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І. РОЗДІЛ 
ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

1. Коли розпочалося будівництво ЗС України? Що є основним завданням ЗС 
України?

2. На основі яких документів організовуються і функціонують ЗС України ?5їким 
законодавчим актом визначаються функції, склад, правові засади, організація, 
діяльність, дислокація, керівництво та управління Зброршими Силами України?

3. Назвіть Вищий державний орган колегіального керівництва з питань оборони і 
безпеки. Хто здійснює загальне керівництво Збройними Силами України? 
Хто здійснює безпосереднє керівництво Збройними Силами України? Хто є 
Головнокомандувачем ЗС України?

4. З яких видів військ складаються ЗС України? Яка структура Сухопутних 
військ ЗС України?

5. Структура Повітряних Сил України. Структура Військово-Морських сил 
України.

6. Які є статзгги Збройних Сил України? Ким затверджено Військові статути 
Збройних Сил України?

7. З кого складається особовий склад Збройних Сил України? Назвіть, які є 
види військової служби? Хто призивається на строкову військову службу в 
мирний час?

8. Чи дозволяється військовослужбовцям членство в політичних організаціях, 
партіях? Чи можуть військовослужбовці сповідувати будь-яку релігію?

9. Коли відзначається День Соборності України? Коли відзначається День 
захисника України? Коли набула Україна Незалежності?

10. Коли розпочалася Друга світова війна? Вкажіть початок і кінець війни 
Радянського Союзу проти нацистської Німеччини.

11. Коли була створена Українська Повстанська Армія? Хто був першим 
Головнокомандувачем Української Повстанської Армії?

12. Військова присяга - це клятва, на вірність кому? Який правовий статус має 
Військова присяга як документ?

13. Що є державними символами України? Коли виник Герб як символ 
України?

14. Що є символом військової честі, доблесті та слави військової частини 
(корабля)? На який строк вручається військовій частині Бойовий прапор? 
Якого кольору бойовий прапор військової частини?

15. За чиїм рішенням військовослз^бовці можуть залучатись до участі в 
ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха?



з
II. РОЗДІЛ 

ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

1. Що таке стрілецька зброя? Для чого потрібні нарізи в середині канала 
ствола стрілецької зброї? Що таке калібр каналу нарізного ствола?

2. Що таке постріл? На скільки періодів поділяється постріл?
3. Що таке калібр? Що таке початкова швидкість кулі та прицільна відстань?
4. Що таке бойова швидкострільність? Що таке темп стрільби?
5. Що таке траєкторія? Види траєкторії. Що таке прямий постріл? Що 

називається “мертвим” простором?
6. Калібр автомата Калашникова АК-74. Прицільна дальність стрільби АК-74. 

Початкова швидкість кулі АК-74 (м/с).
7. Бойова швидкострільність АК- 4 одиночними пострілами (пост./ хв). Вага 

АК-74 із спорядженим магазином (кг). Місткість магазину АК-74 (патронів).
8. Призначення прицільних пристосувань стрілецької зброї. Призначення 

ствольної коробки автомата АК-74. Призначення кришки ствольної коробки 
автомата АК-74.

9. Призначення зворотного механізму автомата АК-74. Призначення затворної 
рами автомата АК-74.

10.Призначення затвора стрілецької зброї. Призначення ударно-спускового 
механізму автомата АК-74.

11. Призначання багнета. Призначання шомпола. Призначення приклада 
автомата АК-74.

12.Що таке куля? Що таке гільза? Для чого потрібен порох в патроні? Для 
чого потрібен капсуль в патроні?

13. Тип гранати РГД-5. Вага гранати РГД-5 (гр.).
14. Тип гранати Ф-1. Вага гранати Ф-1 (гр.).
15. Чи можна прицілюватися в мішень, якщо біля мішені знаходяться люди? Чи 

можна незаряджену зброю направляти на людей? Чи можна самостійно 
заряджати зброю? Чи можна самостійно розряджати зброю?



III. РОЗДІЛ
ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА, СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

1. Військові звання Зброііних Сил України. Яке первинне військове звання у 
Збройних Силах України? Які звання відносяться до сержантського та 
старшинського складу Збройних Сил України?

2. Які звання відносяться до молодшого офіцерського складу Збройних Сил 
України? Які звання відносяться до старшого офіцерського складу Збройних Сил 
України? Які звання відносяться до виш,ого офіцерського складу Збройних Сил 
України?

3. За яким законом України проводиться комплектування Збройних Сил України? 
Скільки місяців служать військовослужбовці строкової служби? Які особи 
називаються призовниками?

4. Військовослужбовці та стосунки між ними. Хто такі прямі начальники? Хто такі 
безпосередні начальники? Кому повинен доповісти військовослужбовець про 
виконання отриманого наказу?

5. Коли і де не віддається військове вітання? При зустрічі військовослужбовців на 
вулиці або в приміщенні у званнях “капітан” і “майор” хто першим повинен 
віддати військове вітання?

6. Що визначає старшинство одного військовослужбовця по відношенню до іншого 
військовослужбовця згідно з вимогами Статуту внутрішньої служби? Хто з 
військовослужбовців за рівних посад може бути старшим? Хто з 
військовослужбовців із рівним званням може бути старшим? Як звертаються 
військовослужбовці до старшого начальника в присутності безпосереднього 
начальника?

