
Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України. Харків, 2020 

 197

УДК 355.531.3 

СІДЄЛЬНІКОВ Б. С., 

старший інспектор-штурмовик 3 відділу з проведення  

спеціальних операцій управління «КОРД», штурмовик 

АНАЛІЗ БОЙОВИХ ШИКУВАНЬ МАЛИХ ТАКТИЧНИХ ГРУП 

Були розглянути та проаналізовані види шикувань та бойових диверсійно 

розвідувальних груп та надані рекомендації, щодо покращення 

ефективності їх дій. 

Ключові слова: бойове шикування, поліція, малі тактичні групи, ефективність, 

тактична задача, боєздатність.  

В нашій державі с початку 2014 на сході України ведуться бойові дії. В даних діях 

приймають участь Національна гвардія України, Служба безпеки України та органи 

Національної поліції України. Вони протидіють супротивнику не тільки в прямих 

зіткненнях, а й у складі диверсійно-розвідувальних груп. Тому вкрай актуальними питанням 

є вивчення видів шикувань диверсійних груп та удосконалення даних шикувань. То ми 

вважаємо, що дана тема є дуже актуальною і необхідною для її вивчення. 

До основних бойових шикувань відносяться: «Колона», «Шеренга», «В колону зо два 

(Змійка)», «Клин». Данні види шикувань використовуються вже дуже давно і вони є 
найлегшими видами шикувань. Проте до основних видів шикувань треба також віднести: 

«Уступ», «Лівий, правий фланг», «Алмаз», «Кільце», «Трилистник кутум вперед (назад)», 

«Скорпіон». Для використання даних шикувань бійці повинні бути більш скоординованими 

між собою [1, 2, 3]. Розглянемо данні шикування та визначимо недоліки та переваги кожного: 

1. Колона - перевагами шикування є: максимальний контроль флангів при 

переміщенні; командир підрозділу контролює всіх бійців; тому що вони знаходяться з ним на 

одній лінії; швидкий перехід групи при атаці з флангів; швидке переміщення групи. 

Недоліки шикування: поганий контроль фронту та тилу; час, який буде витрачено на 
розгортання строю для відбиття атаки з фронту або тилу; передача команд командира 
підрозділу; передача команд з фронту до тилу і навпаки; відстань між бійцями залежно від 

місцевості та погодних умов; розкид групи в глибину шикування. 

2. Шеренга - переваги шикування: контроль фронту; контроль бійців, які знаходяться з 
командиром на одній лінії; швидкий перехід групи при атаці з тилу. Недоліки шикування: 

поганий контроль флангів; час на розгортання строю для відбиття атак з флангів; передача 

команд командира; передача команд з флангу на фланг; відстань між бійцями в залежності 
від погодних умов та місцевості; розосередження групи по фронту; зменшення швидкості 
пересування групи. 

3. В колону по два (Змійка) - переваги шикування: контроль флангів; контроль фронту 

та тилу; контроль бійців командиром; швидке розгортання групи при атаках з флангів; 

підвищення швидкості розгортання групи в разі атаки з фронту та тилу; шикування менш 

розосереджує групу при переміщенні як в глибину так і по фронту; швидша передача команд 

з фронту в тил і навпаки. Недоліки шикування: зменшення відстані між бійцями; контроль за 
відстанню між бійцями як не тільки перед собою, а й збоку. 

4. Клин - переваги шикування: контроль бійців; швидке переміщення групи; 

ефективність відбиття нападу з фронту; відстань між бійцями; передача команд від 

командира; розподіл огляду секторів між бійцями. Недоліки шикування: час на розгортання 

строю для відбиття атаки з флангів та тилу; передача інформації від бійців з тилу; незначний 

контроль тилу; погана взаємодія між бійцями на різних флангах; при атаці з флангу бійці 
іншого флангу знаходяться на лінії вогню. 

5. Уступ - переваги шикування: легко захищати фланг в який розвернутий уступ; 

мобільність групи. Недоліки шикування: важко контролювати бійців; великий розкид групи 

в глибину та по фронту. 
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6. Лівий, правий фланг - переваги шикування: легко захищати фланг в який 
розвернутий уступ; мобільність групи. Недоліки шикування: важко контролювати бійців; 
великий розкид групи в глибину та по фронту; велике навантаження на командира групи. 

7. Алмаз - переваги шикування: контроль бійців; швидке переміщення групи; 
ефективне відбиття нападу з фронту та тилу; передача інформації; розподіл контроля 
секторів в всіх напрямках. Недоліки шикування: час на розгортання строю для відбиття 
нападу з флангів та тилу; важко утримувати правильність шикування; при атаці з флангу 
бійці перебувають на одній лінії вогню. 

8. Кільце - переваги шикування: швидке пересування групи; ефективне відбиття 
нападу з всіх напрямків; відстань між бійцями; передача інформації; розподіл контролю 
секторів. Недоліки шикування: час на розгортання строю при нападі з будь-якого напрямку; 
важко утримувати правильність шикування; в випадку нападу бійці потрапляють під одну 
лінію вогню. 

