
Конспект 

мультимедійного 

уроку 



Тактична підготовка 
Тема: 3 

Заняття 1: Організація озброєння і       

бойові можливості 

механізованого  

відділення. Особиста 

екіпіровка солдата”. 

 



Навчальні питання: 

1. Ознайомити учнів з організацією і озброєнням 
механізованого відділення. 

2. Розкрити бойові можливості особового складу 
відділення в наступі та обороні. 

3. Вивчити екіпіровку солдата.  

Мета уроку: 

Сформувати в учнів поняття про організаційну структуру 
механізованого відділення, його озброєння та бойові 
можливості. Вивчити екіпіровку солдата. 

Час проведення: 45 хв. 

Місце проведення: кабінет предмету “Захист Вітчизни” 

Навчально-методичне обладнання: 

Мультимедійне обладнання; підручник “Захист Вітчизни”; 
Бойовий статут СВ. Частина ІІІ.  



Хід уроку: 

І. Вступна частина (15 хв.) 

1. Прийом рапорту від командира взводу, 

привітання; 

2. Перевірка наявності особового складу та 

його готовності до уроку; 

3. Стройове тренування. Виконання команд: 

“Вийти зі строю” і “ Стати до строю”. 

4. Перевірка якості засвоєння попереднього 

матеріалу. Тестування (10 хв.) 

5. Оголошення теми і завдань уроку. 



Тести до теми: “Спостереження 

за полем бою” 

1. Спостереження є одним із найбільш 
поширених способів ведення розвідки 
противника і місцевості. Вкажіть які з 
наведених варіантів можна віднести до 
завдань спостереження. 

а) щоб своєчасно виявляти противника; 

б) визначити момент переходу противника в 
наступ (атаку), і своєчасно знищити його 
вогнем; 

в) підготовка сприятливих умов для виконання 
бойового завдання своїм підрозділом (групою); 

г) всі відповіді правильні. 



2. Кому з указаних командирів належить 
організовувати спостереження. 

а) командиру відділення; 

б) командиру взводу; 

в) командиру роти; 

г) всі відповіді вірні. 

 

3. Ефективність спостереження значною мірою 
залежить від уміння вибрати і обладнати місце 
для спостереження. Вкажіть, які із наведених 
вимог необхідно забезпечити для цього. 

а) забезпечити добрий огляд місцевості; 

б) прихований підхід до місця спостереження; 

в) маскування і захист від ураження вогневими 
засобами противника; 

г) розташування як найближче до противника ( в межах 
прямого пострілу з АК). 



4. Спостерігачеві для ведення розвідки противника 
призначається сектор (смуга), об'єкт або район 
спостереження. Зазначте, який із указаних 
варіантів призначається, коли спостереження за 
противником ведеться на пересіченій місцевості. 

а) смуга;  

б) сектор; 

в) об'єкт; 

г) район. 

 

5. Яке визначення найбільш точно відповідає, що 
таке спостереження. 

а) пасивний спосіб ведення розвідки; 

б) логічне співставлення уже відомих фактів про ворога 
з подіями на місцевості; 

в) метод збору інформації шляхом прямої і 
безпосередньої реєстрації подій і 
фактів; 

г) всі відповіді правильні. 



6. Орієнтир - добре видимий місцевий предмет або 
елемент рельєфу, вкажіть 
чи може бути орієнтиром перехрестя доріг. 

а) так; 

б) ні. 

 

7. Для чого на місцевості призначаються орієнтири. 

а) для швидкої та надійної передачі цілевказання; 

б) для визначення положення розвіданих цілей; 

в) для витримування напрямку руху (наступ, атака), 
управління підрозділами і вогнем під час бою; 

г) всі відповіді вірні. 



8. Яким чином визначаються (нумеруються) 
орієнтири на місцевості. 

а) зліва направо, від себе вдалину; 

б) справа наліво, від себе вдалину; 

в) зліва направо, від противника до себе; 

г) справа наліво від противника до себе. 

 

9. Для зручності спостереження і детального огляду 
місцевості призначений 
спостерігачеві сектор умовно розділяється на 
зони. Вкажіть можливі межі 
близької зони спостереження. 

а) 200-300 м; 

б) 300-400 м; 

в) 400-500 м; 

г) 500-600 м. 



10. Вкажіть межі середньої зони спостереження. 

а) до 700 м; 

б) до 800 м; 

в) до 900 м; 

г) до 1000м. 

 

11. Вкажіть межі далекої зони спостереження. 

а) до 1500 м; 

б) до 2000 м; 

в) до 3150 м; 

г) до межі видимості. 



12. У доповіді про результати спостереження 
спостерігач указує орієнтир і відстань . 

а) до нього (орієнтира); 

б) від нього. 

 

13. Підрозділ від якого призначений спостерігач 
перебуває в обороні. Зазначте, у якій 
послідовності спостерігач оглядає усе довкола. 

