
Військово-історичні, правові та політичні основи захисту Вітчизни. 

Історія розвитку українського війська. Міжнародне гуманітарне 

право 

 
1.  Як називалось постійне регулярне 

військо, яке утримували князі в часи 

Київської Русі? 

а) народне ополчення; 
б) дружина; 
в) козацьке реєстрове військо. 

2.  Хто зібрав першу ватагу козаків, озброїв 

їх, повів за Дніпрові пороги і на острові 

Мала Хортиця заснував Запорізьку Січ? 

а) Іван Сулима; 
б) Петро Калнишевський; 
в) Дмитро Вишневецький; 
г) Павло Полуботок 

3.  За що відповідав Генеральний хорунжий 

козацького війська? 

а) за державну казну; 
б) за військову артилерію; 
в) за військові прапори; 
г) за військову канцелярію. 
д) за гетьманський бунчук 

4.  Особливою тактикою козацької піхоти в 

ході бою було шикування у три шеренги. 

Які завдання виконували І, ІІ, ІІІ шеренга 

відповідно? 

а) стріляла; подавала, заряджала рушниці; 
б) заряджала, подавала рушниці, стріляла; 
в) стріляла, заряджала, подавала, рушниці;. 

5.  Хто ніколи не ступав на землю 

Запорізької Січі? 

а) татари; 
б) поляки; 
в) турки; 
г) жінка; 
д) звірі. 

6.  Який характер має Воєнна доктрина 

нашої держави? 

а) оборонний; 
б) наступальний; 
в) агресивний 

7.  Якими правами користуються 

військовослужбовці строкової служби? 

а) обирати і бути обраними до органів 
державної влади та місцевого 
самоврядування; 
б) бути членами політичних партій чи 

організацій; 
в) брати участь у страйках; 
г) сповідувати будь-яку релігію, якщо це не 

перешкоджає військ, службі; 
д) оскаржувати в суді незаконні дії 

командирів і начальників; 
ж) брати участь у виконанні робіт, не 

пов'язаних з військовою службою; 

 з) мають право на недоторканість особи, 

освіту, житло, охор. здоров'я 

8.  Зі скількох видів військ складаються 

Збройні Сили України? 

а) 5 видів; 
б) 4 види; 
в) 3 види. 

9.  
Скільки видів військової служби існує в 
Збройних Силах України? 

а) 1 вид; 
б)      2 види; 
в) 3 види; 
г) 4 види 

10.  Який строк альтернативної служби? а) 9 місяців; 
б) 12 місяців; 
в) 18 місяців; 
г) 24 місяці; 
д) 27 місяців 

11.  Найманцем згідно норм МГП визнається 

особа, яка: 

а) завербована на місці 
б) завербована за кордоном 
в) воює з політичних міркувань 
г) воює за матеріальну винагороду 
д) є громадянином чи постійним жителем країни, 
що перебуває в конфлікті 
е) входить в склад збройних сил країни, що 
перебуває в конфлікті 



12.  Заборонені методи ведення війни: а) знищувати солдатів, які здаються у полон або 
будь-яким чином виведені з ладу. 
б) використання прапорів, військових емблем, 
знаків розрізнення та форменого одягу держав, 
які не приймають участь у збройному конфлікті 
в) напад на об'єкти, що зберігають та ремонтують 
військову техніку 
г) захоплювати цивільні об'єкти, звідти вести 
вогонь, піддаючи їх загрозі нападу 
д) симуляція намірів вести переговори під 
прапором перемир'я 
е) напад з боку формувань, які мають перевагу у 
озброєнні та живій силі 

13.  Назвіть види зброї часів княжої доби? а) зачіпна; 
б) вогнепальна; 
в) охоронна; 
г) далекобійна. 

14.  Назвіть ім'я козака, прозваного 

бусурманами Урус-Шайтаном 

(Українським чортом)? Він виходив 

переможцем 54 рази із проведених 55 

битв. 

а) С. Наливайко; 
б) І. Сірко; 
в) П. Сагайдачний; 
г) Б. Хмельницький; 
д) І.Мазепа. 

15.  Який князь ходив в 941 році у похід на 

Візантію, маючи флотилію до 10 тис. 

лодій? 

а) князь Олег; 
б) князь Ігор; 
в) князь Володимир 
г) князь Ярослав 

16.  Як звертались козаки один до одного? а) товариш; 
б) брат; 
в) друже; 
г) земляк. 

17.  Яка зброя у козацькому війську була 

найважливіша? 

а) самопал; 
б) рушниця; 
в) спис; 
г) шабля; 
д) сокира. 

18.  Козаками у Січ зараховували тих, хто 

пройшов випробування і кому 

виповнилось: 

а) 18 років; 
б) 19 років; 
в) 20 років; 
г) 25 років 

19.  Він є національним героєм України, 

сучасники називали його "українським 

Спартаком": 

а) Петро Калнишевський; 
б) Іван Сірко; 
в) Богдан Хмельницький. 

20.  Хто є Верховним Головнокомандувачем 

Збройних Сил України? 

а) Міністр Оборони України; 
б) Президент України; 
в) Голова Верховної Ради України. 

г) Начальник Генерального Штабу ЗСУ 
21.  В зв'язку з якими обставинами надається 

відстрочка від призову на строкову 

військову службу? 

а) в зв'я зку з депутатською діяльністю; 
б)за станом здоров'я; 
в) в зв'язку з переїздом батьків в інше місце 
проживання; 
г) для продовження навчання; 
д) за сімейними обставинами; 
ж) при народженні дитини. 

22.  Які роди військ входять до  Сухопутних 

військ? 

а) армійська авіація 
б) механізовані війська 
в) танкові війська 
г) війська радіотехнічного забезпечення 
д) винищувальна авіація 

23.  З досягненням якого віку юнаки 

приписуються до призовної дільниці, 

вважаються призовниками і беруться на 

військовий облік? 

