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Гр. 31 «Захист України» 

Урок 16 «Особливості ведення бойових дій у населеному пункті». 

Мета уроку:  

вивчення способів і прийомів ведення бойових дій в умовах населеного 

пункту; 

здобуття навичок у пересуванні . 

 

Хід уроку:  

Особливості дій стрільця в складі бойової групи під час виконання 

завдань у населеному пункті.  

Основною умовою ведення загальновійськового бою є ведення бою в 

населеному пункті. Під час підготовки до бою (дій) і в ході його ведення в 

особливих умовах командир повинен враховувати фактори, які впливають на 

дії особового складу, та вживати необхідних додаткових заходів.  

Основні принципи бою в населеному пункті мало чим відрізняються від 

загальних принципів бою. Головна різниця — короткі відстані, на яких триває 

бій, велика кількість непрострілюваних просторів, величезна кількість 

різноманітних укриттів, а також зручність обстрілу всього, що є на вулицях. 

Приблизно 90 % цілей розміщені на відстані до 50 м, і лише 5 % — на відстані, 

яка перевищує 100 м. Зазвичай середня дальність до цілей супротивника 

становить приблизно 35 м.  

Під час зіткнення з групою противника на близькій дистанції в 

населеному пункті природною реакцією мають стати такі дії:  

• негайно відкрити вогонь у бік противника з будь-якої зброї, яка у вас є;  

• стріляти потрібно якомога частіше й швидше; • одночасно переміщатися 

назустріч супротивникові й праворуч від нього (ліворуч від стрільця);  

• при цьому особовий склад групи супротивника змушений буде 

повертатися для стрільби зліва направо, спрямовуючи зброю в спини один 

одному, тим самим створюючи чудову групову мішень;  

• наблизившись до супротивника, на ходу розстрілювати «навскидку» 

ціль. При цьому стріляйте настильно (так, щоб куля летіла паралельно до 

поверхні землі на незначній висоті).  

Рикошет краще, ніж не потрапити зовсім; дійте якомога швидше; у перші 

секунди не шкодуйте патронів. Поки стріляєте, боковим зором знайдіть собі 



щілину, де можна буде сховатися і перезарядити зброю; залишайте ініціативу 

за собою.  

Дії під час раптового вогню супротивника. Не можна зупинятися. Треба 

швидко зорієнтуватися й рухатися від укриття до укриття. Потрібно не давати 

супротивникові пристрілятися, переміщатися ліворуч, змушуючи 

супротивника повертатися для стрільби праворуч.  

«Поставте» противника проти сонця, бігайте та стріляйте, кидайте 

гранати, не давайте супротивникові стріляти прицільно і навіть підняти 

голову. Нав’язуйте йому свої умови. Якщо залишилися беззбройним, від 

прямого вогню відходьте різко ліворуч від себе, пригнувшись, змійкою до 

найближчого укриття.  

Якщо ви раптово потрапили під вогонь супротивника, одразу ж падайте і 

відповзайте за будь-яке можливе укриття, одночасно готуючись до бою. 

Краще оцінювати ситуацію та приймати рішення, перебуваючи у відносній 

безпеці. Досвід свідчить, що не всі це виконують.  

Одні починають стріляти, залишаючись на місці й слугуючи для 

супротивника мішенню. Інші падають за укриття, забуваючи зняти з плеча 

автомат, а потім вовтузяться, намагаючись дістати його з незручного 

положення і не маючи можливості вести вогонь.  

Якщо військовослужбовець, з яким ви пересувалися вулицею та 

потрапили під раптовий вогонь супротивника, поранений, не намагайтеся 

надавати йому допомогу негайно, інакше ви ризикуєте загинути або опинитися 

поруч із ним з іще важчим пораненням. Краще сховайтеся та зорієнтуйтеся в 

обстановці.  

Щоб захиститися від ручної гранати, яка впала поруч, потрібно впасти 

ниць, головою в бік гранати. Голову (якщо немає шолома) прикрити долонями, 

рот відкрити, щоб вибухова хвиля не ушкодила барабанні перетинки. Хто 

перший побачив гранату, подає сигнал-команду: «Граната праворуч (ліворуч, 

ззаду)!».  

Якщо вас кілька, не збивайтеся в щільну групу. Не створюйте групової 

мішені, але маневруйте, підтримуючи та прикриваючи один одного вогнем. 

Вам доведеться багато стріляти під час руху. У цьому разі намагайтеся 

натискати на спусковий гачок в одноопорній позі — у момент перенесення 

ноги. Коли опускаєте ногу на землю, виникають значні коливання тіла, що 

спричиняє зниження точності стрільби. Коли ви поєднуєте рух зі стрільбою, 

потрібно завжди встигати дивитися собі під ноги і ніколи не ступати навмання. 

Бойові дії в межах населених пунктів та ближній бій — це найнебезпечніше 

завдання для піхоти. Супротивник може нападати згори, раптово з’являтися й 



зникати в міських будівлях. Бій у міських умовах зазвичай швидкоплинний, 

жорсткий і заплутаний.  

Щоб забезпечити своєчасне інформування напарників і запобігати 

випадкам «дружнього» вогню від своїх, необхідна надійна взаємодія на всіх 

рівнях.  

З досвіду ООС. Кілька важливих порад для групи, що діє в умовах 

населеного пункту: остерігайтеся високих вертикальних будівель, вивчіть ваш 

сектор спостереження / прикриття й утримуйте його. Перед зачищенням 

будівлі забезпечте спостереження на 360°. Розділяйте на сектори небезпечні 

зони. Тримайтеся подалі від стін. Уникайте відкритих місць. Остерігайтеся 

небезпечних рикошетів від куль. Рухайтесь обережно, використовуйте для 

маскування димові гранати.  

