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Гр. 32 «Захист України» 

Урок 12 «Розподіл обов’язків у складі бойової групи». 

Мета уроку:  

вивчення організаційно-штатної структури механізованого 

відділення; 

здобуття навичок у розподілі обов’язків серед особового складу 

механізованого відділення згідно посад. 

 

Хід уроку: 

 Склад бойової групи («двійки», «трійки»). Склад бойових 

груп залежить від організаційно-штатної структури відділення і 

завдань, які воно виконує. Для найкращої взаємодії, 

взаємоконтролю і взаємодопомоги, а також для полегшення 

управ-ління підрозділом у цілому у групах військових 

об’єднують у пари або трійки. 
 

Бійці в групах (парах чи трійках) діють у тісному контакті, 

постійно перебувають у межах прямої видимості й підтримують 

голосовий зв’язок. 
 

Щоб такі групи діяли ефективно й мали високий рівень 

взаєморозуміння, треба формувати їх заздалегідь, ще в процесі 

підготовки до бойових дій. Тоді в бійців формуються не тільки 

дружні стосунки, а й буде почуття взаєморозуміння і 

передбачення дій товариша. Під час спільних тренувань у групах 

бійці обмінюватимуться досвідом і виробля-тимуть єдину 

тактику дій, у них навіть буде формуватися «власна» мова 

спілкування. Подібна практика, наприклад, діє у Французькому 

іноземному легіоні, де військовослужбовці об’єднані в пари 

(біноми). 
 



 разі підсилення відділення вогневими засобами, до складу 

бойових груп можуть додатково входити вогнеметник, обслуга 

АГС-17 (автоматичний гранатомет станковий) або СПГ-9 

(станковий протитанковий гранатомет). 
 

Отже, елементами бойового порядку відділення можуть бути: 

перша група (трійка), друга група (трійка), третя група (бойова 

машина). 
 

Варіант складу бойових груп може бути таким: 
 

 перша група — старший стрілець (старший групи), 

кулеметник і стрілець;  

 друга група — командир відділення, снайпер, гранатометник, 

стрілець-помічник гранатометника;  

 третя група — заступник командира БМ — навідник-

оператор (кулеметник) і механік-водій (водій). 
 

Командир відділення (бойової групи) зобов’язаний: 
 

 знати тактику дій, можливості та способи застосування 

відділення (бойової групи) у різ-них видах бою;  

 • досконало володіти основними видами озброєння і техніки 

відділення (бойової групи);  

 • уміло командувати відділенням (бойовою групою) в бою і 

наполег-ливо домагатися виконання поставленого завдання, 

вести влучний вогонь зі зброї, орієнтуватися на будь-якій 

місцевості, користуватися топографічною картою, уміло 

використовувати прилади спостереження, особисто вести 

спостереження за противником, сигналами командира взводу і 

діями сусідів;  



 • забезпечувати справну роботу засобів зв’язку, уміти 

використовувати їх, підтримувати стійкий зв’язок з командиром 

взводу. 

 

Навідник-оператор БМП (навідник гармати, кулеметник БТР) 

зобов’язаний: 
 

  знати озброєння БМП (БТР), прилади прицілювання і 

спостереження, постійно дбати про їхню готовність до бойового 

застосування;  

 • знати правила стрільби з гармати і спареного з нею кулемета, 

пуску протитанкових керованих ракет; 

 • уміти користуватися комплексом управління озброєння;  

 • уміти оглядати, готувати до стрільби боєприпаси та укладати їх; 

• уміти виявляти і розпізнавати цілі, визначати вихідні дані для 

стрільби, вести влучний вогонь і знищувати виявлені цілі за 

командою командира відділення або самостійно;  

 • своєчасно доповідати про використання (0,5 % і 0,75 %) запасу 

боєприпасів;  

 • під час дій механізованого відділення (мвід) в пішому порядку 

постійно вести спостереження за полем бою, сигналами 

командира відділення, підтримувати вогнем озброєння БМП 

(БТР) дії відділення;  

 • систематично перевіряти стан озброєння, прицільних приладів, 

механізмів заряджання і наведення, виконувати їхнє технічне 

обслуговування, негайно усувати виявлені несправності й 

доповідати командиру відділення;  

 • уміти працювати на радіостанції і переговорному пристрої, 

вибирати вогневу позицію, обладнувати і маскувати її;  

 • знати обов’язки командира відділення та, за потреби, 

виконувати їх.  

