
Питання з ЗВП та ЗТ, які виносяться на випускний іспит 

ЗВП та МРОС 

1. Концепція виховної роботи в Збройних Силах та інших військових формуваннях 

України. 

2. Виховна робота в Збройних Силах України. 

3. Головні завдання виховної роботи на сучасному етапі будівництва та розвитку 

Збройних Сил. 

4. Основні напрями роботи щодо зміцнення військової дисципліни в підрозділах. 

5. Основні методи виховання військовослужбовців. 

6. Морально-психологічне забезпечення бойової і мобілізаційної готовності частини. 

7. Основні ступені бойової готовності військ. 

8. Заходи морально-психологічного забезпечення при бойовій готовністі “Постійна”. 

9. Заходи морально-психологічного забезпечення при бойовій готовністі 

“Підвищена”. 

10. Заходи морально-психологічного забезпечення при бойовій готовністі “Воєнна 

загроза”. 

11. Заходи морально-психологічного забезпечення при бойовій готовністі “Повна”. 

12. Морально-психологічного забезпечення бойовихдій. 

13. Морально-психологічного забезпечення маршу. 

14. Морально-психологічного забезпечення оборони. 

15. Морально-психологічного забезпечення наступу. 

16. Шляхи досягнення збереження і зміцнення здоров'я військовослужбовців. 

17. Створення здорових умов служби і побуту військовослужбовців. 

18. Загартування військовослужбовців у військовій частині.. 

19. Санітарно-гігієнічні заходи у військовій частині. 

20. Протиепідемічні заходи у військовій частині. 

21. Лікувально-профілактичні заходи у військовій частині. 

22. Топографічні карти, їх призначення та поділ за масштабами та призначенням. 

23. Класифікація і характеристика топографічних карт. 

24. Масштаб карти та їх види. 

25. Вимірювання відстаней на карті. 

26. Місцеві предмети і їх зображення на топографічних картах. 

27. Картографічні умовні знаки та їх розподіл. 

28. Зображення рельєфу на топографічних картах. 

29. Види горизонталей. 

30. Основні типи форм рельєфу. 

31. Визначення по карті крутості схилу. 

32. Поняття про координати. Географічна широта та довгота. 

33. Визначення географічної координат місцевих предметів по карті. 

34. Визначення прямокутнихкоординат місцевих предметів по карті. 

35. Розграфлення та номенклатура топографічних карт. 

36. Способи орієнтування на місцевості. 

37. Правила нанесення на карту орієнтирів та інших об'єктів. 

38. Визначення сторін горизонту і напрямків на місцевості. 

39. Вимірювання кутів на місцевості. 

40. Вимірювання кутів за допомогою бінокля та приладів спостереження. 

41. Вимірювання кутів за допомогою компаса. 

42. Вимірювання кутів за допомогою лінійки та підручних засобів. 



43. Способи вимірювання відстаней. 

44. Рух за азимутом. 

45. Підготовка за картою відомостей для руху за азимутом. 

46. Магнітний азимут та його визначення. 

47. Визначення напрямку на місцевості за даним магнітним азимутом. 

48. Обхід перешкод на місцевості. 

49. Орієнтування карти. 

50. Визначення на карті точки стояння. 

51. Складання схеми і таблиці руху за азимутами. 

52. Орієнтування на місцевості за картою в русі. 

53. Призначення робочої карти офіцера і вимоги до неї. 

54. Основні правила ведення робочої карти. 

55. Підготовка робочої  карти офіцера до роботи.  

56. Основні правила ведення робочої карти. 

57. Масштабні умовні знаки і їх порядок нанесення. 

58. Позамасштабні умовні знаки і їх порядок нанесення. 

59. Правила нанесення командних (командно-спостережних) пунктів, одиночних і 

груповихпозначень. 

60. Правила нанесення розмежувальних ліній,рубежів розгортання (переходу в атаку) і 

бойових завдань. 

61. Правила нанесення маршрутів руху, колоні елементів похідного порядку. 

62. Умовні скорочення, які використовують в бойових документах. 

63. Написи на картах. Пропорційність написів на картах залежно від їх масштабу. 

Список практичних навичок з ВТ  

1. Виміряти відстань по карті. 

2. Доповісти всі умовні знаки по карті у визначеному квадраті. 

3. Визначити географічні координати об’єкту по карті. 

4. Визначити плоскі прямокутні координати об’єкту по карті. 

5. Визначити форму рел’єфу по карті у визначеному квадраті. 

6. Визначити крутість схилу і прохідність маршруту по карті у визначеному квадраті.  

7. Скласти азимутальну карту прокладеного маршруту  між визначеними орієнтирами 

по карті. 

Загальна тактика 

1. Збройні сили України, їх призначення і склад. 

2. Сухопутні війська України, їх призначення і склад. 

3. Повітряні сили України, їх призначення і склад. 

4. Військово-морські силиУкраїни, їх призначення і склад. 

5. Основи загальновійськового бою. 

6. Складові частини бою. 

7. Удар як складова частина бою. Види ударів. 