а) 16 років; 
б) 17 років; 
в) 18 років 

24.  Комбатантами визнаються особи: а) входять до складу військових формувань 
б) діти до 16 років 



в) цивільні, що мають зброю 
г) партизани 
д) священники в зоні бойових дій 
е) лікарі цивільних лікарень, що лікують 
військових 

25.  Заборонені методи ведення війни: а) застосування зброї, що викликає надмірні 
пошкодження та страждання 
б) тортури та негуманне поводження з 
військовополоненими 
в) напад на об'єкти, що зберігають та ремонтують 
військову техніку 
г) захоплювати цивільні об'єкти, звідти вести 
вогонь, піддаючи їх загрозі нападу 
д) симуляція намірів вести переговори під 
прапором перемир'я 
е) напад з боку формувань, які мають перевагу у 
озброєнні та живій силі 

26.  Що відносилось до зачіпної зброї? а) спис; 
б) панцир; 
в) кольчуга; 
г) шабля; 
д) меч; 
ж) шолом; з) сокира; і) щит; к) лук зі стрілами. 

27.  Хто був головою козацької держави і 

стояв на чолі козацького війська? 

а) генеральний старшина; 
б) гетьман; 
в) отаман; 
г) осавул. 

28.  Як називали в козацькому війську 

новобранців? 

а) пластун 
б) джура 
в) соколик 
г) козачок 

29.  За які злочини козаки карались на 

смерть? 

а) пияцтво під час походу; 
б) крадіжка майна; 
в) зрада козацтва, Батьківщини; 
г) бійка між козаками; 
д) неповернення позичених грошей. 

30.  Хто очолював Центральну Раду 

Української народної республіки до 

квітня 1918р.? 

а) П.Скоропадський 
б) С.Петлюра 
в) М.Грушевський 
г) В.Винниченко 

31.  Коли були створені Збройні Сили 

України? 

а) 6 грудня 1991 року; 
б) 12 грудня 1992 року; 
в) 23 лютого 1991 року. 

32.  Які роди військ входять до Повітряних 

Сил? 

а) армійська авіація 
б) зенітно-ракетні війська; 
в) морська авіація 

г)   . радіотехнічні війська  
33.  Які поважні причини неприбуття 

громадянина до призовної дільниці у 

строки, встановлені військкоматом? 

а) хвороба громадянина; 
б) навчання у вищому навчальному закладі; 
в) смерть або тяжка хвороба близького 
родича; 
г) небажання проходити військову службу; 
д) перешкоди стихійного характеру. 

34.  На яку службу має право громадянин, 

якщо він належить до релігійної общини, 

вірування якої не допускає користування 

зброєю? 

а) строкову службу; 
б) службу в резерві; 
в) альтернативну службу (невійськову); 
г) службу за контрактом 

35.  Заборонені засоби ведення війни: а) засліплювальна зброя 
б) снаряди великих калібрів 
в) протитанкові міни кумулятивної дії 
г) протипіхотні міни 
д) кулькові, касетні бомби і снаряди 

36.  Комбатантами є особи які: а) входять до складу військових формувань 
б) мають розпізнавальний знак 
в) цивільні, що мають зброю 
г) партизани 



д) знаходяться під відповідальним 
командуванням 
е) лікарі цивільних лікарень, що лікують 
військових 

37.  Скільки воїнів вміщалось на козацькому 

човні (чайці)? 

а) 30-40 чол.; 
б) 50-70 чол.; 
в) 40-50 чол. 

38.  Як називались військові човни 

українського флоту у період княжої 

доби? 

а) лодії; 
б) яхти; 
в) лодки; 
г) чайки; 
д) баркаси; 
ж) галери. 

39.  На які підрозділи поділялись козацькі 

полки відповідно до сучасних батальйон, 

рота, взвод, відділення відповідно? 

а) сотня, курінь, рой, чота 
б) чота сотня, курінь, рой 
в) курінь, сотня, чота, рой 
г) курінь, сотня, рой, чота 

40.  Улюблена їжа козаків? а) гречана каша; 
б) куліш; 
в) хліб з салом; 
г) юшка з риби. 

41.  Що було найважливішою ознакою у 

козацькому війську? 

а) прапор; 
б) бунчук; 
в) печатка; 
г) гетьманська булава. 

42.  Коли і ким була ліквідована Запорізька 

Січ? 

а) 3 серпня 1775 р. царицею Катериною II; 
б) 17 жовтня 1764 р. царицею Катериною II; 
в) 10 січня 1785 р. царем Павлом І. 

43.  Хто очолював Директорію Української 

народної республіки? 

а) П.Скоропадський 
б) С.Петлюра 
в) М.Грушевський 
г) В.Винниченко 

44.  Який граничний вік перебування на 

військовій службі для 

військовослужбовців за контрактом? 

а) 40 років; 
б) 45 років; 
в) 50 років; 
г) 55 років; 
д) 60 років. 

45.  Які роди військ входять до складу 

Сухопутних військ? 

а) механізовані війська; 
б) танкові війська; 
в) ракетні війська та артилерія; 
г) винищувальна авіація; 
д) аеромобільні війська; 
ж)    морська піхота; 
з)     війська ППО СВ;  
і)     армійська авіація. 

46.  У якому віці громадяни України можуть 

бути призвані на строкову військову 

службу? 

а) 17-21 рік 
б) 18-25 років 
в) 19-27 років 
г) 20-27 років 

47.  Заборонені методи ведення війни: а) примушувати населення складати присягу на 
вірність державі, що окупувала 
б) жорстоке поводження з військовополоненими 
в) напад на об'єкти, що зберігають та ремонтують 
військову техніку 
г) захоплювати цивільні об'єкти, звідти вести 
вогонь, піддаючи їх загрозі нападу 
д) піддавати нападу військові шпиталі 
е) напад з боку формувань, які мають перевагу у 
озброєнні та живій силі 

48.  Є воєнними об'єктами та можуть 

піддаватися нападу: 

а) продовольчі склади та бази постачання 
б) цивільні лікарні, де лікують поранених 
військовослужбовців; 
в) релігійні установи, де правлять військові 
капелани; 
г) військові госпіталі; 
д) бази ремонту військової техніки 

  



Тактична підготовка 
1.  Назвіть різновиди війни. а) збройний конфлікт 

б) глобальна війна 
в) регіонально війна 
г) економічна війна 
д) локальна війна 

2.  Основними видами 

загальновійськового бою є: 
а) наступ;    
б) відхід;    
в) оборона;    
г) зустрічний бій;    
д) обхід. 

3.  Що означає динамічність бою? а) готовність солдата діяти в різних видах бою 
б) наземно-повітряний характер бою; 
в) здатність до швидких переміщень сил і засобів 
г) прагнення в короткий строк знищити противника 

4.  Назвіть способи переходу у 

наступ. 

