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Пояснювальна записка. 

 

Збірник питань для проведення співбесіди з кандидатами до вступу на 

“Фаховий курс тактичного рівня (L – 1B)” розроблено для вивчення їх 

лідерських якостей з метою забезпечення якісного комплектування посад 

молодшого офіцерського складу фахівців-зв’язківців за військово-обліковими 

спеціальностями: 

120100 - “Організація зв’язку у Збройних Силах України”;  

121000 - “Бойове застосування змішаних з’єднань, військових частин і 

підрозділів зв’язку”; 

129000 - “Організація фельд’єгерсько-поштового зв’язку”  

До співбесіди допускаються вступники, які отримали позитивний 

результат проходження психологічного відбору, медичного огляду та оцінки 

рівня фізичної підготовленості. 

Питання для проведення співбесіди у збірнику згруповано у 5 розділів по 

15 питань за відповідним тематичним спрямуванням: 

Розділ 1. Збройні Сили України. 

Розділ 2. Вогнева підготовка. 

Розділ 3. Військова підготовка, Статути Збройних Сил України. 

Розділ 4. Тактична підготовка (основи загальновійськового бою). 

Розділ 5. Організація військового зв’язку. 

  



 

Розділ 1. Збройні Сили України. 

 

1. Назвіть етапи розбудови та основні завдання Збройних Сил України. 

2. Назвіть документи та законодавчі акти, на основі яких організовуються та 

функціонують ЗС України, де визначено функції, склад, правові засади, 

організація, діяльність, дислокація, керівництво та управління ЗСУ. 

3. Назвіть Вищий державний орган колегіального керівництва з питань 

оборони і безпеки. Визначте загальне і безпосереднє керівництво ЗС 

України, Головнокомандувач ЗС України. 

4. Назвіть види військ у структурі ЗС України. Опишіть структуру 

Сухопутних військ ЗС України. 

5. Опишіть структуру Повітряних Сил України та Військово-Морських сил 

України. 

6. Опишіть структуру Статутів ЗС України, та назвіть орган державного 

управління що їх затверджує. 

7. Опишіть структуру особового складу ЗС України, визначте види 

військової служби та категорії громадян України що підлягають призову 

до лав ЗСУ на строкову службу у мирний час. 

8. Визначте права військовослужбовців щодо віросповідання та членства у 

політичних організаціях, партіях. 

9. Назвіть дати відзначення Дня Соборності України, День Захисника 

України, Дня Незалежності України. 

10. Назвіть дати початку та кінця Другої Світової війни, та дати початку та 

кінця війни СРСР та нацистської Німеччини. 

11. Назвіть ім’я першого Головнокомандувача Української Повстанської 

Армії та дату її створення. 

12. Поясніть сутність військової присяги та її правовий статус. 

13. Опишіть державні символи України та історичний період виникнення 

Малого державного Герба України. 

14. Опишіть Бойовий прапор військової частини (корабля), його колір, 

термін на який вручається, символізм та наслідки втрати Бойового 

прапора. 

15. Вкажіть орган державної влади за чиїм рішенням військовослужбовці 

можуть залучатися до участі у ліквідації наслідків аварій, катастроф чи 

стихійного лиха. 

  



Розділ 2. Вогнева підготовка. 

 

1. Дайте визначення терміну “стрілецька зброя”, поясніть необхідність 

наявності нарізів в середині каналу ствола стрілецької зброї та сутність 

калібру каналу нарізного ствола. 

2. Опишіть процес пострілу та визначте періоди на які він поділяється. 

3. Визначте поняття “початкова швидкості кулі”, “прицільна відстань”. 

4. Дайте визначення поняттям “бойова швидкострільність”, “темп 

стрільби”. 

5. Дайте визначення поняттям “прямий постріл”, “мертвий простір”, 

“траєкторія”, назвіть види траєкторій. 

6. Опишіть принцип роботи автомата Калашникова АУ-74, вкажіть його 

калібр, прицільну дальність стрільби та початкову швидкість кулі (м/с). 

7. Вкажіть бойову швидкострільність АК-74 одиночними пострілами 

(пост/хв), вагу АК-74 зі спорядженим магазином (кг), місткість магазину 

АК-74 (патронів). 

8. Поясніть призначення прицільних пристосувань стрілецької зброї, 

призначення ствольної коробки автомата АК-74 та кришки ствольної 

коробки автомата АК-74. 

9. Поясніть призначення зворотного механізму автомата АК-74, 

призначення затворної рами автомата АК-74. 

10. Поясніть призначення затвора стрілецької зброї, призначення ударно-

спускового механізму автомата АК-74. 

11. Поясніть призначення багнета, шомпола, приклада автомата АК-74. 

12. Опишіть будову та призначення кулі, гільзи, пороху та капсуля у патроні. 

13. Вкажіть тип гранати РГД-5, її будову та вагу (гр). 

14. Вкажіть тип гранати Ф-1, її будову та вагу (гр). 

15. Опишіть основні правила поводження зі зброєю, умови заряджання та 

розряджання зброї. 

  



Розділ 3. Військова підготовка, Статути Збройних Сил України. 

 

1. Опишіть структуру військових звань Збройних Сил України. Назвіть 

первинне військове звання та військові звання сержантського і 

старшинського складу. 

2. Вкажіть військові звання молодшого, старшого та вищого офіцерського 

складу Збройних Сил України. 

3. Вкажіть законодавчий акт за яким проводиться комплектування Збройних 

Сил України, термін строкової служби та визначте коло громадян 

України що відносяться до категорії призовників. 

4. Опишіть систему стосунків між військовослужбовцями, дайте визначення 

поняттю єдиноначальності та порядок звітування про виконання 

отриманого наказу. 

5. Опишіть порядок віддання військового вітання. 