8. Вогонь як складова частина бою. Види вогню. 

9. Маневр як складова частина бою. Види маневру. 

10. Основні види загальновійськового бою. 

11. Похідний порядок шикування підрозділів. 

12. Передбойовий порядок шикування підрозділів. 

13. Бойовий порядок шикування підрозділів. 

14. Організація механізованого батальйону на БТР. 



15. Склад бойових підрозділів мбна БТР. 

16. Склад підрозділів бойового забезпечення мб на БТР. 

17. Склад підрозділів технічного, тилового та медичного забезпечення мб на БТР. 

18. Механізова рота на БТР, склад, озброєння та військова техніка.  

19. Мінометна батарея мб на БТР, склад, озброєння та військова техніка. 

20. Організація механізованого батальйону на БМП. 

21. Склад бойових підрозділів мб на БМП. 

22. Склад підрозділів бойового забезпечення мб на БМП. 

23. Склад підрозділів технічного, тилового та медичного забезпечення мб на БМП. 

24. Механізова рота на БМП, склад, озброєння та військова техніка.  

25. Мінометна батарея мб на БМП, склад, озброєння та військова техніка. 

26. Організація танкового батальйону. 

27. Склад бойових підрозділів танкового батальйону. 

28. Склад підрозділів бойового забезпечення танкового батальйону. 

29. Склад підрозділів технічного, тилового та медичного забезпечення танкового 

батальйону. 

30. Танкова рота, склад, озброєння та військова техніка. 

31. Місце і роль мб в оборонному бою. 

32. Бойовий порядок мб в обороні. 

33. Місце і роль мр в оборонному бою. 

34. Бойовий порядок мр в обороні. 

35. Місце і роль мб в наступальному бою. 

36. Бойовий порядок мб в наступі. 

37. Місце і роль мр в наступальному бою. 

38. Бойовий порядок мр в наступі. 

39. Місце і роль тб в оборонному бою. 

40. Місце і роль тр в оборонному бою. 

41. Місце і роль тб в наступальному бою. 

42. Місце і роль тр в наступальному бою. 

43. Організація мотопіхотного батальйону США. 

44. Організація танкового батальйону США. 

45. Організація мотопіхотного батальйону ФРН. 

46. Організація танкового батальйону ФРН. 

47. Управління військами, мета та основний зміст. 

48. Основні принципи управління підрозділами. 

49. Вимоги до управління військами. 

50. Орган управління батальйону, роти. 

51. Пункт управління батальйону, роти. 

52. Засоби управління батальйону, роти. 

53. Підготовка бою (дій). 

54. Організація бою (дій). 

55. Метод послідовної роботи командира і штабу по організації бою. 

56. Метод послідовної роботи командира і штабу по організації бою. 

57. Порядок усвідомлення отриманого завдання командиром батальйону, роти. 

58. Порядок оцінювання обстановкикомандиромбатальйону, роти. 

59. Визначення замислу бою (дій). 

60. Порядок прийняття рішення командиром батальйону, роти. 

61. Види забезпечення бойових дій батальйону, роти. 

62. Оборонний бій, види оборони. 



63. Позиційна оборона. 

64. Маневрена оборона. 

65. Умови переходу до оборони. 

66. Бойові завдання батальйону (роти) в обороні. 

67. Побудова оборони батальйону (роти). 

68. Бойовий порядок батальйону в обороні. 

69. Бойовий порядок роти в обороні. 

70. Система опорних пунктів і вогневих позицій батальйону (роти). 

71. Опорний пункт механізованої роти. 

72. Наступальний бій, умови переходу до наступу. 

73. Завдання батальйону першого ешелону в наступі. 

74. Завдання роти першого ешелону в наступі. 

75. Завдання батальйону другого ешелону. 

76. Завдання роти другого ешелону в наступі. 

77. Середній темп наступу та фронт наступу батальйону, роти. 

78. Бойовий порядок батальйону в наступі. 

79. Бойовий порядок роти в наступі. 

80. Райони і рубежі, які призначаються батальйону при переході у наступ з ходу. 

81. Способи пересування військ. 

82. Марш, умови його здійснення. 

83. Середня швидкість руху батальйону (роти) на марші. 

84. Протяжність добового переходу та час руху на марші. 

85. Райони та рубежі, які призначаються на марші. 

86. Похідний порядок механізованого батальйону на марші. 

87. Розташування на місці. 

88. Район розташування батальйону (роти) на місці. 

89. Сторожова охорона та її завдання. 

90. Сторожовий загін (застава) та її завдання. 

Список практичних навичок з ЗТ 

1. З`ясувати завдання командира 3 мб в обороні (згідно робочої карти). 

2. Оцінити стан 3 мб в обороні (згідно робочої карти). 

3. Оцінити стан противника (згідно робочої карти). 

4. Оцінити сусідів 3 мб в обороні (згідно робочої карти). 

5. Оцінити місцевість в районі оборони 3 мб в обороні (згідно робочої карти). 

6. Визначити задум бою 3 мб в обороні (згідно робочої карти). 

 