а) обхід 
б) з ходу 
в) з положення безпосереднього зіткнення з противником 
г) охоплення  
д) зустрічний бій 

5.  Назвіть види маневрів в бою. а) обхід 
б) відхід 
в) з ходу 
г) зустрічний бій 
д) охоплення 

6.  Для чого застосовується 

охоплення в бою? 
а) для удару по противнику з тилу;   
б)  з метою виходу для удару у фланги противника; 
в) для зайняття вигідної позиції. 

7.  Для чого застосовується обхід в 

бою? 

а) для удару по противнику з тилу;   
б)  з метою виходу для удару у фланг противника; 
в) для зайняття вигідної позиції. 

8.  Який буває вогонь за напрямами 

стрільби? 
а) фронтальний 
б) фланговий  
в) одиночними пострілами  
г)  прямою наводкою; 
д) загороджувальний;   
ж) перехресний. 

9.  Які обов'язки в бою помічника 

гранатометника? 
а) прикривати гранатометника від вогню противника; 
б) заряджати гранатомет; 
в) допомагати гранатометнику утримувати гранатомет під час 
пострілу; 
г) переносити гранати; 
д) виявляти і показувати цілі. 

10.  Якою зброєю озброєні 

кулеметники механізованого 

відділення на БМП? 

а) ПКТ 
б) КПВТ 
в) РПК-74 
г) ПКМ 
д) НСВТ "Утьос" 
е) ДШК 

11.  Якою зброєю озброєні 

кулеметники механізованого 

відділення на БТР? 

а) ПКТ 
б) КПВТ 
в) РПК-74 
г) ПКМ 
д) НСВТ "Утьос" 
е) ДШК 

12.  Яка зброя використовується для 

знищення живої сили противника? 

а) АК-74 
б) РКГ-3 
в) СВД 
г) РПГ-18 
д) ПЗРК "Ігла" 
е) РГО 

13.  При використанні скількох 

відсотків боєприпасів ви доповісте 

командирові? 

а) 100 %;   
б) 70 %;  
в) 50 %;  
г) 40 %. 

14.  Скільки осколкових гранат має а) 1 шт.;  



при собі кожен солдат відділення 

у наступі? 
б) 2 шт.;  
в) 3 шт.;  
 г) 4 шт. 

15.  Назвіть кількість набоїв до АК-74, 

що входять у носимий 

боєкомплект. 

а) 120 
б) 150 
в) 100 
г) 90 

16.  Що входить до носимої частини 

екіпіровки солдата? 
а) протигаз; 
б) сухий пайок  
в) фляга з водою 
г) предмети особистої гігієни 
д) кевларова каска; 
е) мала піхотна лопатка 
ж) кухоль, ложка, казанок 
з) особиста зброя. 

17.  Що входить до возимої частини 

екіпіровки солдата? 
а) протигаз; 
б) сухий пайок  
в) фляга з водою 
г) предмети особистої гігієни 
д) кевларова каска; 
е) мала піхотна лопатка 
ж) кухоль, ложка, казанок 
з) особиста зброя. 

18.  Де знаходиться командир 

відділення під час дій відділення в 

пішому порядку? 

а) всередині бойової машини;     
б) в цепу відділення;  
в) біля командира взводу 
г) попереду цепу. 

19.  Назвіть способи переповзання? а) по-пластунськи; 

б)  напівкарачки;  

в)  на боці. 

г) на ліктях 

д) на карачках 

20.  На що звертається увага при 

виборі позиції і місць для ведення 

вогню в обороні? 

а) щоб всі підходи до позиції добре проглядались;   

б)  щоб до позиції підходили низини, яри, канави; 
в) щоб біля позиції проходили дороги; 

г)  щоб перед окопами була висока трава і кущі. 

21.  На якій відстані від вогневої 

позиції відділення має знаходитись 

БМП (БТР)  в обороні? 

а) 30 м;  

б) 50 м;  

в) 100 м;  

г) 150 м. 

22.  . Ваші дії в разі поранення на полі 

бою? 

а) надам собі самодопомогу; 
б) відправлюсь негайно в медичний пункт;  
в) з криками "Рятуйся хто може!", залишу своє місце в бою;   
 г)  з дозволу командира відправлюсь зі зброєю на медичний 
пункт; 
д) при неможливості самостійно пересуватися, відповзу зі 
зброєю в укриття і буду чекати санітарів. 

23.  Скільки особового складу має 

механізоване відділення на БТР? 
а) 9 чол.; 
б) 10 чол.; 
в) 8 чол.  

24.  Скільки особового складу має 

механізоване відділення на БМП? 
а) 9 чол.; 
б) 10 чол.; 
в) 8 чол.  

25.  Максимальна дальність ураження 

броньованих цілей противника з 

протитанковими керованими 

ракетами, які знаходяться на БМП 

? 

а) 4 км;  
б) 2,5 км;  
в) 2 км;  
г) 3 км. 

26.  Який інтервал між солдатами 

відділення в наступі в цепу? 
а) 5-7 кроків;  

б) 6-8 кроків; 

в) 8-10 кроків; 

г) 10-12 кроків. 
27.  Які розміри окопу для стрільби 

лежачи довжина-ширина-глибина 

(см)? 

а) 170-60-30; 

б) 180-50-40; 

в) 190-70-20. 



28.  Яку позицію по фронту займає 

механізоване відділення в 

обороні? 

а) 50 м;  
б) 100 м;   
в) 200 м. 

29.  Який фронт наступу 

механізованого відділення? 
а) 40 метрів; 
б) 45 метрів; 
в) 50 метрів; 
г) 60 метрів. 

30.  Знявши дерен його складають 

збоку і потім використовують для: 
а) укріплення бруствера; 

б) маскування окопу; 

в)  укладання на дно окопу. 
31.  На які зони і відстані умовно 

розбивається сектор 

спостереження від місця   

спостерігача? 

а) близька зона 100-200 м; середня до 500 м; далека до 1000м 

б)  близька зона 400-500 м; середня до 1000 м; далека до межі 

видимості 

в)  близька зона 300 м; середня до 1000 м; далека до 1500м 
32.  Вас призначили спостерігачем. 

