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Тема 6.1 
Стройові прийоми і рух без зброї 

 
 
 
 
 
 

 
 



Мета уроку: 

 -ознайомити зі строєм та його елементи; 
-вивчити поняття прийомів з автоматом; 
-тренувати шикування в розгорнутий та 
похідний строї; 
-виховувати координацію рухів, уважність, 
зосередженість.  



Навчальні питання: 
 

1. Строї та управління ними. 
2. Обов’язки солдата перед 

шикуванням і в строю 



Фронт– бік строю, в який військовослужбовці повернуті 
обличчям, а машини – лобовою частиною. 

Фланг – правий 
(лівий) край 

строю.  

Тильний бік строю– 
сторона строю, 

протилежна фронту. 

Ширина строю 
-  відстань між 

флангами. 

Стрій -  визначене 
Стройовим Статутом 

розміщення 
військовослужбовців, 

підрозділів і частин для 
спільних дій у пішому 

порядку та на машинах. 

1. Строї та управління ними 

Елементи строю: 



Шеренга – стрій, у якому 
військовослужбовці розміщенні 
один біля одного на одній лінії 
згідно з визначеними 
інтервалами. 

Двошеренговий стрій – 
розміщення військовослужбовців 
однієї шеренги за 
військовослужбовцями іншої 
шеренги на відстані одного кроку. 
Ряд – два військовослужбовці, які 
стоять у двошеренговому строю 
один за одним 

Строї та їх елементи 



Строї та їх елементи 

Колона – стрій, у якому 
військовослужбовці  і 

підрозділи розташовані один 
за одним. 

Глибина строю – відстань 
від першої шеренги (від 

військовослужбовця, який 
стоїть попереду) до 
останньої шеренги 

(військовослужбовця, який 
стоїть позаду). 



Інтервал – відстань по 
фронту між 

військовослужбовцями, 
машинами, підрозділами, 

частинами. 

Дистанція – відстань у 
глибину між 

військовослужбовцями, 
машинами, підрозділами, 

частинами. 

Строї та їх елементи 



Розгорнутий стрій– стрій, у 
якому військовослужбовці 

вишикувані на одній лінії по 
фронту в одношеренговому 
чи в двошеренговому строю 

або в лінію колон 

Похідний стрій– стрій, у 
якому підрозділ 

вишикуваний у колону або 
підрозділи в колонах 

вишикувані один за одним  

Строї та їх елементи 



Напрямний– військовослужбовець, що 
рухається на чолі строю у визначеному 
напрямку. За напрямним має переміщуватись 
решта військовослужбовців 

Замикаючий– 
військовослужбовець, 
який рухається останнім 
в колоні 

Строї та їх елементи 



Розмикання і перешикування відділення. 
       Для розмикання  відділення  на  місці  
подається  команда "Відділення  -  праворуч 
(ліворуч,  від середини) розім-КНИСЬ" або 
"Відділення -  праворуч  (ліворуч,  від  середини)  
на  стільки-то кроків розім-КНИСЬ (бігом,  розім-
КНИСЬ)". Якщо інтервал не був визначений,  
розмикання  проводиться  на один крок. 
  Під час   розмикання  від  середини  за  командою  
вказується середній. 
Військовослужбовець, названий    середнім,    
почувши    своє прізвище, відповідає: "Я", витягує 
вперед ліву руку і опускає її.   Під час рівняння 
відділення зберігається інтервал, визначений для 
розмикання.  



 Для  змикання  відділення  на  місці  подається   
команда "Відділення,  праворуч  (ліворуч,  до  
середини) зім-КНИСЬ (бігом, зім-КНИСЬ)".  За 
виконавчою командою  всі  військовослужбовці,  за  
винятком  того,  до  кого призначене змикання,  
повертаються в бік змикання,  після чого прискореним 
півкроком (бігом)  підходять  на визначений  для  
зімкненого строю інтервал і з підходом самостійно 
зупиняються та повертаються ліворуч (праворуч). 



Для  перешикування  відділення  з  однієї  шеренги в 
дві попередньо здійснюється розподіл на перший та 
другий  за  командою "Відділення - на перший та 
другий - РОЗПОДІЛИСЬ".  Розподіл починається     з     
правого     флангу:     кожний військовослужбовець,     
швидко     повертаючи      голову      до 
військовослужбовця,  який  стоїть ліворуч від нього,  
називає свій номер і відразу повертає голову  прямо;  
лівофланговий  голову  не повертає.  За таким  самим  
правилом  відбувається розподіл за загальною 
нумерацією, для чого подається команда 
"Відділення - за порядком - РОЗПОДІЛИСЬ".    У 
двошеренговому  строю  лівофланговий  другої  
шеренги після закінчення розподілу за загальною 
нумерацією  доповідає:  "Повний" або "Неповний".  



Перешикування відділення на місці з однієї шеренги 
у дві здійснюється за командою "Відділення - у дві 
шеренги - ШИКУЙСЬ".  За виконавчою командою 
другі номери роблять лівою ногою  крок назад,  не  
приставляючи  правої  ноги,  крок праворуч,  щоб 
стати позаду перших номерів, і приставляють ліву 
ногу.  Для перешикування  відділення  на  місці  із  
зімкненого двошеренгового  строю в 
одношеренговий стрій відділення попередньо 
розмикається  на  один  крок,   після   чого   
подається   команда "Відділення - в одну шеренгу - 
ШИКУЙСЬ". За виконавчою командою другі номери 
виходять на лінію перших, роблять лівою ногою 
крок ліворуч,  не  приставляючи  правої  ноги, крок 
уперед і приставляють ліву ногу.  



Перешикування відділення з розгорнутого строю в 
колону проводиться поворотом  відділення 
праворуч  за командою  “Відділення, праворуч”.  Під 
час повороту двошеренгового строю командир 
відділення  робить півкроку праворуч. 
 
Перешикування відділення з колони  в розгорнутий 
стрій проводиться поворотом відділення ліворуч за 
командою: “Відділення ліворуч”. Під час повороту 
відділення з колони по два командир відділення 
робить півкроку вперед. 



2. Обов’язки солдата перед шикуванням  
і в строю 

 

Військовослужбовець зобов'язаний: 
– перевіряти справність своєї зброї, закріплених за 

ним озброєння й техніки, боєприпасів, засобів 
індивідуального захисту, шанцевого інструменту, 
обмундирування та спорядження; 

– мати коротку охайну зачіску; 
– охайно заправляти обмундирування, правильно 

надівати та припасовувати спорядження, 
допомагати товаришеві усувати помічені недоліки; 

– знати своє місце в строю, ставати до строю 
швидко, без метушні;  



– під час руху зберігати рівняння, інтервал і 
дистанцію; не виходити із строю (машини) без 
дозволу; 

– у строю без дозволу не розмовляти, 
додержуватися цілковитої тиші;  

– бути уважним до наказів (розпоряджень) і 
команд (сигналів) свого командира, виконувати 
їх швидко й точно, не заважаючи іншим; 

– передавати накази (розпорядження), команди 
(сигнали) без перекручень, гучно й чітко. 


