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Гр. 31 «Захист України» 

Урок 20 «Бойовий порядок на марші». 

Мета уроку:  

вивчення порядку дій у складі механізованого відділення та бойової групи на 

марші; 

здобуття навичок дій як окремого військовослужбовця, так і всього підрозділу 

під час бойових дій на марші. 

 

Хід уроку: 

Бойові порядки підрозділів та їх використання в ході маршу.  

Марш — організоване пересування підрозділів у колонах дорогами і 

колонними шляхами з метою виходу в призначений район або на вказаний 

рубіж у встановлений час у повному складі й готовності до виконання 

бойового завдання.  

За напрямком він може здійснюватися до фронту, вздовж фронту або від 

фронту в тил. У всіх випадках марш здійснюють приховано, як правило, вночі 

або за інших умов обмеженої видимості, а в бойовій обстановці та в тилу своїх 

військ — і вдень.  

Відділення може здійснювати марш в умовах передбачення зустрічі з 

противником і вступу з ним у бій або поза загрозою зіткнення з противником 

та пересуватися в колоні взводу або самостійно, а також призначатися в 

похідну охорону.  

Механізоване відділення (мвід) може пересуватися також у пішому 

порядку або взимку на лижах. Відділення здійснює марш у колоні підрозділу з 

дистанціями між машинами 25–50 м. Під час руху відкритою місцевістю та в 

умовах загрози застосування противником ЗМУ і ВТЗ дистанцію між 

бойовими машинами збільшують до 150 м. Під час руху гірськими дорогами, в 

умовах обмеженої видимості, ожеледиці, дорогами, що мають круті підйоми, 

спуски, повороти, а також під час руху з підвищеною швидкістю дистанції між 

машинами зростають. Середня швидкість руху механізованого взводу на 

марші: на БМП — 20–25 км/год, на БТР (автомобілях) — 25–30 км/год, у 

пішому порядку — 4–5 км/год, на лижах — 5–7 км/год. 

 Залежно від характеру місцевості та стану доріг під час пересування в 

гірських районах, лісисто-болотистою місцевістю та в інших несприятливих 

умовах швидкість руху може бути значно меншою. У всіх випадках марш 

повинен здійснюватися з максимально можливою за даних умов швидкістю.  



Похідний порядок— шикування відділення в пішому порядку для 

пересування в колону по одному або по двоє. Похідний порядок застосовують 

на марші, під час переслідування, проведення маневру; він має забезпечувати 

високу швидкість руху, зручне розгортання в бойовий порядок, найменшу 

уразливість від зброї супротивника, підтримання стійкого управління. 

 «Колона в пішому строю в колону по одному в шаховому порядку». Цей 

бойовий порядок пересування організовано таким чином, що бійці йдуть один 

за одним колоною солдатів.  

Визначення напрямку руху здійснюють за циферблатом годинника. Отже, 

основний напрямок руху це — «12.00 — дванадцята година» за циферблатом, 

а «6.00 — шоста година» за циферблатом це — тил. Відповідно, напрямок 

«3.00 — третя година» завжди буде вказувати на правий фланг, а «9.00 — 

дев’ята година» — лівий фланг.  

Типова помилка — занадто вдаватися в подробиці. Використовуючи цей 

метод, пам’ятайте, що не слід говорити: «Противник — на 13.00 — тринадцять 

нуль нуль». Це занадто складно для сприйняття в ході бою. Використовуйте 

тільки цілі числа, наприклад: «Противник — на 13», «Противник — на 14». 

Сектор вогню напрямного — 120° перед ним, або ж «12.00 — дванадцята 

година». Другий боєць відповідає за 90-градусний сектор ліворуч, або ж «9.00 

— дев’ята година». Третій боєць відповідає за такий же сектор праворуч або ж 

«3.00 — третя година» і так далі.  

Усі бійці, крім замикаючого, ділять сектори обстрілу в шаховому 

порядку. Замикаючий відповідає за 120-градусний сектор з тилу колони, або ж 

— «6.00 — шоста година».  

Рух колоною спрощує передача повідомлень від бійця до бійця. 

Полегшується пересування, зменшуються витрати сил і підвищується 

скритність. Розриви в колоні утворюються рідше, а коли виникають, їх 

неважко помітити. Недоліком колонного порядку є те, що він вразливий для 

засідок супротивника. Крім того, він не дає змоги вести вогонь з усіх видів 

зброї уперед (по фронту). Так як бійці йдуть один за одним, вести вогонь 

вперед без ризику вразити своїх може тільки напрямний.  

Для управління колоною командиру, крім автомата і боєприпасів, 

потрібно мати портативну радіостанцію. А кожний абонент у мережі колони 

повинен чітко засвоїти, що з початком бою він зобов’язаний постійно бути на 

прийомі, але не виходити в ефір без потреби. Слід користуватися кодовими 

фразами й сигналами; також для управління колоною потрібно застосувати 

систему простих і зрозумілих жестових сигналів, які можна передавати по 

колоні руками і зброєю.  



Командир відділення (групи) повинен добре вивчити маршрут руху та 

прокласти його по найбільш безпечних ділянках. Головне правило — при 

висуванні до місця проведення бою (зіткнення з противником) необхідно 

уникати торованих доріг через імовірність їх мінування.  