Крім того, він має вміти вивести бойову машину з-під вогню 

супротивника в найближче укриття. 



 

Механік-водій БМП, водій БТР зобов’язаний: 
 

знати будову, технічні можливості, правила експлуатації та 

обслуговування БМП (БТР), утримувати бойову машину в 

постійній готовності до застосування;  

• упевнено керувати нею за будь-яких умов на будь-якій 

місцевості;  

• уміти долати загородження, водні перешкоди й інші складні 

ділянки місцевості, готувати машину до завантаження на 

транспортні засоби і застосування в особливих умовах;  

• уміти готувати до буксирування та буксирувати озброєння та 

техніку;  

• знати і точно виконувати команди, сигнали регулювання та 

управління;  

• утримувати встановлену дистанцію і швидкість руху, місце в 

похідному і бойовому порядку; 

• уміти орієнтуватися на місцевості та користуватися схемою 

маршруту;  

• знати напрямок дій свого підрозділу;  

• під час руху вміло використовувати захисні властивості 

місцевості;  

• у бою вести спостереження, доповідати про виявлені цілі та 

результати їх ураження, забезпечувати найкращі умови для 

ведення вогню, швидко займати вогневу позицію;  

• обладнувати окоп, маскувати його й машину, застосовувати 

захист від ВТЗ (високоточної зброї);  

• у разі несправності (пошкодження) машини негайно доповідати 

командиру і вживати заходів щодо її усунення;  



• знати норми витрати ПММ (пально-мастильних матеріалів), 

не допускати їх перевит-рати, своєчасно доповідати командиру 

про використання (0,5 та 0,75) заправки пального; 

• упевнено володіти особистою зброєю, застосовувати її для 

самозахисту і захисту бо-йової машини. 

Крім того, він має знати озброєння бойової машини, уміти 

заряджати і вести вогонь із гармати і кулемета, а також уміти 

працювати на радіостанції і переговорному пристрої.  

Гранатометник, кулеметник (навідник кулемета), старший 

стрілець (стрілець) зобов’язані: 

 

 знати способи дій у бою і порядок застосування своєї зброї, її 

характеристики і можливості, утримувати зброю в справному 

стані та вміти вести з неї влучний вогонь у будь-яких умовах 

удень і вночі;  

  
• постійно спостерігати за полем бою і доповідати командиру 

відділення про виявлені цілі, за командою командира та 

самостійно знищувати їх вогнем;  спостерігати за сусідами й 

підтримувати їх вогнем; доповідати командиру відділення про 

використання (0,5 і 0,75) носимого запасу боєприпасів;  

• уміти користуватися при-ладами і механізмами, 

розташованими в десантному відділенні БМП (БТР);  

• допомагати навіднику-оператору в підготовці та укладанні 

боєприпасів і технічному обслуговуванні озброєння, а механіку-

водію (водію) — у проведенні технічного обслугову-вання і 

ремонту БМП (БТР).  

Снайпер зобов’язаний: 
 

 знати способи дій у бою і штатну зброю; 

 ◊ утримувати її в справному стані й уміти вести з неї влучний 

вогонь;  

 ◊ уважно спостерігати за полем бою, виявляти й оцінювати цілі, 

за командою командира або самостійно знищувати найбільш 



важливі з них (офіцерів, спостерігачів, обслугу вогневих 

засобів, снайперів);  

 ◊ діючи в парі, вести розвідку, цілевказання і коректування 

стрільби;  

 ◊ уміти орієнтуватися на місцевості, використовувати захисні та 

маскувальні властивості місцевості та місцевих предметів для 

прихованого пересування, вибирати місце для вогневої позиції 

й обладнувати її. 

