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І. ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 
З ІНЖЕНЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
Тема 1. Порядок ведення інженерного обладнання та 

маскування позицій 
 
Заняття 1. Вибір місця для обладнання одиночного окопу для 

стрільби. Відривання та маскування одиночного окопу для стрільби 
лежачи, з коліна та стоячи. 

 
1.1. Вимоги до вибору місця для обладнання одиночного 

окопу для стрільби 
Для ведення вогню, спостереження та захисту від різних засобів 

ураження особовий склад підрозділів в першу чергу влаштовує 
одиночні окопи для стрільби лежачи з автоматів, кулеметів, ручних 
протитанкових гранатометів. 

Місце для окопу необхідно вибирати так, щоб мати достатній 
огляд та обстріл в заданому секторі й не бути помітним для 
противника. Бруствер слід робити пологим, щоб він був якнайбільш 
непомітнішим для противника; його ущільнюють (вдаряючи 
лопатою) та маскують дерном, травою або гіллям. 

Бійницю для стрільби влаштовують з сектором обстрілу не 
більше 60 градусів. У боковому схилі окопу обладнують нішу для 
боєприпасів. 

Окоп для двох стрільців влаштовують з двома секторами обстрілу 
та двома нішами для боєприпасів. Для захисту особового складу від 
проникаючої радіації в окопах обладнуються ніші з перекриттям з 
місцевих матеріалів (жердин, дощок, фашин), які обсипаються шаром 
ґрунту товщиною не менше 60 см. 

Одиночний окоп для автоматника  (кулеметника)  влаштовується 
спочатку для стрільби з положення “лежачи”, потім його 
заглиблюють для стрільби з положень “з коліна” і “стоячи”. 
Послідовність відривання окопу залежить від умов переходу до 
оборони. 
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Послідовність відривання одиночного окопу для стрільби з 
положення “лежачи” (рисунок 1.1) під впливом вогню противника: 
солдат, лежачи на вибраному місці, кладе автомат праворуч від себе 
на відстані витягнутої руки; повернувшись на лівий бік, витягує 
правою рукою піхотну лопату з чохла, бере держак двома руками і 
ударами на себе підрізає  дерен  або  верхній ущільнений шар землі, 
позначаючи спереду і збоку межі окопу; після цього ударами від себе 
він відгортає дерен, кладе його спереду і приступає до відривання. 
Лопату слід врізати в землю не прямо, а під кутом; тонке коріння 
перерубувати гострим краєм лопати; для утворення бруствера дерен і 
землю викидати вперед у бік противника, залишаючи між виїмкою і 
бруствером невеликий майданчик, звану бермою, завширшки 30-40 
см; голову тримати ближче до землі, не припиняючи спостереження 
за противником. 

 
Рисунок 1.1 – послідовність відривання одиночного окопу для 

стрільби з положення “лежачи” під впливом вогню противника 
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Коли в передній частині окопу буде досягнуто необхідну глибину  
(30 см), солдат відсувається назад і продовжує відривання окопу до 
необхідної довжини (170 см), щоб укрити тулуб і ноги (рисунок 1.2). 
Після закінчення відривання окопу бруствер розрівнюється лопатою і 
маскується дерном або іншими місцевими матеріалами (трава, гілля і 
т. ін.) під вигляд і колір місцевості. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – окоп для стрільби з автомата лежачи. 
Об’єм вийнятого ґрунту – 0,3 м3. На улаштування окопу піхотною 

лопатою необхідно 0,5 люд.-год. 
 
Окоп для стрільби з автомата з  коліна  (рисунок 1.3),  а  в 

подальшому для стрільби стоячи (рисунок 1.4) влаштовується 
поглибленням окопу для стрільби з автомата лежачи відповідно до 60 
см и 110 см. При відриві окопу ґрунт викидається вперед і в боки, 
утворюючи бруствер, захищаючий стрільця від фронтального і 
флангового автоматного і кулеметного вогню і осколків. Бійниця для 
стрільби влаштовується з сектором не більше 60°. В боковій частині 
окопу влаштовується ніша для боєприпасів. 
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Рисунок 1.3 – окоп для стрільби з автомата з коліна. об’єм 
вийнятого ґрунту – 0,8 м 3 ; на улаштування окопу піхотною лопатою 

необхідно 1,2 чол.-год. 

 
Умовні познаки: 

1 – сходинка для ведення кругового обстрілу; 2 – ніша для 
боєприпасів. 

Об’єм вийнятого ґрунту – 1,4 м3. На улаштування окопу піхотною 
лопатою необхідно 

2,5 люд.-год., саперною лопатою – 1,5 люд.-год. 
Рисунок 1.4 – окоп для стрільби з автомата стоячи. 
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