а) від себе до противника; 

б) від противника до себе; 

в) за номерами орієнтирів; 

г) в даному випадку послідовність огляду місцевості 
значення не має. 



14. Вкажіть яка із форм доповіді спостерігача є 
правильною. 

а) орієнтир два - вліво 50, ближче 100, біля куща - 
кулемет противника; 

б) в напрямку орієнтира №2 біля куща - кулемет 
противника; 

в) виявлено кулемет противника, орієнтир два - вліво 
50, ближче 100; 

г) всі відповіді вірні. 

 

15. Найзручнішими для спостереження є окопи, 
канави, вирви від снарядів, а чи може бути, як 
крайній випадок, місцем спостереження одиноке 
дерево. 

а) так; 

б) ні. 



Відповіді до тестів: 

1 – А, Б. 

2 – А. 

3 – А, Б, В. 

4 – Б. 

5 – В. 

6 – А. 

7 – Г. 

8 – Б. 

9 – В. 

10 – Г. 

11 – Г. 

12 – Б. 

13 – Б. 

14 – А. 

15 – Б. 

 



ІІ. Основна частина – 28 хв. 

 

Питання №1:  

 

Питання №2: 

 

 

Питання №3: 

Організація і озброєння 

механізованого відділення. 

Екіпіровка солдата 

 

Бойові можливості особового 

складу відділення в наступі та 

обороні. 

 



1. Організація і озброєння механізованого 
відділення.  

Усього озброєння у особового складу МВ є:  

• кулеметів – 1 або 2; 

• гранатомет; 

• автомати АК-74 – 4 одиниці (та у Н-О – АКС-74); 

• може бути на снайперська гвинтівка (СВД); 

• у кожного солдата є також одна наступальна і одна 
оборонна гранати, а на відділення видаються ще 
ручні та реактивні протитанкові гранати. До 
боєкомплекту кожного стрільця входить 150 шт. 
набоїв. 

              Відділення має засоби зв’язку (на БМП або БТР 
радіостанція Р-123 та у командира відділення 
переноса р/с Р-148) 



Бойова машина піхоти 

       Озброєння: 30 мм. гармата зі спареним 7,62 мм. 

кулеметом; ПТКР – (протитанкова керована ракета. 

Дальність дії – 8,5 км.)  



  Посада 
 Умовна            

позначка 
Озброєння Завдання 

Командир К 
АК, 1 - РГН 

1 – РГО 

Командує відділенням, віддає накази 

голосом або, за допомогою рації. 

Механік-водій МВ 
АК, 1 - РГН 

1 – РГО 

Утримувати у технічно справному стані БМП, 

вміло водити її за будь-яких обставин 

Навідник-

оператор 
НО 

АК, 1 - РГН 

1 – РГО 

Вести вогонь з бортового озброєння: проти 

танкових керованих ракет, 30 мм. 

автоматичної гранати, зі спареного з 

гарматою кулемета 7,62 мм. 

Кулементик Км РКК, 2-РГ Вражати групові цілі противника 

Кулементик Км РКК, 2-РГ Вражати групові цілі противника 

Гранатометник Гм РПГ, 2-РГ Уражати броньовані цілі на відстані до 500 м. 

Помічник 

гранатометника 
ПГм АК, 1-РГН, 1-РГО 

Переносити гранати, допомагати 

гранатометникові, прикривати його від вогню 

противника 

Старший 

стрілець 
ССт 

АК з підствольним 

гранатометом 

1-РГО, 1-РГН 

Знищувати живу силу противника. 

Стрілець  Ст 

АК з підствольним 

гранатометом 

1-РГО, 1-РГН 

Знищувати живу силу противника. 

 



БТР має на озброєнні машини: 

   великокаліберний кулемет 14,5 мм. (відстань 

ураження 2 км.) та спарений з ним кулемет 

7,62 мм. 



  Посада 
 Умовна            

позначка 
Озброєння Завдання 

Командир К 
АК, 1 - РГН 

1 – РГО 

Командує відділенням, віддає накази 

голосом або, перебуваючи у своєму БТР 

сигналами та за допомогою рації. 

Водій В 
АК, 1 - РГН 

1 – РГО 

Утримувати у технічно справному стані БТР, 

вміло водити її за будь-яких обставин 

Снайпер Сн СГД, 1-РГН, 1-РГО 
Знищувати важливі цілі противника 

(офіцерів, спостерігачів, гранатометників) 

Кулементик Км РКК, 2-РГ Вражати групові цілі противника 

Кулементик Км РКК, 2-РГ Вражати групові цілі противника 

Гранатометник Гм РПГ, 2-РГ Уражати броньовані цілі на відстані до 500 м. 

Помічник 

гранатометника 
ПГм АК, 1-РГН, 1-РГО 

Переносити гранати, допомагати 

гранатометникові, прикривати його від вогню 

противника 

Старший 

стрілець 
ССт 

АК з підствольним 

гранатометом 

1-РГО, 1-РГН 

Знищувати живу силу противника. 