 

Номер обслуги (стрілець-помічник гранатометника) 
зобов’язаний: 

надавати допомогу навіднику зброї (гранатометнику) у 

піднесенні та підготовці боєприпасів до стрільби, а також 

обслуговуванні зброї, прикривати його вогнем у бою;  

• вести спостереження за сигналами командира свого підрозділу і 

результатами стрільби, уміти коректувати її;  

• упевнено володіти особистою зброєю і вміти вести з неї 

влучний вогонь. Крім того, він повинен уміти вести вогонь з 

кулемета (гранатомета). 

Кожен військовослужбовець, що входить до складу бойової 

групи, незалежно від спеціальності, має бути навчений прийомам 

ведення розвідки місцевості в населених пунктах, горах, добре 

знати тактику дій противника. Старші бойових груп мають уміти 

вибрати місце для обладнання засідок — уздовж доріг, стежок, 

що проходять по карнизах та ущелинах; на схилах висот, що 

прилягають до дороги (стежки) або утворюють вхід в уще-лину; у 

населених пунктах тощо. Кожному «номеру» бойової групи 

визначають завдання. 



 

Завдання першого (у цьому випадку — стрільця): – 

пересуватися на полі бою різними способами до вказаного 

рубежу; – вести розвідку противника та місцевості на відстані 

300– 500 м; – долати мінно-вибухові загородження та природні 

перешкоди; – негайно відкривати прицільний вогонь різними 

способами протягом 2–3 с на глибину до 100 м перед собою; – 

зброю тримати готовою до негайного застосування: палець на 

спусковому гачку, куди дивляться очі — туди має бути 

спрямований і ствол. 
 

Завдання другого і третього: – підтримувати переміщення 

першого стрільця веденням прицільного вогню з-за укриття 

протягом 3–5 с, на дальності 300–500 м з безсистемною зміною 

вогневих позицій (зміна вогневої позиції після стрільби); – вести 

розвідку противника і місцевості на глибину 500–700 м; – 

старший стрілець додатково управляє діями бойової групи. 
 

Завдання четвертого, п’ятого, шостого (друга бойова 

група): – вести розвідку противника і місцевості на глибину 500–

700 м; – підтримувати прицільним вогнем із-за укриття 

тривалістю 3–5 с на відстані до 500 м дії першої бойової групи 

(першого, другого і третього номерів) з безсистемною зміною 

вогневих позицій; – виявляти і знищувати броньовані цілі 

противника на відстані 300–500 м; – охороняти командира 

відділення. 
 

Завдання сьомого (механіка-водія, водія — третя бойова 

група): – спостерігати за місцевістю на маршруті руху до 50 м і 

сигналами (умовними жестами) інформувати командира 

відділення); – за командою виводити бойову машину на 

заплановані вогневі по-зиції (укриття); – уміло маневрувати 

бойовою машиною на полі бою під час зміни вогневої позиції 

(укриття). 
 



Завдання восьмого (навідника-оператора, кулеметника ККВТ 

(крупнокалібровий кулемет Владімірова танковий) — третя 

бойова група): – вести розвідку місце-вості на відстані до 2000 м; 

– прикривати вогнем по 3–5 с дії перших двох груп на відстані 

600–1200 м. 
 

Кожна бойова група повинна мати «кішку», шнур (2–3 

комплекти на відділення), щоб використовувати їх для 

розмінування мін на розтяжках і тих, які встановлені на ґрунті без 

заглиблення; усі військові мають уміти використовувати багнет-

ніж, щоб проробляти проходи в загородженнях, виводити з ладу 

лінії зв’язку та битися в рукопашному бою. 
 

Бойовим групам важливо взаємодіяти під час бою, 

здійснюючи штурмові дії (певні пересування), щоб організувати 

взаємне прикриття. 
 

