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Гр. 31 «Захист України» 

Урок 19 «Бойовий порядок під час переходу в атаку». 

Мета уроку:  

вивчення дій підрозділу при переході в атаку; 

здобуття навичок щодо керування підрозділом при переході в атаку та дій 

кожного військовослужбовця. 

 

Хід уроку: 

Атака — це стрімкий і безупинний рух підрозділів у бойовому порядку в 

поєднанні з вогнем найвищого напруження усіх вогневих засобів з метою 

знищення противника й оволодіння визначеним рубежем (об’єктом). Атака в 

пішому порядку може відбуватися одночасно або послідовно. Під час 

одночасної атаки весь особовий склад відділення наступає в одну лінію. 

Послідовну атаку застосовують, коли механізований підрозділ діє у дві лінії.  

Бойовий порядок відділення в складі бойових груп за способом 

«Прорив з прикриттям». Цей бойовий порядок пересування використовують 

в умовах, коли контакт з противником неминучий. Він характеризується 

найвищим рівнем безпеки серед усіх способів пересування в бою. Відділення 

(група) використовує техніку «Прорив з прикриттям» для скритого маневру.  

Відділення (група) розділяється чітко на дві групи. Передова група займає 

позицію, що забезпечує найкраще стеження за місцевістю перед фронтом і має 

забезпечувати прикриття. Група, що була в тилу (позаду передової групи), 

виривається вперед зі зміщенням ліворуч або праворуч відносно позиції 

прикриття. Вона вибирає шлях, який забезпечує найбільший ступінь 

прихованості й не закриває фронт вогню позиції прикриття та не виходить за 

межі досяжності вогню позиції прикриття.  

Щойно група успішно перетнула місцевість до вказаного їй рубежу, вона 

зайняла позицію, що забезпечує найкраще стеження за місцевістю перед нею і 

сама тепер стає групою прикриття.  

Тепер черга здійснювати перебіжку переходить до групи, що була на 

попередній позиції. Бойовий порядок бойових груп за способом пересування 

«клином».  

Цей бойовий порядок утворюють, розташувавши бійців із зсувом ліворуч 

і праворуч від напрямного, аби утворити клиноподібну форму, яка 

щонайкраще підходить для атаки. Визначення напрямку руху здійснюють за 

циферблатом годинника.  



Пам’ятайте, що напрямок руху, за яким вам потрібно рухатися, — це не 

той напрямок, у якому ви спостерігаєте за місцевістю, але напрямок 

(орієнтир), на який показує цифра «12» циферблата годинника! Сектор вогню 

напрямного становить 120°, або ж «12.00 (дванадцята година)».  

Наступні два бійці ліворуч і праворуч від напрямного закривають 90-

градусні сектори вогню (відповідно: «9.00 (дев’ята година)» і «3.00 (третя 

година»), що починаються прямо перед ними і перекривають їхній лівий і 

правий фланги.  

Цей же принцип застосовують і для замикаючих бійців бойового порядку, 

розташованих праворуч і ліворуч від бійців перед ними. Контроль тилу не 

передбачено, оскільки його мають здійснювати інші групи, які йдуть так само 

клином. Цей порядок полегшує контроль за пересуванням уперед солдатів у 

групі на полі бою. Їх важче атакувати зненацька із засідки. Найважливіше: по 

супротивнику, який перебуває попереду, можуть вести вогонь усі бійці 

бойової групи одночасно. Недоліки цього бойового порядку: він не передбачає 

обмін інформацією між бійцями і призводить до виснаження, якщо його 

застосовують упродовж тривалого часу.  

Пересування способом «Бойовий порядок похідний у пішому строю». 

Пересування на полі бою за методом «Бойовий порядок похідний у пішому 

строю». Цей спосіб використовують під час наступу з висуванням із глибини 

(з ходу). Він характеризується мінімальним рівнем безпеки. Відділення (група) 

тримається разом як одне ціле для полегшення командування і управління. 

Відстань між членами групи складає 5 м. Якщо маршрут руху (висування) 

достатньо широкий для двох колон, бійці вишиковуються зигзагом, при цьому 

відстань між кожним бійцем зростає до 10- ти метрів як з фронту, так і з тилу. 

(Це також дає змогу підтримувати відстань у 5 м між колонами по обидві 

сторони маршруту руху — висування). Ця техніка руху дає можливість 

пересуватися відносно швидко. Відділення (бойова група) може 

розосередитися ліворуч та праворуч у разі повітряної атаки або вогню 

противника.  

Порядок пересування «ромбом» під час наступу в глибині оборони 

противника. Ромбоподібний бойовий порядок — цікава альтернатива 

клинові. Якщо в бойовій групі є чотири бійці, тоді просто потрібно поставити 

замикаючого точно за напрямним на певній дистанції. Якщо в бойовій групі є 

п’ять бійців, командир бойової групи займає позицію в центрі за напрямним і 

попереду замикаючого. Зрозуміло, що такий бойовий порядок перешкодить 

використанню усієї зброї бойової групи по противнику з фронту. Однак 

збільшується відсоток зброї, яку ви можете застосувати по противнику перед 

фронтом. Виграш у разі використання ромбоподібного порядку полягає в 

тому, що бойова група може рухатися швидше, міняти напрям руху і займати 

кругову оборону. Тому цей порядок застосовують тоді, коли відділення 



(бойова група) діє окремо і має забезпечувати оборону самостійно. У цьому 

випадку відділення (бойова група), не відхиляючись від напрямку наступу і 

використовуючи складки місцевості, швидко виходить у фланг або тил 

противника і рішучою атакою знищує його. У разі послаблення опору 

противника за командою (сигналом) командира відділення проводить посадку 

на БМП (БТР) та розвиває успіх. 
 

Контрольні питання: у ролі командира відділення та бойової групи спробуйте 

організувати перехід підрозділу в атаку різними способами. 

 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 

Література: § 11 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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