Стрілець  Ст 

АК з підствольним 

гранатометом 

1-РГО, 1-РГН 

Знищувати живу силу противника. 

 



АК-74 – старшого стрільця та стрільця: 



РПГ-7В – гранатометників: 



РКК-74 (або КК – 7,62 мм.) – кулеметників: 



СГД – снайперів: 



         Усі солдати і сержанти, а також деякі 

прапорщики та офіцери мають на озброєнні 

ручні осколкові гранати (РГН, РГО, Ф-1, 

РГД-5, РГ-42) та протитанкові фанати РКГ-

3. РОГ видаються не менш однієї, а під час 

переходу в оборону постачаються більше 

гранатами РГО (Ф-1). У наступі солдату 

видають не менше 2 гранат РГН (РГД-5). 

         Кожний стрілець до автомата має не 

менше 5 набоїв х ЗО шт. патронів = 150 шт., а 

з переходом до оборони вони негайно (згідно 

з можливостями обстановки) отримують 

додаткові боєприпаси. 



       Таким чином БМП та БТР є зброя 

колективна, призначена для транспортування 

відділення, захисту від осколків снарядів і 

куль, здатна захистити від зброї масового 

знищення, здійснити вогневу підтримку 

відділення та подолати перешкоди. Крім того, 

БМП здатна знищувати броньовані цілі 

противника.  

       Механізоване відділення може діяти у 

пішому порядку та на бойових машинах. 



2. Бойові можливості механізованого 

відділення. 

 

     Виконання бойових завдань механізо-

ваним відділенням залежить від його дій в 

похідному та бойовому порядку. 

         Похідний порядок - це шикування 

відділення в колону по одному або по два.  

         Такий порядок шикування застосовується 

на марші, при розвитку наступу, 

переслідуванні противника, проведенні 

маневру. 



Похідний порядок повинен забезпечувати: 

• високу швидкість руху; 

• швидке розгортання в бойовий порядок; 

• якомога меншу вразливість від вогню 
противника; 

• підтримання стабільного управління. 
 

Колона по одному Колона по два 



            Бойовий    порядок   -    це    шикування 
механізованого відділення для ведення 
бою. Він має відповідати поставленому 
завданню і забезпечувати: 

• успішне ведення бою; 

• повне використання в бою всіх вогневих 
засобів, бойових можливостей відділення, 
наслідків вогневих дій і вигідних умов 
місцевості; 

• здійснення маневру; 

• стійкість і активність в обороні; 

• якомога меншу вразливість від вогню 
противника; 

• підтримання безперервної взаємодії. 



       Бойовий   порядок   у   наступі -   ланцюг, де 

інтервал між солдатами складає 6-8 м (або 8-12 кроків).    

Відділення   веде   наступ на фронті  до  50  м:  

забезпечується  достатня густина   вогню   і   необхідне   

розосередження   для зменшення втрат від вогню 

противника. Також забезпечується  можливість  

командувати голосом. 



         Механізоване відділення в обороні займає 

позицію до   100 м фронту,  маючи  основні і 

запасні позиції для вогневих засобів. Вогневу 

позицію БМП (БТР) облаштовують у центрі 

позиції відділення, на його фланзі, або позаду 

позиції на відстані до 50 м. Відділення повинно 

постійно бути готовим до проведення маневру 

або переходу до наступу. Головне завдання 

кожного солдата - не допустити противника на 

свої позиції, відсікання його піхоти від танків, а 

при прориві на свій передній край - знищити 

його вогнем в упор, гранатами і в рукопашному 

бою. 



3. Екіпіровка солдата 

Носима:  

• польове спорядження;  

• сталевий шолом;  

• протигаз; 

• мала саперна лопатка;  

• фляга (з водою);  

• плащ-накидка;  

• комплект польового обмундирування; 

Перевозима: 

• речовий мішок: казанок, кухоль, ложка, 
сухий пайок на один день; 

• аптечка АІ-1 та засоби знезараження води; 

• предмети особистої гігієни; 

• дегазувальний  комплект. 



Комплект польового спорядження: 



Сталевий шолом: 



Протигаз: 



Мала саперна лопатка: 



Фляга: 



Плащ-накидка: 





Речовий мішок: 



Кухоль, ложка та сухий пайок на один день: 



Дегазувальний  комплект: 



Аптечка АІ-1: 



Предмети особистої гігієни: 



Питання для закріплення вивченого 

матеріалу: 

 

1. Озброєння особового складу 

відділення? 

2. Бойові можливості відділення в 

наступі? 

3. Бойові можливості відділення в 

обороні? 

4. Що відноситься до носимої екіпіровкі? 



ІІІ. Заключна частина – 2 хв. 

 

1. Підбиття підсумків відповідно теми та 

мети уроку. 

2. Повідомлення оцінок за урок. 

3. Домашнє завдання : 

− опрацювати конспект; 

− тренування елементів стройової 

підготовки. 

 