Правильно оберіть місця для 

спостереження за противником: 

а) на високому пагорбі без рослинності;  

б) в вирві від снаряду з насипом позаду;  

в)  біля дерева з боку сонця;  

г) біля стовпа з тіньового боку;  

д) на високому дереві сидячи;  

ж) за каменем з тіньового боку; 
з) стоячи посередині куща. 

33.  Яка зброя використовується для 

боротьби з броньованими цілями? 

а) АГС-17 
б) РКГ-3 
в) ПТКР "Фагот" 
г) РПГ-7 
д) ПЗРК "Ігла" 
е) РГН 

34.  Яка зброя використовується для 

боротьби з повітряними цілями? 

а) АГС-17 
б) ПТРК "Фагот" 
в) РПГ-7 
г) ПЗРК "Ігла" 
е) ЗУ-23-2 

35.  Максимальна дальність ураження 

броньованих цілей противника 

гранатометником, озброєним 

гранатометом РПГ-7? 

а) 200 м; 
б) 350 м;  
в) 500 м;  
г) 700 м.  

36.  Для чого застосовується 

перебігання? 
а) для швидкого зближення з противником на відкритій 

місцевості; 
б) щоб противник не міг вести інтенсивний прицільний 

вогонь. 

37.  Що треба зробити, щоб 

підготувати зброю і позицію для 

ведення вогню вночі? 

а) зробити в бруствері жолобок;  

б) підготувати ліхтарики, вогні-маячки;  

в) краї жолобка обкласти дереном; 
г) поставити рогатки; 
д) по зіркам і місяцю визначити напрямок стрільби. 

38.  Якою гранатою уражається танк 

противника? 
а) РГД-5;    
б) Ф-1;    
в)  РКГ- 3;    
г)  РГО. 
д) РПГ-22 

39.  Які реактивні системи залпового 

вогню використовуються для 

дистанційного мінування? 

а) град;    
б) шторм;    
в) смерч;    
г) ураган;    
д) тайфун. 

40.  Яка маса сучасних протипіхотних 

фугасних мін ПФМ? 
а) 8-11 гр.;     

б) 11-20 гр.;    

в) 20-30 гр 
41.  Що означає цифра "50" в мінах 

типу МОН-50? 
а) вага міни;   
б) маса заряду;    
в) зусилля, необхідне для спрацювання міни;   
г) радіус ураження; 
д) кількість людей, які можуть бути вражені міною. 



42.  Правильно визначте назву 

сучасних протипіхотних фугасних 

мін: 

а) монета;    
б) пелюсток;    
в) копійка;    
г) шайба;    
д) малятко 

43.  За рахунок чого протипіхотні 

осколкові міни при спрацюванні 

підскакують  на висоту 0,8- 1,5 м.? 

а) натяжного стального дроту;  
б) ударника;    
в) пружини;    
г) додаткового детонатора; 
д) вибивного заряду. 

44.  Скільки мін може встановити одна 

реактивна система залпового 

вогню за 1 залп? 

а) 500 шт. 
б) 700 шт.; 
в) 400 шт.; 
г) 600 шт. 

45.  Які загородження належать до 

протипіхотних невибухових? 

а) рогатки 
б) дротяна спіраль 
в) ескарпи 
г) розтяжки 
д) малопомітна дротяна сітка 
е) надовби 

46.  Які загородження належать до 

протитанкових невибухових? 

а) їжаки 
б) надовби 
в) рогатки 
г) міна ТМК-2 
д)дротяна спіраль 

47.  Які інженерні машини призначені 

для мінування? 

а) ГМЗ-3 
б)УР-77 
в) УМЗ 
г) КМТ-7 
д) ПЗМ 

48.  Які інженерні машини призначені 

для розмінування? 

а) ПЗМ 
б) ГМЗ- 3 
в) КМТ-8 
г) УР-77 
в) БАТ-М 



Вогнева підготовка 
1.  Які сили діють на кулю при польоті? а) сила порохових газів, сила опору повітря     

б)сила тяжіння та сила опору повітря  
в)сила порохових газів, сила тяжіння 

2.  Період  пострілу від початку горіння 

порохового заряду до повного врізання кулі 

в нарізи ствола це: 

а) попередній 
б) початковий 
в) основний 
г) післядії 

3.  Період  пострілу під час якого створюється 

тиск форсування, це: 

а) попередній 
б) початковий 
в) основний 
г) післядії 

4.  Період  пострілу під час якого створюється 

максимальний тиск газів, це: 

а) попередній 
б) перший (основний) 
в) другий 
г) післядії 

5.  Найбільшу швидкість куля досягає 

наприкінці періоду пострілу: 

а) попередній 
б) другий 
в) основний 
г) післядії газів 

6.  Для зменшення віддачі зброї 

застосовуються: 

а) компенсатор 
б) гальмо-компенсатор 
в) плече стрільця 
г) противідкатний пристрій 

7.  Величина початкової швидкості кулі 

залежить від: 

а) довжини ствола, маси кулі, маси автомата 
б) довжини ствола, маси кулі, маси порохового заряду 
в) довжини автомата, маси кулі, маси порохового заряду 
г) маси автомата, маси кулі, маси порохового заряду 

8.  З чого складається прикритий простір? а) захищений простір 
б) відкритий простір 
в) мертвий простір 
г) простір, що уражається 

9.  Прямий постріл, це постріл, у якого а) дальність польоту кулі не перевищує прицільну 
дальність 
б) висота траекторії не перевищує висоту цілі 
в) висота траекторії більше висоти цілі 
г) лінія прицілювання співпадає з лінією кидання 

10.  Лінія, що є продовженням каналу ствола 

наведеної на ціль зброї, це: 

а) лінія прицілювання 
б) лінія кидання 
в) лінія підвищення  
г) горизонт зброї 

11.  Лінія, яка проходить від ока стріляючого 

через середину прорізу прицілу і вершину 

мушки в точку прицілювання, це: 

а) лінія прицілювання 
б) лінія підвищення 
в) лінія кидання 
г) горизонт зброї 

12.  Лінія, що є продовженням каналу ствола в 

момент вильоту кулі, це: 

а) лінія прицілювання 
б) лінія підвищення 
в) лінія кидання 
г) горизонт зброї 

13.  Кут вильоту це:  а) кут між лінією прицілювання і лінією кидання 
б) кут між лінією підвищення і лінією кидання 
в) кут між лінією прицілювання і лінією підвищення 
г) кут між лінією підвищення і лінією кидання 

14.  Визначте дальність до цілі за допомогою 

формули "Тисячної", якщо ви спостерігаєте 

на полі бою танк противника, ширина якого 

вміщується в маленьку поділку бінокля? 

