
Питання щодо контролю знань з загальної тактики: 

1. Призначення Збройних сил України. 

2. Організаційна структура Сухопутних військ Збройних сил України. 

3. Роди військ Сухопутних військ Збройних сил України. 

4. Спеціальні війська Сухопутних військ ЗСУ. 

5. Організаційна структура Повітряних сил Збройних сил України. 

6. Організаційна структура Військово-Морських сил Збройних сил України. 

7. Види бою. 

8. Складові частини бою. 

9. Види маневру військ. 

10. Основні види загальновійськового бою. 

11. Порядок побудови військ в бойових умовах. 

12. З яких складових складається тактика.  

13. Організаційна структура ЗСУ.  

14. Організаційна структура Збройних сил України. 

15. Основний тактичний підрозділ СВ, ВДВ, МП. 

16. Основний тактичний підрозділ РВіА, військ ППО. 

17. Тактичний підрозділ ЗСУ, який входить до складу батальйонів, бригад. 

18. Тактичний підрозділ РВіА, військ ППО. 

19. Первинний тактичний підрозділ, який входить до складу механізованих 

військ, ВДВ, інженерних військ та інших. 

20. Організаційна структура механізованого (танкового) батальйонів. 

21. Склад управління механізованого батальйону на БМП. 

22. Склад управління механізованого батальйону на БТР. 

23. Склад управління танкового батальйону. 

24. Склад бойових підрозділів механізованого батальйону на БМП.  

25. Склад бойових підрозділів механізованого батальйону на БТР. 

26. Склад бойових підрозділів танкового батальйону. 

27. Склад підрозділів бойового забезпечення механізованого батальйону на 

БМП.  

28. Склад підрозділів бойового забезпечення механізованого батальйону на БТР.  

29. Склад підрозділів бойового забезпечення танкового батальйону. 

30. Склад підрозділів тилового і технічного забезпечення механізованого 

батальйону на БМП. 

31. Склад підрозділів тилового і технічного забезпечення механізованого 

батальйону на БТР. 

32. Склад підрозділів тилового і технічного забезпечення танкового батальйону.  

33. Склад механізованої роти механізованого батальйону на БМП.  

34. Склад механізованої роти механізованого батальйону на БТР.  



35. Склад танкової роти. 

36. Склад протитанкового взводу і озброєння механізованого батальйону на БТР.  

37. Склад протитанкового взводу механізованої роти озброєння механізованого 

батальйону на БТР.  

38. Склад механізованого взводу механізованої роти. 

39. Склад танкового взводу.  

40. Склад механізованого відділення механізованого взводу. 

41. Скільки БМП є в складі механізованого взводу? 

42. Скільки танків є в складі танкового взводу? 

43. Скільки танків є в танковій роті? 

44. Скільки РПГ-7 є в складі механізованого взводу? 

45. Скільки ПК є в складі механізованого взводу? 

46. Скільки РПК-74 є в складі механізованого взводу? 

47. Скільки СВД-2 є в складі механізованого взводу? 

48. Скільки БМП є в складі механізованої роти? 

49. Скільки РПГ-7 є в складі механізованої роти? 

50. Скільки ПК є в складі механізованої роти? 

51. Скільки РПК-74 є в механізованої роти? 

52. Скільки СВД-2 є в складі механізованої роти? 

53. Скільки мінометів і яких є на озброєнні мінометної батареї механізованого 

батальйону?  

54. Скільки гранатометів і яких є на озброєнні гранатометного взводу 

механізованого батальйону?  

55. Скільки ПЗРК і яких є на озброєнні зенітно-ракетного взводу механізованого 

батальйону?  

56. Склад медичного пункту механізованого батальйону. 

57. Склад медичного пункту танкового батальйону. 

58. Організаційна структура ЗС США. 

59. Організаційна структура ЗС ФРН. 

60. Організаційний склад Сухопутних військ ЗС США. 

61. Організаційний склад Сухопутних військ ЗС ФРН. 

62. Роди військ Сухопутних військ ЗС США. 

63. Роди військ Сухопутних військ ЗС ФРН. 

64. Скільки і які роти входять до складу мотопіхотного батальйону США?  

65. Скільки і які роти входять до складу мотопіхотного батальйону ФРН?  

66. Скільки і які роти входять до складу танкового батальйону США?  

67. Скільки і які роти входять до складу танкового батальйону ФРН?  

 