Під час прочісування місцевості потрібно, щоб взаємодія 

бойових груп забезпечу-вала черговість їхнього просування від 

рубежу до рубежу. 
 

Наприклад, коли одна група оглядає місцевість, змінює 

вогневу позицію, групи, які з нею взаємодіють, розташовуються 

на вигідному рубежі на відстані 25–30 м від об’єкта (гай, яр, 

будинок) і тримають його під прицілом. Особливо складно 

виявити снайперів супротивника, які ретельно маскуються. Для 

їхнього виявлення у складі бойових пар (трійок) доцільно мати 

спеціальних спостерігачів. 



 

Кожному солдату, з урахуванням умов місцевості, на напрямку дій групи 

вказують 2–3 вогневі позиції, які необхідно змінювати після кількох коротких 

черг з автомата; також кожному солдатові бойової групи призначають сектори 

стрільби — основний і додатковий, вони мають перекриватися між 

військовослужбовцями, які діють поряд, не менше ніж на 10–15°, створюючи 

зону суцільного вогню; висунення на рубіж переходу в атаку здійс-нюють на 

дистанціях, які забезпечують візуальне спостереження за діями один одного і 

взаємну підтримку вогнем; атаку супротивник здійснює, як правило, після 

максимально можливого просунення під прикриттям димів (як з фронту, так і з 

виходом в один із флан-гів або тил). Рух груп у бою відбувається короткими 

перебіжками від укриття до укриття. 

 

Навіть за відсутності вогню супротивника бійцям слід бути обережними й 

не затри-муватися на відкритих ділянках понад 2–3 с. 

Основне прикриття підрозділів здійснюють кулеметники, снайпери та 

гранатометники. Снайпери, кулеметники, гранатометники діють парами в 

штатному порядку. При цьому кулеметники можуть вести такий, що «турбує», 

вогонь по підозрілих місцях, у яких може перебувати супротивник. Змінюючи 

позицію, кулемет-ник має триматися якомога ближче до командира відділення, 

щоб у разі потреби коман-дир міг голосом управляти його вогнем. 

 

Зближення на дальність дійсного вогню. Якщо відстань до супротивника 

ще ве-лика настільки, що ведення вогню у відповідь по ньому буде марною 

тратою набоїв, або якщо характер місцевості такий, що зводить нанівець 

ефективність стрілецького вогню, групі маневру слід просуватися вперед 

перебіжками по одному. Частота й величина пе-ребіжок цілком залежатимуть 

від наявності укриттів і щільності вогню супротивника. 

 

Снайпери та гранатометники також ведуть вогонь по цілях, позиціях 

супротивника. Після проходження передовими підрозділами рубежу вони 

закріплюються на захопле-них позиціях і забезпечують підхід групи прикриття 

на нові позиції. 

 

Практика показала, що за належної підготовки й всебічного забезпечення 

підроз-діли (бойові групи) можна успішно використовувати в наступі й в 

обороні, у складі бо-йової охорони, сторожових застав, під час проведення 

блокування, пошуку, патрулю-вання, під час штурмових дій у населеному 

пункті, у горах. 



 

Звичайно, застосування бойових груп не панацея. Їх створення цілковито 

протирічить основному принципу ведення бою — зосередження сил і засобів на 

важливому напрямку. Тому не завжди ефективна групова тактика: вона не 

замінює, а лише доповнює ударну тактику. До того ж, як зазначалося раніше, 

використання групової тактики вимагає від ко-мандирів високої тактичної 

підготовки, уміння організовувати взаємодію між бойовими групами, із 

сусідами, із засобами підтримки, здійснювати стійке управління бойовими гру-

пами, усебічне забезпечення в ході бою.олдата у складі бойової гр 

 

Контрольні питання:  

1) Який розподіл обов’язків між військовослужбовцями та як організовують 

їх взаємодію у бойовій групі? 

2) Від яких факторів залежить склад бойових груп? 

3) Дії  солдата у складі бойової групи у ближньому бою? 

 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 

Література: § 7 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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