а) 600м 
б) 700м 
в) 400м. 
г) 500м 

15.  Визначте дальність до цілі за допомогою 

формули "Тисячної", якщо ви спостерігаєте 

на полі бою БМП противника, ширина 

якого вміщується в маленьку поділку 

бінокля? 

а) 600м 
б) 700м 
в) 400м. 
г) 500м 

16.  Визначте дальність до цілі за допомогою 

формули "Тисячної", якщо ви спостерігаєте 

а) ≈450м 
б) ≈550м 



на полі бою солдата противника, висота 

якого відповідає 1,5мм лінійки? 

в) ≈650м 
г) ≈750м 

17.  Визначте дальність до цілі за допомогою 

формули "Тисячної", якщо ви спостерігаєте 

на полі бою солдата противника, висота 

якого відповідає 2мм лінійки? 

а) ≈400м 
б) ≈500м 
в) ≈600м 
г) ≈350м 

18.  Яка початкова швидкість кулі ТОЗ-8 

(м/сек)? 

а) 250 
б) 280 
в) 300 
г) 325 

19.  Який калібр ствола АК-74? а) 7,62 мм; 

б) 5,54 мм; 

в) 7,26 мм; 

г) 5,45 мм. 

20.  Яка дальність прямого пострілу по ростовій 

фігурі (м)? 
а) 600 
б) 625 
в) 500 
г) 575 

21.  Яка початкова швидкість кулі АК-74 

(м/сек)? 
а) 900 
б) 800 
в) 700 
г) 600 

22.  Яка дальність ефективного вогню АК-74 

(м)? 
а) 600 
б) 625 
в) 650 
г) 550 

23.  Яка бойова скорострільність АК-74 чергами 

(пострілів за хвилину)? 
а) 140; 

6)130; 

в) 110; 

г) 150. 

24.  Яка бойова скорострільність АК-74 

одиночними пострілами (пострілів за 

хвилину)? 

а) 150 
б) 100 
в) 50 
г) 75 

25.  Який темп стрільби АК-74 (пострілів за 

хвилину)? 
а) 500 
б) 600 
в) 550 
г) 650 

26.  На чому базується автоматична дія автомата 

Калашникова (АК)? 
а) на дії ударно-спускового механізму; 
б) на використанні порохових газів, що відводяться 
від каналу ствола до газового поршня затворної 
рами; 
в) на дії пружини поворотного механізму. 

27.  Для чого призначений ударно-спусковий 

механізм? 
а) для розбивання капсуля  
б) досилання патрона в патронник  
в) нанесення удару по ударнику; 
г) спуску курка з бойового зводу  
д) забезпечення ведення автоматичного чи 
одиночного вогню; 
ж) викидання з патронника гільзи патрона; 
з) спрямування газового поршня. 

28.  Для чого призначене дульне гальмо-

компенсатор? 

а) збільшення початкової швидкості кулі 
б) погашення енергії віддачі  
в) спрямування польоту кулі 
г) підвищення купчастості бою 
д) безполум'яної стрільби 

29.  Для чого призначений поворотний 

механізм? 

 

а) закривання канала ствола 
б) повернення затворної рами в попереднє 
положення 
в) викидання стріляної гільзи 
г) досилання патрона в патронник 

30.  Для чого призначений ствол? а) спрямування польоту кулі 
б) підводу порохових газів до газового поршня 
в) надавання кулі обертового руху 



г) підвищення якості прицілювання 

31.  Для чого служить затворна рама? а) для закривання каналу ствола; 
б) досилання патрона в патронник; 
в) приведення в дію затвора і ударно-спускового 
механізму 
г) . для спрямування газового поршня 

32.  Для чого призначений затвор? а) для закривання каналу ствола; 
б) для досилання патрона в патронник; 
в) для спуску курка з бойового взводу; 
г) для розбивання капсуля; 
д) для спрямування газового поршня; 
ж) для викидання з патронника гільзи патрона 

33.  Побудуйте у правильній послідовності 

порядок розбирання АК-74? 

а) перевірити наявність патрона в патроннику  

б) відокремити магазин; 

в) відокремити шомпол; 

г) вийняти пенал з приладдям; 

б, а, г, в 

34.  Побудуйте у правильній послідовності 

порядок розбирання АК-74? 

а) відокремити дульне гальмо-компенсатор; 

б) відокремити шомпол; 

в) відокремити поворотний механізм; 

г) відокремити кришку ствольної коробки; 

б, а, г, в 

35.  Побудуйте у правильній послідовності 

порядок розбирання АК-74? 

а) відокремити газову трубку зі ствольною накладкою  

б) відокремити поворотний механізм; 

в) відокремити затвор від затворної рами; 

г) відокремити затворну раму із затвором; 

б, г, в, а 

36.  За скільки прийомів виконується неповне 

розбирання (складання) АК? 
а) 9; 

6) 8; 

в) 11; 

г) 10 

37.  Що не дозволяється на стрільбах? а) торкатися зброї на лінії вогню; 
б) направляти автомат на людей; 
в) перед спуском курка тримати автомат під кутом; 
г) заряджати зброю без команди керівника; 
д) ставити автомат на запобіжник; 
ж) прицілюватись в мішені, якщо там є люди. 

38.  Яка періодичність чищення АК, якщо він не 

застосовувався? 
а) кожний день; 
б) один раз в три дні; 
в) один раз на тиждень; 
г) один раз на місяць. 

39.  Скільки осколкових гранат входить в 

носимий боєкомплект солдата? 
а) 1 шт.;  
б) 2 шт.;  
в) 3 шт.;  
 г) 4 шт. 

40.  Яка вага гранати Ф-1? 

 

а) 530гр 
б) 600гр 
в) 310гр 
г) 480гр 

41.  Яка вага гранати РГД-5? а) 530гр 
б) 600гр 
в) 310гр 
г) 480гр 

42.  Яка убивча дальність розльоту осколків Ф-

1? 

