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Гр. 34 «Захист Вітчизни» 

Урок 22 «Узагальнений досвід бойового застосування механізованого 

відділення в обороні за досвідом ООС». 

Мета уроку:  

вивчення передового досвіду застосування мвід в обороні; 

здобуття навичок дій як окремого військовослужбовця, так і всього підрозділу 

за досвідом ООС. 

 

Хід уроку: 

Дії під час мінометного обстрілу.  

1. Прислухайтеся до звуків мін, що летять, навчіться їх розпізнавати.  

2. Під час обстрілу негайно падайте і притискайтеся до землі або займіть 

укриття (бліндаж, перекриту щілину). Для збереження життя навчіться робити 

це до того, як міни почнуть падати.  

3. Хай що б трапилося, у жодному випадку не можна підводитися і 

вставати. Не намагайтеся втекти із зони обстрілу: міни й осколки швидші за 

вас. Дочекайтеся, поки не прозвучить 8–10 розривів, почекайте ще хоча б три 

хвилини, після чого швидко міняйте позицію або йдіть в укриття. Навіть якщо 

комусь поряд потрібна допомога, надайте її після обстрілу й в укритті, інакше 

допомога, найімовірніше, знадобиться і вам.  

4. Використовуйте штучні та природні укриття й складки місцевості. 

Сховатися в них можна в перервах між серіями пострілів.  

5. Якщо ви перебуваєте в зоні, де можливий мінометний обстріл, не 

знімайте бронежилет і шолом, якщо вони у вас є. Бронежилети третього або 

четвертого класу цілком надійно захищають від мінометних осколків. Навіть 

простенький жилет другого класу і шолом старого зразка не будуть зайвими.  

6. Не соромтеся тренуватися і заздалегідь відпрацьовувати свої дії в разі 

обстрілу.  

Дії під час обстрілу реактивними системами залпового вогню БМ-21 

«Град», «Смерч», «Ураган».  

1. Почути снаряд, який летить з надзвуковою швидкістю, неможливо. 

Організуйте постійне спостереження за полем бою. 



 2. Постійно тримайте в полі зору будівлі, що поблизу, споруди, місцеві 

предмети, які можна швидко використовувати як укриття. З часом це увійде у 

звичку.  

3. Окопи, вирви, щілини захищають від осколків досить надійно. Якщо 

обстріл застав вас на відкритій місцевості, лягайте на землю.  

4. У будівлі ховайтеся в підвалі чи на першому поверсі в кутку, недалеко 

від вікна (дверей).  

5. Після закінчення залпу не поспішайте виходити з укриття. Зачекайте 

хоча б хвилин десять: цілком імовірно, що обстріл продовжиться.  

Дії під час повітряного нальоту.  

• Під час повітряного нальоту дуже важливо не панікувати.  

• Якщо ви перебуваєте на відкритій ділянці, ляжте ниць і не дивіться 

вгору.  

• Переповзайте в укриття, якщо воно поруч. Не біжіть — різкий рух 

обов’язково приверне увагу пілота. 

 • Пам’ятайте, що вертоліт спочатку робить поворот (у разі занадто малої 

висоти польоту для стрільби — піднімається), потім відкриває вогонь.  

Якщо ви потрапили під повітряний наліт на відкритій місцевості, 

то:  

➢ ведіть груповий вогонь із усієї наявної зброї й намагайтеся створити 

зону загороджувального вогню прямо за курсом літака перед ним. 

Намагайтеся зайняти укриття у вирві від вибуху або за товстим деревом;  

➢ не збивайтеся в юрбу — розосередьтеся. Якщо вам доводиться бігти, 

не біжіть прямо за курсом літака, біжіть під кутом. 
 

Контрольні питання:  

1. Що треба робити під час артилерійського або повітряного удару? 

 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 

Література: § 12 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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