7. Хто має право звільнити солдатів і сержантів із розташування роти? Хто веде 
порядок звільнення військовослужбовців у відділенні?

8. Що таке розпорядок дня військової частини? Що таке ранковий огляд? Що 
підлягає перевірці під час проведення ранкового огляду? Що таке вечірня 
перевірка? Що відбувається на вечірній перевірці?

9. Призначення добового наряду військової частини. Склад добового наряду роти. 
Кому підпорядковується добовий наряд роти?

10. Хто може бути призначений черговим роти? Кому доповідає черговий роти про 
прибуття до роти командира полку? Що повинен робити днювальний роти, коли 
до роти прибувають офіцери або прапорщики інших підрозділів?

11. В якому приміщенні відпочиває особовий склад роти? Який об’єм повітря в 
спальному приміщенні на одну особу? Як встановлюються ліжка в спальному 
приміщенні роти?

12. Де військовослужбовці просушують одяг, білизну та взуття? Де зберігається 
зброя? Де зберігаються піхотні лопати і протигази?

13. Як називають озброєний підрозділ, споряджений для несення вартової служби? 
Як називається об’єкт, який охороняє і оберігає чатовий, а також місце на якому 
об’єкт знаходиться? Що забороняється чатовому?

14. Хто виставляється для безпосередньої охорони і оборони об’єктів зі складу 
варти? Що повинен робити чатовий у разі раптового захворювання? У яких 
випадках чатовим застосовується зброя без попередження?

15. Що таке військова дисципліна? Яку відповідальність несе військовослужбовець 
за вчинене правопорушення? Що таке заохочення? Що таке стягнення?



IV. РОЗДІЛ 
ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

(ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ)

1. Що таке бойовий порядок підрозділу в загальновійськовому бою? Які 
бувають бойові порядки підрозділів у загальновійськовому бою?

2. Яка кількість особового складу механізованого відділення на БМП? Який 
інтервал між солдатами в лінії механізованого відділення на БМП (при 
наступі)?

3. Який фронт наступу механізованого відділення на БМП? Який інтервал між 
військовослужбовцями механізованого відділення під час наст}шу?

4. Який фронт оборони механізованого відділення на БМП? Який інтервал між 
військовослужбовцями механізованого відділення під час оборони?

5. Що обороняє механізоване відділення? Що обороняє механізований взвод?
6. Що є першим тактичним об'єднанням солдатів для їх спільних дій? Де 

знаходиться бойова машина піхоти у наступі? Як може пересуватися солдат 
на полі бою при дії у пішому порядку?

7. Як розрізняють вогонь підрозділів? Які основні види маневру підрозділами?
8. Що є особистою зброєю солдата механізованого відділення на БМП ? Де 

знаходиться особиста зброя солдата при обладнанні окопу для стрільби у 
бою?

9. Що є особистою зброєю командира (мотострілецького) механізованого 
відділення? На якій відстані обладнується на позиції механізованого 
відділення вогнева позиція БМП в обороні?

10. Якщо танк знаходиться на відстані 10 метрів, яким видом зброї його можна 
знищити? Якщо танк знаходиться на відстані 100 метрів, яким видом зброї 
його можна знищити?

11. З якою метою здійснюється переповзання на полі бою? З якою метою 
здійснюються дрібні перебіжки?

12. Які міни використовуються проти техніки та особового складу? Порядок 
подолання мінно-вибухових загороджень противника механізованим 
відділенням?

13. Які міни відносяться до протитанкових мін Збройних Сил України? На які 
типи поділяються протитанкові міни Збройних Сил України?

14.Які міни відносяться до протипіхотних мін Збройних Сил України? На які 
типи поділяються протипіхотні міни Збройних Сил України?

15. Хто перший з складу відділення долає прохід в мінному полі і прикриває 
вогнем рух відділення? Які дії солдата перед тим, як ввірватися до траншеї 
чи ходів сполучення противника?



У.РОЗДІЛ
ПИТАННЯ

для ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ НА КУРСИ ЛІДЕРСТВА
ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ

1. Закон Ома.
2. Закон Кірхгофа.
3. Теорема Піфагора.
4. Дати визначення військ зв’язку.
5. Дати визначення,що таке військовий зв’язок.
6. Які є засоби військовий зв’язок.
7. Що таке кінцевий засіб зв’язку.
8. Вимоги до зв’язку.
9. Що таке рід військового зв’язку.
Ю.Які є роди військового зв’язку.
11.Що таке вид військового зв’язку.
12.Які є види військового зв’язку.
13.Дати визначення системи війсьового зв’язку.
14. Дати визначення вузла зв’язку.
15.Задачі зв’язку.
16.Що таке проводовий зв’язок.
17.Що таке супутниковий зв’язок.
18.Що таке радіозв’язок.
19.Що таке радіорелейний зв’язок.
20.Що таке тропосферний зв’язок.
21.Що таке транкінговий зв’язок.
22.Що таке фельд’єгерсько-поштовий зв’язок.
23.Принцип розповсюдження УКХ-хвиль.
24.Принцип розповсюдженя КХ-хвиль.
25.Заходи безпеки при користуванні засобами зв’язку.

Заступник начальника інституту з навчальної роботи 

полковник -----  О.Сілко


