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Гр. 34 «Захист України» 

Урок 24 «Порядок дій у складі механізованого відділення у засідці». 

Мета уроку:  

вивчення передового досвіду застосування мвід в засід; 

здобуття навичок дій як окремого військовослужбовця, так і всього підрозділу 

у засідці. 

 

Хід уроку: 

Механізоване відділення (мвід) у вогневій засідці.  

Завдання засідки полягає в завчасному прихованому розташуванні на 

ймовірних шляхах руху противника з метою завдання йому удару раптовим 

вогнем з близької відстані, захоплення полонених, документів, зразків 

озброєння. Засідку організовують у місцях, що ускладнюють противнику 

швидке розгортання, проведення маневру і вихід з-під вогню.  

Позиція засідки повинна забезпечувати приховане розташування 

підрозділу і мати хороші умови для спостереження, ведення вогню і відходу. 

Успіх засідки залежить не тільки від скритності та зручності розташування 

позиції, але й від витримки, рішучості та вмілих дій особового складу, від 

уміння бійців вести влучну стрільбу.  

Механізоване відділення (мвід) у вогневій засідці, як правило, діє 

бойовими групами («двійками», «трійками»). Бойовий порядок вогневої 

засідки може складатися: з групи спостереження, кількох вогневих груп, групи 

прикриття.  

Група спостереження призначена для ведення розвідки і недопущення 

раптового виходу противника до позиції вогневої засідки; для цього на 

ймовірних маршрутах його висування виставляють спостерігачів, а від 

механізованого взводу за наявності сил і засобів можна виставити 

спостережний пост та висилати дозорних.  

У складі групи є сапери (окремі військовослужбовці) для мінування 

можливих шляхів підходу (відходу) противника. Вогневі групи призначають 

для раптового ураження супротивника, знищення живої сили і техніки. 

Кількість вогневих груп визначає побудова бойового порядку засідки. Група 

прикриття (окремі військовослужбовці) призначена для прикриття головних 

сил засідки під час відходу після виконання завдання. 



 Систему вогню вогневої засідки будують у поєднанні з мінно-

вибуховими загородженнями, які влаштовують, як правило, на шляхах 

можливого висування, маневру і відходу противника, танкодоступних 

напрямках перед фронтом вогневої засідки та на її флангах. Бойові машини й 

особовий склад розміщують так, щоб противник уражався вогнем упритул. 

Ручні протитанкові гранатомети можуть використовуватися централізовано 

для знищення бронеоб’єктів.  

У бойовому наказі під час постановки бойових завдань командир 

механізованого відділення (мвід) вказує: вогневим групам — їхній склад, 

позиції і завдання щодо знищення супротивника, порядок дій у ході виконання 

завдання, порядок відходу; екіпажу БМП (БТР) — основну й запасні позиції, 

цілі для ураження, порядок знищення противника і дій після виконання 

завдання; групі спостереження — склад групи, позицію, завдання щодо 

ведення спостереження, порядок доповідей про результати розвідки, дій у разі 

виявлення противника, порядок відходу; саперам — місце і порядок 

встановлення мінно-вибухових загороджень; групі прикриття — склад, позиції 

і завдання щодо прикриття вогневих груп під час відходу, порядок відходу. 

Знищення супротивника з вогневої засідки.  

Стрільба по кількох цілях:  

а) у разі швидкісної стрільби по кількох цілях зручніше починати 

стрільбу з крайньої правої цілі, розвертаючись по ходу стрільби справа наліво;  

б) якщо вогонь ведуть по групі противника, яка рухається фронтально, 

першою доцільніше вражати ту ціль, яка рухається замикаючою в групі з 

подальшим перенесенням вогню по цілях, що йдуть попереду. У цьому 

випадку противник не відразу виявить, що потрапив під ваш вогонь, і ви 

зможете вразити кілька цілей до того, як противник вчинить організований 

опір. Якщо ж ви першою уразите ціль, що рухається в голові групи, то 

противник миттєво заляже, розосередиться і відкриє вогонь у відповідь;  

в) коли попереду є кілька солдатів противника, які відступають у повний 

зріст, а один заліг і веде прицільний вогонь з-за укриття то насамперед 

потрібно знищити його, не надаючи переваги легшій і більшій цілі.  

Якщо є кілька цілей, то насамперед потрібно визначити і знищити 

найважливішу ціль Про підхід супротивника група спостереження 

(спостерігачі) попереджає командира відділення встановленим сигналом. 

Негайно весь особовий склад і вогневі засоби засідки приводять у повну 

готовність до дій і ведення вогню. З наближенням супротивника до 

визначеного рубежу (пункту) вогневі групи відділення, за командою 

(сигналом) командира, раптово відкривають вогонь і вражають ворога з 

близької відстані.  



Якщо супротивник висувається в колоні, то насамперед вражають 

машини, що рухаються в голові й хвості колони, потім знищують або 

витісняють на мінно-вибухові загородження інші машини та їхні екіпажі 

(десант). За умови, що противник не виявляє активності, вогневі групи 

відділення ведуть інтенсивний вогонь зі всіх видів зброї, знищують його і не 

дають розгорнутися в бойовий порядок. Потім під прикриттям димів 

(аерозолів) відходять.  

У разі активного опору противника або його намагання атакувати у фланг 

підрозділ посилює вогонь і розпочинає відхід під прикриттям групи прикриття 

(окремих військовослужбовців).  

Група прикриття відривається від противника останньою і стрімко 

виходить до свого підрозділу, що перебуває в готовності підтримати її вогнем. 

Відхід після виконання завдання здійснюють за командою командира у 

встановленому порядку.  

Відділення, використовуючи захисні властивості місцевості, під 

прикриттям вогню артилерії і вогневих засобів старшого командира відходить 

встановленим маршрутом за передній край або в призначене місце. Про 

виконання завдання командир доповідає старшому командиру, який призначив 

вогневу засідку, і надалі діє за його вказівкою. 
 

Контрольні питання:  

1) Сформуйте «бойові групи» та повправляйтеся у бойових діях у засідці. 

 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 

Література: § 13 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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