а) 150м 
б) 200м. 
в) 100м 
г) 175м 

43.  Яка убивча дальність розльоту осколків 

РГД-5? 

а) 20м 
б) 25м 
в) 30м 
г) 35м 

44.  Який час горіння сповільнювача запалу 

УЗРГМ (сек)? 

а) 3,2-4,2 
б) 2,5-3,5 
в) 3-4 



г) 3,5-4,5 

45.  Яка убивча дальність розльоту осколків 

РГО? 

а) 150м 
б) 200м. 
в) 100м 
г) 175м 

46.  Яка убивча дальність розльоту осколків 

РГН? 

а) 20м 
б) 24м 
в) 30м 
г) 28м 

 

  



 

Статути ЗСУ. Військова топографія. Військово-медична підготовка. 

Основи цивільного захисту  
1.  Згідно з чим у військовій частині 

здійснюється розподіл часу протягом доби  

і всього тижня 

а) рішенням начальника штабу частини;      
б)  розпорядком дня;      
в)  вказівками головного сержанта роти роти. 
г) розпорядженнями командира роти 
 

2.  Яке озброєння добового наряду? а) автомат Калашникова з двома магазинами;  
; б)  багнет в піхвах     
в)  пістолет ПМ. 

3.  Кому підпорядковується чатовий? а)  командиру роти; 
б)начальнику варти;    
в)  начальнику штаба військової частини;    
г)  начальнику об'єкта, який охороняється чатовим;     д) 
помічнику начальника варти;    
ж) своєму розвідному. 

4.  В якому порядку будуть ваші дії як 

чатового, якщо на посту виникла пожежа? 

а) не припиняючи спостереження за об'єктом, 
буду гасити вогонь, використовуючи засоби 
пожежогасіння на посту; 
б) зброю переведу в положення "За спину"; 
в) негайно передам повідомлення про пожежу до 
вартового приміщення, користуючись засобами 
зв'язку на посту. 

5.  В яких випадках чатовий на посту 

застосовує зброю без попередження? 

а) в разі явного нападу на об'єкт;   
б)  в разі невиконання вимог чатового;     
в)  в разі явного нападу на чатового. 

6.  Як здійснюється орієнтування на 
місцевості за допомогою годинника? 

а)хвилинну стрілку направити на сонце, бісектриса між 
нею та напрямком на 6 вкаже на південь 
б) годинникову стрілку направити на сонце, бісектриса 
між нею та напрямком на 12 вкаже на південь  
в) годинникову стрілку направити на сонце, бісектриса 
між нею та напрямком на 12 вкаже на північ 

7.  Хто в першу чергу потребує допомоги? а) потерпілий з зупинкою серця і дихання; 
б) потерпілий з сильною кровотечею; 
в) потерпілий з переломами кінцівок. 

8.  Ознаки отруєння СДОР - аміаком? а) головний біль; •  
б) різь в очах; 
в) подразнення в носі; 
г) нудота; 
д) блювота; 
ж) прискорене серцебиття;  
з) біль в грудях;  
і) задуха. 

9.  Перша допомога при внутрішній 
(паренхіматозній) кровотечі 

а) холод на область кровотечі; 
б) знеболююче; 
в) джгут. 

10.  Втрата свідомості, в постраждалого бліде 
обличчя. Що треба зробити? 

а) покласти подушку під голову; 
б) покласти подушку під ноги; 
в) покласти постраждалого на рівну поверхню; 
г) дати понюхати нашатирний спирт. 

11.  Що таке дезактивація? а) видалення небезпечних речовин з відкритих 
ділянок шкіри, одягу, взуття; 
б) знищення хвороботворних мікробів на техніці, 
предметах, спорудах; 
в) видалення радіоактивних речовин із зараженої 
техніки, споруд, предметів, ділянок місцевості; 
г) видалення (руйнування) ОР з різних предметів, 
техніки, споруд, місцевості. 

12.  Як за місцевими предметами здійснюється 
орієнтування на місцевості? 

а) квартальні стовпи лісогосподарства, більший по 
значенню номер – на захід; мурашники з західного боку 
дерев (кущів);  вівтарі православних церков – на північ; 
мхи та лишайники на деревах – з півдня 
б) квартальні стовпи лісогосподарства, більший по 
значенню номер – на північ; мурашники з південного 
боку дерев (кущів);  вівтарі православних церков – на 
північ; мхи та лишайники на деревах – з півночі 



в) квартальні стовпи лісогосподарства, менший по 
значенню номер – на північ; мурашники з південного 
боку дерев (кущів);  вівтарі православних церков – на 
схід; мхи та лишайники на деревах – з півночі 

13.  Що забороняється днювальному? а)сидіти;     
б)знімати спорядження;  
в)розмовляти;     
г)їсти і пити;    
д)розстібати одяг. 

14.  
Як ви будете діяти, якщо станете 
заручниками терористів? 
 

а) буду сидіти тихо, не привертаючи їх уваги, не 
сперечаючись; 
б) в суперечці з терористами доведу, що вони не 
мають права мене затримувати; 
в) дам їм хабар в обмін на те, щоб вони відпустили 
мене; 
г) буду дивитись на них з ненавистю; 
д) зніму з себе все, що мене виділяє серед 
інших заручників; 
ж) почувши постріли, встану і побіжу 
допомагати Спецназу в затриманні 
терористів. 

15.  Який максимальний проміжок часу може 

бути між споживанням їжі  солдатами? 

а) не повинен перевищувати 5 годин;   
б) не повинен перевищувати 6 годин;    
в) не повинен перевищувати 7 годин. 

16.  На чому ґрунтується військова дисципліна 
в армії? 

а) на боязні бути покараним за її порушення; 
б) на усвідомленні військовослужбовцем свого 
обов'язку і особистої відповідальності за захист 
Вітчизни; 
в) на бажанні отримати більше заохочень. 
г) на взаємовідносинах, які будуються між 
військовослужбовцями 

17.  Які заохочення застосовуються до солдатів 
(матросів) строкової служби? 

а) оголошення подяки; 
б) дозвіл на одне звільнення(додаткове) із 
розташування військ, частини; 
в) присвоєння військового звання "молодший 
сержант"; 
г) нагородження грошовою премією, грамотою, 
цінним подарунком; 
д) надання додаткової відпустки; 
ж) скасування раніше накладеного дисциплінарного 
стягнення; 
з) позачергове зарахування на квартирний облік 
(чергу); 
і) занесення прізвища до Книги Пошани військової 
частини. 