Визначивши найнебезпечніші ділянки ще до початку руху, слід 

продумати, як їх долати. Наприклад, наблизившись до ймовірних місць 

засідок, можна обстріляти їх і тим самим спровокувати противника на вогонь у 

відповідь. Якщо є потреба руху одним і тим самим маршрутом протягом 

тривалого часу, то розвідані місця ймовірних засідок бажано замінувати. Щоб 

противник не почував себе безкарно, можна організувати засідку на його 

засадну групу. Якщо супротивник постійно проводить засідки в одному й тому 

самому місці — він утратив пильність. Цей фактор слід використати для того, 

щоб потай вислати до їхнього улюбленого місця засідки своїх розвідників.  

Командирові групи (відділення), яка потрапила в засідку, необхідно без 

зволікання зв’язатися зі старшим командиром і доповісти про ситуацію, що 

склалася. Викликати підкріплення з резерву. Якщо місцевість сприяє, вивести 

групу (відділення) з-під удару. Не зупиняти рух колони. Зупинена колона — 

чудова мішень. Якщо вогонь на ураження ведуть по «голові» колони, то «хвіст 

колони» слід відвести назад. І діяти навпаки, якщо під обстріл потрапив «хвіст 

колони».  

Важливо також вчасно віддати команду особовому складу групи 

(відділення), розосередивши його, організувати систему вогню, яка або 

позбавить супротивника здатності маневрувати, або обмежить його 

можливості. На першому етапі бою, коли вогонь засідки найбільш сильний, 

розумніше укритися й організувати розвідку цілей.  

З перших хвилин бою слід установити контроль над витратою 

боєприпасів. Кожний боєць повинен знати, що стріляти він може тільки по 

виявленому противнику. Як тільки вогонь почне стихати і супротивник почне 

відходити — саме в цей момент він є найбільш уразливим. А маючи втрати, 

супротивник і зовсім втрачає мобільність: з убитими й пораненими на руках 

далеко не підеш. Одночасно із цими діями необхідно організувати винесення 

убитих і поранених. Для здійснення маневру бойовою групою бажаною є 

постановка димової завіси. Постановники димової завіси в колоні 

призначаються заздалегідь і тримають димові засоби (димові гранати) 

готовими до застосування в руках, а не в рюкзаку. Димові гранати, як і 

перев’язувальні пакети, мають бути у кожного, і не одна. Мобільні групи з 

початком бою підходять для оточення або переслідування засідки 

супротивника.  

Пересування на полі бою способом «Бойовий порядок похідний з 

прикриттям». Відділення розділяється на дві або й більше груп. Дистанція 



між бійцями має сягати 5 м, і вони вишиковуються зигзагом, якщо дорога 

достатньо широка для двох колон. 

 Суттєва різниця між цим способом та звичайним похідним полягає в 

тому, що між групами підтримують дистанцію в 20 м. Цей спосіб дає 

можливість відносно швидко пересуватись і зберігає всі переваги похідного 

порядку стосовно можливості розосередження або знищення засідки 

противника поблизу.  

Недолік — погіршення взаємодії в бойових групах. Якщо очікується 

напад супротивника із засідки, підрозділи можуть пересуватися вогневими 

групами, як правило, кутом уперед. Старший вогневої групи перебуває 

попереду на вістрі кута, ліворуч і праворуч від нього на відстані 5–10 м — 

кулеметник і гранатометник, далі — стрілець, за ним — командир відділення 

зі спостерігачем і друга вогнева група.  

Бойовий порядок кутом уперед. Під час пересування на техніці ділянкою, 

де є вірогідність потрапляння підрозділу в засідку, відстань між машинами має 

збільшуватися. Перед місцем, де вірогідна засідка противника, необхідно 

зупинитися та вислати дозор для огляду небезпечного місця.  

Під час нападу супротивника із засідки екіпажі бойових машин 

відкривають вогонь та створюють аерозольну (димову) завісу для прикриття 

дії особового складу, який спішується і займає вогневі позиції навколо машин 

та під їх прикриттям відкриває щільний вогонь по виявлених цілях противника 

і найбільш імовірних місцях їх розташування.  

Відбивши напад, підрозділ, за можливості, переходить в атаку для 

завершення знищення засідки противника. Командир відділення негайно 

доповідає командиру взводу про місце засідки і стан справ. У випадку, коли 

противник відкрив вогонь з відстані кидка гранати (35 м), частина підрозділу, 

що перебуває в зоні ураження, без додаткової команди відкриває вогонь у 

напрямку засідки, застосовує димові та осколкові гранати й атакує 

противника. Решта підрозділу, що перебуває поза зоною ураження, відкриває 

вогонь у напрямку позиції засідки і прикриває атаку.  

Якщо супротивник відкрив вогонь з відстані, що перевищує дальність 

кидка гранати (понад 35 м), та частина підрозділу, яка потрапила в зону 

ураження, залягає, створює димову завісу та відкриває вогонь у напрямку 

засідки. Інша частина підрозділу атакує засідку з флангу або з тилу. Якщо весь 

підрозділ потрапив у засідку, то він повинен атакувати її під прикриттям 

димової завіси. 
 

Контрольні питання: на місті командира відділення змоделюйте наступ 

підрозділу з маршу. 



 

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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