
Перелік питань з загальної тактики до тестів з теми 6-8 

 

1. Що являє собою оборонний бій? 

2. Назвіть мету оборони? 

3. Основні види оборони? 

4. Умови переходу до оборони? 

5. Місце батальйону в обороні? 

6. Призначення підрозділів першого ешелону в обороні? 

7. Призначення підрозділів другого ешелону в обороні? 

8. Призначення загальновійськового резерву в обороні? 

9. Тактичні нормативи батальйону в обороні? 

10.  Тактичні нормативи роти в обороні? 

11. Тактичні нормативи взводу в обороні? 

12.  Тактичні нормативи взводу в обороні? 

13.  Складові показники бойових можливостей рот в обороні? 

14.  Що включає в себе побудова оборонного бою? 

15.  Що включає в себе система опорних пунктів і вогневих позицій? 

16.  Призначення ходів сполучення в оборонному бою? 

17.  Як поділяються вогневі позиції? 

18.  Скільки ходів сполучень повинен мати взвод в оборонному бою? 

19.  Скільки траншей обладнуються в районі оборони батальйону? 

20.  Що таке перша траншея першої позиції? 

21.  На якій відстані обладнується друга траншея першої позиції? 

22.  На якій відстані обладнується третя траншея? 

23.  На якій відстані обладнується четверта траншея? 

24.  Які засоби складають основу системи вогню батальйону? 

25.  Вогонь яких засобів складає основу системи вогню роти? 

26.  Які завдання вказуються роті при організації системи вогню? 

27.  Як розташовуються танки, БМП (БТР) в опорному пункті роти (взводу)? 

28.  Що включає в себе система інженерних загороджень в обороні? 

29.  Які загородження складають основу системи інженерних загороджень? 

30.  На якій відстані від переднього краю встановлюються мінно-вибухові 

загородження? 

31.  Які проміжки можуть бути між ротними (взводними) опорними пунктами?  

32.  Що включає в себе система всебічного забезпечення в обороні? 

33.  Де розгортається взвод матеріального забезпечення в районі оборони 

батальйону?  

34.  Да розгортається пункт технічного спостереження в районі оборони 

батальйону?  

35.  Да розгортається медичний пункт батальйону в районі оборони батальйону? 

36.  Да розгортається пункт бойового постачання в районі оборони батальйону? 

37.  Що включає в себе система управління в районі оборони батальйону? 

38.  Де обладнується КП батальйону в обороні? 

39.  Де обладнуються КСП рот в обороні? 

40.  Призначення позиції бойової охорони батальйону? 



41.  На якому віддаленні обладнується позиція передової охорони? 

42.  Назвіть склад позиції бойової охорони батальйону і її бойову задачу? 

 

Додаткові питання: 

1. Основні види загальновійськового бою? 

2. Яким може бути бій? 

3. Назвіть складові частини бою? 

4. В яких порядках можуть діяти механізовані і танкові підрозділи? 

5. Що таке похідний порядок підрозділів? 

6. Що таке бойовий порядок підрозділів? 

7. Які види маневрів ви знаєте? 

8. Назвіть основний тактичний підрозділ механізованих (танкових) підрозділів? 

9. Назвіть основний вогневий і тактичний підрозділ артилерійських 

підрозділів? 

10. Назвіть організаційний склад механізованого (танкового) батальйону? 

11. Назвіть організаційний склад управління механізованого батальйону? 

12. Назвіть організаційний склад управління танкового батальйону? 

13. Назвіть склад бойових підрозділів механізованого батальйону на БМП? 

14. Назвіть склад бойових підрозділів механізованого батальйону на БТР? 

15. Назвіть склад бойових підрозділів танкового батальйону? 

16. Назвіть склад підрозділів бойового забезпечення механізованого батальйону 

на БМП? 

17. Назвіть склад підрозділів бойового забезпечення механізованого батальйону 

на БТР? 

18. Назвіть склад підрозділів бойового забезпечення танкового батальйону? 

19. Назвіть склад підрозділів тилового і технічного забезпечення 

механізованого батальйону на БМП? 

20. Назвіть склад підрозділів тилового і технічного забезпечення 

механізованого батальйону на БТР? 

21. Назвіть склад підрозділів тилового і технічного забезпечення танкового 

батальйону? 

22. Яка кількість БМП в складі механізованого взводу (роти)? 

23. Яка кількість БТР в складі механізованого взводу (роти)? 

24. Яка кількість танків в складі танкового взводу (роти)? 

 
 


