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ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЯ, ОЗБРОЄННЯ І БОЙОВІ МОЖЛИВОСТІ 

МЕХАНІЗОВАНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

УРОК № 25 

МЕТА: 

 Ознайомити з організаційно-штатною структурою механізованого відділення; 

 Вивчити поняття організаційно-штатну структуру механізованого відділення та 

його озброєння; 

 Тренувати перешикування з одно шеренгового в дво шеренговий стрій; 

 Виховувати впевненість у міцності та дійсності озброєння відділення, його 

ефективності в бою. 

ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ: плакати. 

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ: теоретичне заняття. 

МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ: показ, пояснення, тренування. 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: кабінет  «Захист Вітчизни». 

ТИП УРОКУ: комбінований. 

 СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ: 

1.Організаційний момент - 2 хв. 

2. Тренування особового складу. 

3.Актуалізація опорних знань і умінь студентів - 8 хв. 

4.Вивчення нового матеріалу – 25 хв. 

А)Організаційно-штатна структура механізованого відділення. 

Б)Озброєння механізованого відділення 

В)Бойові можливості механізованого відділення. 

5.Підсумок заняття – 5 хв. 

6.Домашнє завдання – 5 хв. 

І.Хід заняття 

Організаційний момент: 

Шикування групи в одну (дві) шеренги черговим групи, перевірка за списком та 

зовнішнього стану студентів, віддача рапорту викладачу, привітання викладача. 

ІІ. Тренування особового складу: 
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 Перенесення автомата, елементів зброї в бою різними способами. 

ІII. Актуалізація опорних знань і умінь студентів: 

1.Опитування особового складу. 
2. Фронтальна бесіда з елементами розповіді. 

 Розподіл обов’язків у бойовій групі. 

 Будова АК. 

 Способи визначення відстані до цілі. 
ІV. Вивчення нового матеріалу: 

Механізоване відділення – найменший тактичний підрозділ, який організаційно 

входить до складу механізованого взводу і бойові завдання, як правило, виконує в 

його складі. Командує відділенням – командир відділення. На озброєнні відділення 

можуть бути БМП, БТР, або воно може перевозитися на автомобілі. 

Під час ведення оборонного бою відділенню може додаватись РПГ-18, як додатковий 

ПТ засіб. 

Отже, особового складу у 1 відділенні – 9 чоловік; автоматів АК-74 –5 шт.; кулемет 

РПК-74 – 2 шт.; гранатомет РПГ-7 – 1 шт.; пістолет АПС – 1шт.; СВД – 1 шт; БМП 

або БТР – 1 шт. 

Водій БТР озброєний тільки АК-74. 

у 2 відділенні –8 чоловік; автоматів АК-74 –5 шт.; кулемет РПК-74 – 2 шт.; 

гранатомет РПГ-7 – 1 шт.; пістолет АПС – 1шт.; БМП або БТР – 1 шт. 

у 3 відділенні – 9 чоловік; автоматів АК-74 –6 шт.; кулемет ПК –1 шт.; гранатомет 

РПГ-7 – 1 шт.; пістолет АПС – 1шт.; СВД – 1 шт; БМП або БТР – 1 шт. 

Механізоване відділення в обороні, як правило, розташовується в опорному пункті 

взводу, займаючи своє місце в центрі, на правому або на лівому фланзі. Проміжок 

між відділеннями може бути до 50 м. 

Узагальнення, систематизація і контроль знань та вмінь учнів. 

Нагадування теми, навчально-виховної мети та ступенів її досягнення. 
Підбиття підсумків уроку: 
1. Зробити загальну оцінку класу 
2. Відмітити кращих учнів на занятті. 

Домашнє завдання: Вивчити організаційно-штатну структуру механізованого 
відділення. Підручник «Захист Вітчизни» с.166-168.. 11 кл. с.40 – 42. 