9. Трилистник кутум вперед (назад) - переваги шикування: швидке пересування групи; 
ефективне відбиття нападу з всіх напрямків; відстань між бійцями; передача інформації; 
розподіл контролю секторів. Недоліки шикування: час на розгортання строю при нападі з 
будь-якого напрямку; важко утримувати правильність шикування; в випадку нападу бійці 
потрапляють під одну лінію вогню. 

10.  Скорпіон - переваги шикування: швидке пересування групи; ефективне відбиття 
нападу з всіх напрямків; відстань між бійцями; передача інформації; розподіл контролю 
секторів; невелика кількість бійців. Недоліки шикування: час на розгортання строю при 
нападі з будь-якого напрямку; важко утримувати правильність шикування; невелика 
кількість бійців. 

З урахуванням позитивних та негативних особливостей бойового шикування для 
диверсійно розвідувальних груп рекомендується впровадження наступних шикувань: 
«Скоба», «Зірка», «Дерево», «Хрест», «Млин». В даних шикуваннях також є недоліки та 
переваги розглянимо їх окремо по кожному: 

1. Скоба - переваги даного шикування: обійти з флангу дане шикування складніше; 
менша кількісті бійців знаходиться на одній лінії; контроль фронту; швидкий перехід групи 
при атаці з тилу. Недоліки шикування: час на розгортання строю для відбиття атак з флангів; 
передача команд командира; передача команд з флангу на фланг; відстань між бійцями в 
залежності від погодних умов та місцевості; розосередження групи по фронту. 

2. Зірка - переваги шикування: швидке пересування; кількість бійців; командир керує 
групою і в випадку атаки швидко переносе напрямок вогню в сторону атаки; час на 
розгортання строю; швидкий відхід групи при вході в контакт з супротивником; передача 
інформації. Недоліки шикування: кількість бійців; командир під перехресним вогнем; боєць 
контролює великий сектор 72 градуси; збільшення боєкомплекту. 

3. Дерево - переваги шикування: швидке пересування; кількість бійців; командир 
контролює групу; передача інформації від командира; ефективність відбиття атаки з будь-
якого напрямку; мобільність групи при вогневому контакті. Недоліки шикування: кількість 
бійців; командир під перехресним вогнем. 

4. Хрест - переваги шикування: швидке пересування; кількість бійців; командир 
контролює групу; передача інформації від командира; ефективність відбиття атаки з будь-
якого напрямку; мобільність групи при вогневому контакті. Недоліки шикування: кількість 
бійців; командир та бійці які знаходяться ближче до центра під перехресним вогнем. 

5. Млин - переваги шикування: швидке пересування; кількість бійців; командир 
контролює групу; передача інформації від командира; ефективність відбиття атаки з будь-
якого напрямку; мобільність групи при вогневому контакті. Недоліки шикування: передача 
інформації з фронту в тил і навпаки; командир контролює сектор, що збільшує на нього 
навантаження. 

Нами були досліджені та визначені основні характеристики кожного бойового 
шикування, а також встановлені наступні показники: 

- раціональна кількість особового складу груп; 
- якісний склад особового складу груп; 
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- раціональне розташування особового складу групи; 

- способи пересування; 

- порядок командування та передачі сигналів; 

- способи перешикування. 

Рекомендовані види шикувань дозволяють більш ефективно діяти бійцям при 

диверсійно-розвідувальних діях. Удосконалення способів та тактики дій малих груп є 
суттєвим напрямком професійної підготовки спеціальних підрозділів. 
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ВПЛИВ ІНТЕРВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА РОЗВИТОК ОСНОВНИХ 

ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАКЛАДІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ МВС 

УКРАЇНИ 

Актуальність дослідження інтервальних навантажень обумовлена 

особливостями підготовки працівників Національної поліції України, які 

повинні володіти високим рівнем фізичної підготовленості та бути 

готовими до триавалого періоду фізичної активності під час службової 

діяльності. Для забезпечення ефективного виконання службових завдань, 

правоохоронці мають бути технічно та тактично підготовлені у напрямі 

застосування фізичної сили проти правопорушників, що потребує розвитку 

таких фізичних якостей як: сила, витривалість, швидкість та спритність. 

Вище зазначене обумовлює необхідність розробки та впровадження в 

освітній процес курсантів вищих навчальних закладів МВС України 

інтервальних тренувань та підкреслює їх актуальність. 

Ключові слова: курсанти, правоохоронці, освітній процес, фізична підготовка, заходи 

фізичного впливу, спеціальна витривалість, фізична підготовленість. 

Постановка проблеми. На сьогодні, до працівників Національної поліції України 

(НПУ) висуваються достатньо високі службові вимоги (професійні компетенції). Виконання 

службових завдань неможливе без достатнього рівня фізичного ровитку поліцейських. У 

свою чергу, це передбачає набуття ними не лише фізичної сили, але й функціональної та 

швидкісної витривалості. Вище зазначене підкреслює актуальність обраного напряму 

дослідження та передбачає розробку ефективних методик фізичної підготовки особового 

складу НПУ. Також важливим є впровадження позитивного досвіду, наявного досвіду 

бойових дій і виключення випадків травматизму під час практичних занять з фізичної 
підготовки, які регламентовані відомчим нормативно-правовим документом [1].  
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