18.  Скільки годин надається особовому складу 

для підготовки до  заступання і  несення 

вартової служби? 

а) 1 година;     

б) 4 години;     

в) 2 години;     

г) 3 години. 

19.  Ви почули стрілянину на сусідньому посту. 

Ваші дії? 

а) залишу пост і побіжу з'ясовувати, що там 

трапилось; 
б) негайно передам повідомлення про постріли 
на сусідньому посту  начальнику варти через 
засоби зв'язку; 
в) дошлю патрон в патронник, щоб бути готовим 
дати відсіч нападникам  на пост. 

20.  Скільки триває період клінічної смерті від 
моменту зупинки серця і 
дихання? 

а) 4-6 хвилин; 
б) 3-5 хвилин; 
в) 5-7 хвилин 

21.  Поставте в правильному порядку дії, які 
потрібно виконати для реанімації 
(оживлення) потерпілого: 

 

1) робити 4-5 натискань на грудну клітку на одне 
вдування; 
2) покласти постраждалого на рівну поверхню 
спиною; 
3) перевірити, чи немає травм хребта; 
4) оглянути зіниці очей; 
5) оглянути, чи немає трупних плям; 
6) перевірити пульс; 



7) покласти валик під лопатки; 
8) витягти язик; 
9) натискуючи на підборіддя, розкрити рот, очистити 
ротову порожнину; 
10) накласти на відкритий рот потерпілого 
розгорнуту хустинку (серветку), затулити собі і 
постраждалому ніс; 
11) зробити видих у рот постраждалого. 

22.  Що треба робити, надаючи першу медичну 
допомогу при пораненнях? 

а) промити рану водою; 
б) вийняти з рани шматки предметів, які стирчать; 
в) вимивши руки, зупинити кровотечу; 
г) обробити рану антисептичним порошком і 
змастити мазями; 
д) обробити краї рани розчином йоду і накласти 
вату; 
ж) залишити рану відкритою, нехай підсохне; 
з) накласти стерильну пов'язку; 
і) зробити іммобілізацію; 
к) ввести знеболювальні ліки, щоб запобігти 
виникнення шоку. 

23.  Які з перерахованих засобів індивідуального 
захисту органів дихання не захищають від 
отруйних речовин? 

а) респіратор Р-2; 
б) ПТМ-1 (протипилова маска); 
в) фільтрувальний протигаз; 
г) ізолюючий протигаз; 
д) ватно-марлева пов'язка 

24.  Хто проводить вечірню перевірку в роті? а)  командир роти;    
б)заступник командира роти;    
в)головний сержант роти;  
 г)головний сержант взводу; 
д) черговий по роті 
е) черговий офіцер. 

25.  Яким шляхом передається інфекційне 
захворювання - холера? 

а) через контакт з хворими тваринами, вживання 
м'яса; 
б) через укуси бліх; 
в) через вживання зараженої води і їжі;     , 
г) повітряно-краплинним шляхом; 
д) через контакт з хворими гризунами. 

26.  За якими знаками на форменому одязі 
розрізняють військове звання 
військовослужбовців Збройних Сил 
України? 

а) знаки на головних уборах; 
б) знаки на рукавах; 
в) знаки на погонах; 
г) нагрудні знаки; 
д) емблеми на петлицях. 
 

27.  В якій послідовності діє днювальний у 

випадку тривоги (пожежі)? 

а) гасити пожежу всіма наявними засобами;    
б)  викликати штатну (позаштатну) пожежну 
команду; 
в)  підняти особовий склад, подавши команду 
"Рота підйом! Тривога!" ;  
г)  робити все можливе, щоб врятувати людей, 
озброєння, матеріальні  засоби.  

28.  В якій послідовності ви будете діяти в разі 

наближення осіб до поста або  забороненої 

зони, і невиконання ваших вимог? 

а) дошлю патрон в патронник і зроблю 
попереджувальний постріл угору; 
б) зупиню вигуком "Стій, назад" або "Стій, обійти 
справа(зліва 
в)  попереджу порушника вигуком "Стій, 
стрілятиму!" і негайно викличу  начальника варти 
засобами зв'язку 
г) якщо порушник не виконує вимоги, застосую 
зброю на ураження 

29.  Як треба звертатись до начальників і 
старших? 

а) Пане лейтенанте; 
б) Товаришу капітан; 
в) Сержант Петров. 

30.  Що забороняється чатовому на посту? а) примикати багнет до зброї 
б)  досилати патрон в патронник без необхідності; 
в) телефонувати по засобах зв'язку начальникові варти;    
г)   передавати і приймати будь-які предмети; 
д)  сидіти, спати , курити, розмовляти, їсти, пити, читати, 
писати;    



ж)  залишати пост в разі виникнення загрози для життя і 
здоров'я; 
з) передавати зброю тільки особам, яким він 
підпорядкований; 
і) допускати на пост осіб в супроводі начальника варти, 
його помічника і свого розвідного;  
к) справляти природні потреби. 

31.  Як визначити сторони горизонту 
імпровізованим компасом? 

а) намагнічений шматочок металевого дроту, 
біполярного магніту підвисити на нитку, він 
розташується схід-захід 
б) феритовий сердечник навушників підвисити на нитку, 
він розташується південь-північ 
в) намагнічений шматочок металевого дроту, 
біполярного магніту підвисити на нитку, він 
розташується південь-північ 

32.  Трупні плями з'являються через... хвилин? а) 30-60 хвилин 
б) 20-40 хвилин 
в) 10-20 хвилин 

33.  Поставте в правильному порядку дії, які 
потрібно виконати для тимчасової зупинки 
артеріальної кровотечі зимою: 

1) накласти джгут на тканину або закрутку, 
захистивши місце накладання м'якою прокладкою; 
2) помацати пульс; 
3) підкласти записку, де позначено час накладання 
джгута (закрутки); 
4) затиснути пальцями артерію; 
5)  послабити джгут через 1 годину, поки кінцівка не 
порожевіє; 
6)   знеболити (укол) постраждалого; 
7)   накласти стерильну пов'язку на рану; 
8)   накласти стерильну серветку; 

34.  Розташуйте армійські військові звання 
молодшого і старшого офіцерського складу 
по старшинству? 

