 

розчленувати підрозділ; несподіваним вогнем із вогневих рубежів, діями груп 

бойових машин і силами резерву знищувати противника, що вклинився.  

При цьому вирішальне значення для ведення бою в оточенні мають 

витримка, ініціатива і рішучість командирів, високий морально-психологічний 

стан і стійкість особового складу, несподіваність і активність дій підрозділів, 

ефективне маневрування силами, засобами і вогнем.  

Підготовка до бою в оточенні відбувається безпосередньо на місцевості, 

як правило, в умовах ведення бою із супротивником, який намагається 

завершити оточення. Бойовий порядок підрозділу для бою в оточенні 

створюють під час протидії оточенню. Велика протяжність фронту оборони, 

наявність декількох можливих загрозливих напрямків, а також недостатня 

кількість сил і засобів вимагають будувати бойовий порядок таким чином, щоб 

можна було здійснити маневр основними силами підрозділу на будь-який з 

них.  

Історія та сьогодення. Монголи ніколи не оточували ворога повністю, 

завжди залишали йому шлях виходу. Адже загнаний у кут ворог запекло 

обороняється. А супротивник, якому є куди відступати, розслаблено рухається 

наданим коридором, де ординці й можуть його зручно накрити. Отже, нам 

відома ціна «чесного слова російського офіцера» — ця страшна ціна заплачена 

під Іловайськом (2014 р.), коли «зелений коридор», що був утворений 

росіянами для виходу українських військовослужбовців з оточення, став 

місцем розстрілу впритул підрозділів ЗСУ російськими окупаційними 

військами. До речі, подібну пропозицію росіяни зробили й одному з 

підрозділів 79-ї аеромобільної бригади — у секторі «Д» під Савур-Могилою. 

Ви, мовляв, оточені, але ми відпускаємо вас, ось шлях виходу. Але десантники 

пробилися крізь вороже кільце своїм маршрутом з мінімальними втратами.  

Вогнева засідка. Вогнева засідка — спеціально виділений підрозділ 

(група бойових машин), який завчасно й приховано розміщується на 

вірогідних напрямках руху (наступу) противника з метою завдання йому 



максимального ураження з близької відстані несподіваним вогнем прямою 

наводкою, кинджальним і перехресним вогнем, застосуванням мінно-

вибухових загороджень. Вогневу засідку в оборонному бою влаштовують 

попереду бойового порядку батальйону (роти) на танконебезпечному 

напрямку, у проміжках між опорними пунктами або на флангах у місцях, які 

ускладнюють противнику швидке розгортання і проведення маневру для 

виходу з-під вогню.  

Позиція (вогнева позиція), яку призначили відділенню для дій у вогневій 

засідці, має забезпечувати приховане розташування підрозділу, мати добрі 

умови для спостереження, ведення вогню і зручні шляхи відходу. 

Найзручнішими місцями для позицій вогневої засідки є зворотні схили висот, 

складки місцевості, околиці населених пунктів, узлісся і чагарники, місця 

подолання водних бар’єрів, заболочених ділянок.  

Основу позиції вогневої засідки складають вогневі позиції БМП (БТР), 

танків, вогневих засобів і стрільців, для яких можуть відривати окопи. Усі 

фортифікаційні споруди ретельно маскують.  

Побудова бойового порядку відділення повинна забезпечити ураження 

противника раптовим кинджальним і перехресним вогнем. Залежно від місця 

засідки, умов місцевості та характеру дій супротивника вона може бути 

лінійною (односторонньою, двосторонньою), розосередженою, кутом назад 

або іншою.  

Механізоване відділення (мвід), як правило, діє бойовими групами 

(«двійками», «трійками»). Бойовий порядок вогневої засідки може складатися 

з групи спостереження, декількох вогневих груп, групи прикриття.  

Група спостереження призначена для ведення розвідки і недопущення 

раптового виходу противника до позиції вогневої засідки, для цього на 

ймовірних маршрутах його висування виставляють спостерігачів. У складі 

групи є сапери (окремі військовослужбовці) для мінування можливих шляхів 

підходу (відходу) противника.  

Вогневі групи призначені для раптового ураження супротивника, 

знищення живої сили і техніки. Кількість вогневих груп визначає побудова 

бойового порядку засідки.  

Група прикриття (окремі військовослужбовці) призначена для прикриття 

головних сил засідки під час відходу після виконання завдання. 
 

Контрольні питання: у ролі командира відділення та бойової групи спробуйте 

організувати оборону визначеного рубежу. 

 



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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