Кулеметники, розташовані в раціонально вибраних місцях, можуть 

утримувати під вогнем цілу вулицю (або навіть і більше) і сковувати 

пересування супротивника. Розподіляйте особовий склад механізованого 

відділення (мвід) на штурмову групу та групу прикриття. Кількість бійців, 

задіяних для «зачищення» будівель середніх розмірів, не має перевищувати 

чотирьох.  

Зачищення будівель. Для ефективного зачищення будівлі група має 

розділитися на дві підгрупи: групу прикриття, що перебуває зовні, та 

штурмову групу, яка перевіряє кожну кімнату в будівлі. Група прикриття 

зазвичай складається з командира групи й кулеметника, а група зачистки — із 

двох стрільців. Штурмова група має наперед визначити шлях до входу в 

будівлю. Використання радіо під час зачищення небажано, тому що можна 

видати свою позицію потенційному супротивникові.  

Група прикриття відповідає за:  

• прикриття будівлі, поки штурмова група висувається до входу та 

готується зачищати приміщення;  

• вогневе накриття поверхів, на яких ще немає штурмової групи;  

• зв’язок зі штурмовою групою для координування прикриття.  

Запобігання спробам втечі супротивника з будівель, які зачищаються.  

Штурмова група відповідає за:  

• послідовне просування будівлею, кімната за кімнатою, до повної 

зачистки;  

• зв’язок з групою прикриття для координування своїх переміщень, щоб 

група прикриття могла переміщуватися відповідно до обстановки.  



Коли потрібно проникнути в кімнату, члени штурмової групи можуть 

діяти двома способами — «гак» і «хрест».  

«Гак» — у цьому маневрі боєць проходить через двері й одразу ж 

повертає в кут, з боку якого перебував ззовні. Наприклад, якщо боєць був 

праворуч від дверей, то, зайшовши в кімнату, він одразу ж повертає праворуч.  

«Хрест» — у цьому маневрі боєць, пройшовши через дверний отвір, 

продовжує рух у протилежному напрямку від початкового. Наприклад, якщо 

боєць був праворуч від дверей, то, зайшовши в кімнату, він перетне кімнату і 

займе позицію в лівому кутку.  

Є два можливі способи, як два бійці можуть закріпитися біля дверей. 

Один — коли бійці перебувають по одну сторону від дверей. Тоді перший 

боєць оголошує метод входу («Гак!» або «Хрест!»), проходить дверний отвір, 

а другий боєць здійснює протилежний маневр. Так краще робити, коли двері 

відчинені. Якщо метод входу не оголосили, другий боєць просто робить 

протилежний від першого бійця маневр. Коли приймають рішення, з якого 

боку проникати в приміщення, перший боєць може сказати: «Заходимо 

ліворуч!» або «Заходимо праворуч!» — це бік, на якому треба закріпитися біля 

дверей.  

«Заходимо ліворуч!» означає, що штурмова група буде розташовуватися 

ліворуч від дверей. Два бійці напоготові для проникнення ліворуч. Інший 

спосіб — це коли два бійці стають по обидва боки від дверного отвору 

(«роздільне проникнення»). Перший боєць указує спосіб проникнення, другий 

боєць готується повторити цей спосіб проникнення, тільки з іншого боку. Цей 

метод проникнення краще використовувати, коли двері зачинені — у жодному 

разі не робіть переміщення перед відчиненими дверима для зайняття вихідної 

позиції «роздільного проникнення».  

Переконайтеся, що на вашій зброї встановлений режим автоматичної 

стрільби і споряджений повний магазин. Спочатку киньте світлову або бойову 

гранату в кімнату, якщо це можливо і всередині не перебувають заручники. 

Після вибуху гранати група швидко заходить у кімнату. Кожен боєць 

послідовно заходить і знищує цілі, які виявляє попереду і перед дверним 

отвором. Після подолання дверного отвору кожен боєць продовжує рух у 

напрямку, передбаченому раніше («гак» або «хрест»), зачищаючи сектор від 

центра до кута, до якого він рухається.  

Бійці мають рухатися кожен у «свій кут» незалежно від зустрічного 

вогню противника — тільки невпинне просування може відвернути вогонь на 

вас, з тим щоб інші члени групи могли успішно увійти в кімнату і почати 

ліквідацію противника.  



Після зачищення «свого кута» боєць продовжує рух уздовж стіни до 

наступного віддаленого кута. Після зачищення дальнього кута, боєць 

просувається в центр кімнати і звідти обстежує протилежний бік кімнати, де 

перебуває його напарник. Після того як кімната зачищена, бійці доповідають 

голосно «Чисто!».  

Якщо ситуація несприятлива для цього, то доповідь задля забезпечення 

безпеки групи можна не озвучувати. Увесь процес, від початку й до кінця, 

триває зазвичай кілька секунд. Знання методики, як правильно входити в 

кімнату, може допомогти вам вижити в умовах ближнього бою. Також 

пам’ятайте, що якщо зовні будівлі є група прикриття, то штурмова група 

повинна заздалегідь виразно попередити про те, що вона «виходить» з будівлі, 

для того щоб уникнути випадкового відкриття вогню по своїх. 
 

Контрольні питання:  

1. У ролі командира бойової групи, змоделюйте зіткнення з групою 

супротивника на близькій дистанції у населеному пункті. 

 2. Повправляйтесь у пересуванні при «зачищенні» населеного пункту 

такими способами: а) «гак»; б) «хрест». 

 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 

Література: § 9 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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