а) майор; 
б) старший лейтенант; 
в) молодший лейтенант; 
г) полковник; 
д) капітан; 
ж) лейтенант; 
з) підполковник. 

35.  Перша допомога при переломі. Поставте 
правильний порядок дій: 

а) накладання стерильної пов'язки  
б) зупинка кровотечі  
в) попередження травматичного шоку, знеболення  
;г) іммобілізація; 
д) спокій. 

36.  Ви гуляли біля річки і відчули запах хлору - 
СДОР. Які будуть ваші дії? 

а) побіжу додому і заховаюсь в погребі; 
б) вийду на підвищену місцевість, пагорб; 
в) спущусь до річки, змочу-хустинку водою, 

прикладу до носа і рота, і буду сидіти біля річки; 
г) зателефоную до поліції. 

37.  Ви почули гудки підприємств, сирени 
Цивільного Захисту, гудки машин Що 
означає цей сигнал? 

а) хімічна небезпека; 
б) ядерна війна; 
в) сигнал "Увага всім"; 
г) радіаційна небезпека; 
д) зібратись всім на центральній площі; 
ж) повітряна тривога. 

38.  Який склад добового наряду? а)  1 черговий та 2 днювальних роти;     
б) 2 чергових та 3 днювальних роти;    
в)  1 черговий та 1 днювальний роти 

39.  Які стягнення накладаються на солдатів 
(матросів) строкової служби? 

а) арешт з утриманням на гауптвахті до 5 діб; 
б) зауваження, догана, сувора догана; 
в) позбавлення чергового звільнення з військової 
частини; 
г) призначення поза чергою в наряд на роботу - до 5 
нарядів; 
д) попередження про неповну службову 
відповідність; 
ж) позбавлення військового звання "старший солдат" 
("ст. матрос"); 
з) повідомлення батькам або колективу про 

порушення солдатом дисципліни і порядку 



40.  Яке призначення вартової служби (варти)? а) охорона і оборона військових об'єктів, бойових 
прапорів;     
б)  охорона казарм з особовим складом; 
в) охорона військових містечок, штабів військових 
частин;  
г)  охорона осіб, яких тримають на гауптвахті. 

41.  Ви охороняєте склад з боєприпасами. В 

якому положенні ви будете тримати  зброю 

в нічний час? 

а) в положенні на "На ремінь";     
б) в положенні "На груди";      
в)  в положенні готовності до стрільби стоячи з 
примкнутим багнетом. 

42.  Яка загальна тривалість несення служби 

чатовим на постійному (добовому) 

тризмінному посту? 

а)6 годин;     
б)12 годин;    
в)8 годин;    
г)9 годин. 

43.  Як визначити сторони горизонту за тінню? а) вкопати в землю прут довжиною 1 м. Відмітити на 
землі точку кінець тіні (а) . Через 15 хвилин відмітьте 
нову точку (б). З'єднавши ці точки, отримаєте напрямок 
«південь-північ», 
б) вкопати в землю прут довжиною 1 м. Відмітити на 
землі точку кінець тіні (а) . Через 15 хвилин відмітьте 
нову точку (б). З'єднавши ці точки, отримаєте напрямок 
«схід-захід»,  
в) вкопати в землю прут довжиною 1 м. Відмітити на 
землі точку кінець тіні (а) . Через 30 хвилин відмітьте 
нову точку (б). З'єднавши ці точки, отримаєте напрямок 
«південь-північ», 

44.  Які ознаки біологічної смерті? а) помутніння рогівки очей; 
б) зіниці звужуються при піднесенні до очей світла; 
в) деформація зіниці при стисканні; 
г) відсутність пульсації сонної артерії; 
д) дзеркало, прикладене до рота, пітніє; 
ж) похолодіння тіла, наявність синьо-фіолетових 
плям. 

45.  Що потрібно зробити, почувши гудки 
підприємств і сирени Цивільного Захисту, 
якщо ви знаходитесь вдома? 

а) сховатись в підвалах, погребах; 
б) зателефонувати в штаб Цивільного Захисту, 
дізнатись, що сталося; 
в) залишитися вдома, зачинити щільно вікна і двері, 
приготуватися до евакуації; 
г) ввімкнути радіоприймач, телевізор, прослухати 
повідомлення штабу Цивільного Захисту про те, що 
сталося і діяти за їх вказівками; 
д) взяти протигаз, запас їжі, документи і бігти до 
коледжу; діяти за вказівками директора. 

46.  Яка рана є найбруднішою? а) колота; 
б) вкушена; 
в) різана. 
г) вогнепальна 

47.  Допомога при переломі ребер: а) щільна пов'язка на груди; 
б) госпіталізація; 
в) штучне дихання; 
г) непрямий масаж серця 

48.  До якої групи, за характером токсичної дії, 
відноситься отруйна речовина -фосген? 

а) нервово-паралітичної дії; 
б) задушливої дії; 
в) шкіряно-наривної дії; 
г) загально-отруйної дії. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

ДИРЕКТОРСЬКИХ (ТЕМАТИЧНИХ) КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Директорська контрольна робота складається із блоків тем, відповідно до 

навчальної програми; у них міститься 4 варіанти по 12 завдань кожен. Виконання 

тестів оцінюється за 12-бальною шкалою оцінювання.  



Термін виконання директорської контрольної роботи – 20 хв. 

Бали, отримані за виконання кожного із завдань додаються. 

Таким чином, якщо студент правильно виконав 50-69% (6-7 правильних 

відповідей) тестів він отримує оцінку «задовільно» 70-89% завдань (8-10 

правильних відповідей) – оцінку  «добре» 90-100% (11-12 правильних відповідей) - 

оцінку «відмінно» 

Розроблені критерії оцінювання виконаних завдань дають можливість 

об’єктивно виявити рівень залишкових знань студентів, оскільки для позитивної 

оцінки знань студент повинен відповісти на 11-12 запитань. Це можливо лише при 

глибокому засвоєнні теоретичних положень дисципліни і комплексному їх 

використанні. 

Наявність декількох варіантів правильних відповідей на деякі питання або 

вимога зазначити послідовність дій дозволяє диференційовано підійти до 

оцінювання.  