6. Опишіть механізм підпорядкованості згідно з вимогами Статуту 

внутрішньої служби, вкажіть на особливості звертання 

військовослужбовця до старшого начальника в присутності 

безпосереднього начальника. 

7. Визначте порядок звільнення солдатів і сержантів із розташування роти. 

8. Опишіть розпорядок дня військової частини, визначте поняття ранкового 

огляду та вечірньої перевірки. 

9. Опишіть порядок призначення добового наряду військової частини склад 

та підпорядкування добового наряду роти. 

10. Визначте особовий склад, з числа якого може бути призначено чергового 

роти, порядок доповіді чергового роти про прибуття до роти командира 

полку, порядок дій днювального роти по прибуттю до роти офіцерів або 

прапорщиків з інших підрозділів військової частини. 

11. Опишіть приміщення для відпочинку особового складу роти, вкажіть 

об’єм повітря що повинен відводитися на одну особу у спальному 

приміщенні роти та порядок встановлення ліжок у спальному приміщенні 

роти. 

12. Вкажіть на особливості розміщення зброї, протигазів та іншого 

спорядження роти, місце просушування одягу та взуття 

військовослужбовців. 

13. Дайте визначення поняттю “варта”, “об’єкт охорони” основні обов’язки 

варти. 

14. Визначте випадки застосування зброї чатовим без попередження, дії 

чатового у випадку раптового захворювання, порядок виставлення 

чатового зі складу варти для безпосередньої охорони і оборони об’єктів. 

15. Поясніть сутність військової дисципліни, порядок несення 

відповідальності військовослужбовцем за скоєне правопорушення, 

поняття заохочення та стягнення. 

  



Розділ 4. Тактична підготовка (основи загальновійськового бою). 

 

1. Дайте визначення поняттю “бойовий порядок підрозділу у 

загальновійськовому бою” назвіть види бойових порядків підрозділів у 

загальновійськовому бою. 

2. Назвіть кількість та структуру особового складу механізованого 

відділення на БМП. 

3. Вкажіть фронт наступу (м) механізованого відділення на БМП, інтервал 

(м) між військовослужбовцями в лінії механізованого відділення на БМП 

при наступі. 

4. Вкажіть фронт оборони (м) механізованого відділення на БМП, інтервал 

(м) між військовослужбовцями в лінії механізованого відділення на БМП 

при обороні. 

5. Вкажіть об’єкт оборони механізованого відділення, механізованого 

взводу. 

6. Назвіть первинне тактичне об’єднання військовослужбовців для їх 

спільних дій та місце розташування БМП у наступі, вкажіть способи 

пересування військовослужбовця на полі бою при дії у пішому порядку. 

7. Опишіть основні види маневру підрозділами та їх вогонь. 

8. Дайте визначення поняттю “особиста зброя військовослужбовця” 

механізованого відділення на БМП та місце розміщення особистої зброї 

при обладнання окопу для стрільби у бою. 

9. Дайте визначення поняттю “особиста зброя командира механізованого 

відділення”, визначте можливі позиції розміщення БМП в смузі оборони 

механізованого відділення 

10. Опишіть види зброї якою можливо знищити танк противника у випадку 

його наближення на відстань у 100 м, та у 10 м. 

11. Вкажіть мету пересування військовослужбовця на полі бою 

переповзанням та дрібними перебіжками. 

12. Вкажіть основні види мін, що застосовуються проти техніки та особового 

складу, опишіть порядок подолання мінно-вибухових загороджень 

противника механізованим відділенням. 

13. Вкажіть основні типи протитанкових мін, що застосовуються ЗС України.  

14. Вкажіть основні типи протипіхотних мін, що застосовуються ЗС України.  

15. Вкажіть черговість подолання мінного поля через прокладений прохід 

особовим складом механізованого відділення та дії військовослужбовця 

перед проникненням до траншей чи ходів сполучення противника. 

  



Розділ 5. Організація військового зв’язку. 

 

1. Дайте визначення системі управління військами. 

2. Дайте визначення поняттю «військовий зв’язок» , вкажіть вимоги до 

військового зв’язку. 

3. Вкажіть основні задачі що стоять перед організацією зв’язку згідно 

оперативно-тактичних умов ведення бойових дій. 

4. Основні завдання військового зв’язку. 

5. Дайте визначення поняттю роди військ зв’язку, та які є роди військового 

зв’язку. 

6. Дайте визначення поняттю вид військового зв’язку, та які є види 

військового зв’язку. 

7. Дайте визначення поняттю вузол зв’язку, та на які є вузли зв’язку за 

призначенням. 

8. Дайте визначення поняттю радіозв’язок, на які види він поділяється. 

9. Дайте визначення поняттю супутниковий зв’язок, вкажіть діапазон та 

засоби супутникового зв’язку, що застосовуються у Збройних Силах 

України . 

10. Дайте визначення поняттю радіорелейний зв’язок, які є інтервали 

радіорелейного зв’язку та принципи організації радіорелейного зв’язку . 

11. Дайте визначення поняттю транкінговий зв’язок, засоби та умови 

використання, принципи побудови мереж транкінгового зв’язку . 

12. Дайте визначення поняттю тропосферний зв’язок, порядок використання 

засобів тропосферного зв’язку.  

13. Дайте визначення поняттю проводовий зв’язок та вкажіть основні кабелі 

які застосовуються для організації проводового зв’язку у Збройних Силах 

України. 

14. Дайте визначення поняттю фельд’єгерсько-поштовий зв’язок, на яких 

рухомих засобах здійснюється доставка кореспонденції на маршрутах. 

15. Опишіть принцип розповсюдження УКХ та КХ – хвиль, які є типи антен. 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника інституту з навчальної роботи 

 

полковник         О.СІЛКО 
 


