1. Збройні Сили України – це військова державна структура, призначена для оборони
України і захисту її
A. незалежності, громадян, територіальної цілісності
B. суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності
C. суверенітету, територіальної цілісності інтересів держави
D. самостійностті, незалежності і внутрішньої безпеки
E. суверенітету, самостійності і незалежності
2. Система заходів, що вживається для організації повсякденного життя і діяльності
військової частини, підрозділів та військовослужбовців згідно з Військовим Статутом
та іншими нормативно-правовими актами це
A. внутрішні правила
B. внутрішні обов’язки
C. внутрішня служба
D. внутрішні зв’язки
E. внутрішні відносини
3. У разі розташування в одному приміщенні кількох підрозділів, командири яких не
мають спільного безпосереднього начальника, керівництво внутрішньою службою
покладається на
A. старшого за званням командира
B. на одного з цих командирів, наказом командира військової частини
C. старшого за званням, з присутніх офіцерів
D. на начальника гарнізону
E. на першого заступника командира частини
4.
A.
B.
C.
D.
E.

Безпосереднім організатором внутрішньої служби у військовій частині є:
начальник штабу
замісник начальника штабу
офіцер, який призначений для цього начальником штаб
начальник служби військ
начальник розвідки військової частини

5.
A.
B.
C.
D.
E.

Безпосереднім організатором внутрішньої служби в роті є:
начальник штабу
замісник начальника штабу
старшина роти
командир роти
заступник командира роти

6.
A.
B.
C.
D.
E.

Відповідальність за стан внутрішньої служби у військових частинах покладається на
всіх безпосередніх начальників
всіх прямих начальників
всіх безпосередніх і прямих начальників
тільки на прапорщиків
тільки на мічманів

7. Військові звання поділяються згідно з Статутом на

A.
B.
C.
D.
E.

армійські, корабельні і повітряні
армійські і флотські
армійські і повітряні
армійських і внутрішніх військ
єдині армійські військові звання

8.
A.
B.
C.
D.
E.

Обов’язком громадян України є
захист Вітчизни, шанування її державних символів
захист суверенітету держави
захист сусідньої держави
шанування і збереження державних символів
захист самостійності і незалежності

9. Про все, що сталося з військовослужбовцем і стосується виконання ним службових
обов’язків, та про зроблені йому зауваження військовослужбовець зобов’язаний
доповідати:
A. своєму прямому начальнику
B. своєму безпосередньому начальнику
C. своєму безпосередньому начальнику або прямому начальнику
D. любому офіцеру своєї частини
E. черговому своєї частини
10. Із службових питань військовослужбовець повинен звертатися до
A. свого безпосереднього начальника і з його дозволу - до наступного старшого
начальника
B. свого прямого начальника
C. старшого за званням військовослужбовця однієї з ним військової частини
D. до любого офіцера своєї військової частини
E. до любого старшого мічмана
11. Військовослужбовці повинні беззастережно виконувати накази командирів
A. так
B. ні
C. так, якщо це не протиречить власним переконанням
D. так, якщо це протиречить завданню, яке виконує частина
E. так, якщо це не спрямовано на підрив бойової готовності
12. Військовослужбовцями Збройних Cил України можуть бути
A. будь яка особа, яка прагне захищати суверенітет і незалежність України
B. особа одне з громадянств, якої є українське
C. лише громадяни України
D. громадянин любої держави, який уклав угоду с питань захисту України з
Міністерством оборони
E. громадянин любої держави, який досконало володіє українською мовою.
13. За своїм службовим становищем і військовим званням військовослужбовці стосовно
інших військовослужбовців можуть бути

A.
B.
C.
D.
E.

керівниками або підлеглими
командирами або виконавцями
керівниками і командирами
начальниками або підлеглими
начальниками і виконавцями

14. Начальник має право віддавати підлеглому накази і
A. не зобов’язаний перевіряти їх виконання
B. довіряти своїм підлеглим і приймати усні доповіді після виконання ними завдань
C. перевіряти їх виконання при необхідності
D. делегувати обовязки з перевірки безпосереднім начальником
E. зобов’язаний перевіряти їх виконання
15. Підлеглий зобов’язаний беззастережно виконувати накази начальника:
A. в тому числі і явно злочинні
B. так, крім випадків віддання явно злочинного наказу
C. перед виконанням наказу доповісти прямому начальнику
D. виконувати любі накази начальника
E. перед виконанням наказу доповісти безпосередньому начальнику
16. Начальники, яким військовослужбовці підпорядковані за службою у тому числі і
тимчасово є
A. прямими
B. безпосередніми
C. не прямими начальниками
D. постороніми начальниками
E. тимчасовими начальниками
17. Безпосереднім начальником є
A. вищий за званням військовослужбовець
B. будь який прямий начальник
C. найближчий до підлеглого прямий начальник
D. усі молодщі офіцери і прапорщики
E. усі старші офіцери і прапорщики
18. За своїми військовими званнями сержанти і старшини є начальниками
A. усім матросам військово-морського флоту
B. молодшим сержантам, рядовим і матросам однієї із ними військової частини
C. рядовим і матросам
D. усім рядовим Збройних Сил України
E. рядовим і матросам однієї із ними військової частини
19. За своїми військовими званнями прапорщики і мічмани є начальниками
A. тільки сержантам
B. тільки сержантам і старшинам однієї із ними військової частини
C. усім старшинам сил флоту
D. усім сержантам сухопутних військ
E. сержантам, старшинам, рядовим і матросам однієї із ними військової частини
20. Молодші офіцери за своїми військовими званнями є начальниками для

A.
B.
C.
D.
E.

прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів
тільки для мічманів флоту
тільки старшинам
тільки для прапорщиків однієї з ними військової частини
сержантів, старшин, рядових і матросів

21. Старші офіцери за своїм військовим званням пiдполковник є начальниками, для
A. прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів однієї із ними
військової частини
B. молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів
однієї із ними військової частини
C. молодших офіцерів збройних сил
D. прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів
E. тільки для прапорщиків і мічманів збройних сил
22. Генерал – лейтенанти за своїми військовими званнями є начальниками для
A. молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів
однієї із ними військової частини
B. старших офіцерів, молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин,
рядових і матросів
C. молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів
D. старших офіцерів у військовому званні підполковник, полковник і старших
прапорщиків
E. старших офіцерів у військовому званні капітан-лейтенант, капітан І рангу, старший
мічман і головних старшин
23. Полковники за своїми військовими званнями є начальниками для
A. старших офіцерів, молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин,
рядових і матросів
B. головних старшин, мічманів, старших мічманів, капітана І рангу,головного
корабельного старшини
C. молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів
однієї із ними військової частини
D. молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів
E. майорів, підполковників, рядових, сержантів. Старшин
24. Генерал- полковник за своїм військовим званням є начальником для
A. молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів
B. тільки для генералів сухопутних військ
C. всіх військовослужбовців України
D. старших офіцерів, молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин,
рядових і матросів
E. тільки для генералів флоту і сухопутних військ
25. У разі спільного виконання службових обов’язків військовослужбовцями, що не
підпорядковані один одному, якщо їх службовi вiдносини не визначенi командиром,
начальником є

A.
B.
C.
D.
E.

старший за посадою, а за рівних посад старший за військовим званням
старший прапорщик, старший сержант, полковник
той, у кого більший військовий досвід
той, хто має досвід війни в Афганістані
той, хто має досвід війни в Іраку

26. Старший за службовим становищем, може віддавати наказ підлеглому, минаючи
його безпосереднього начальника, про що повідомляє
A. командира військової частини
B. тільки підлеглого
C. начальника штабу
D. безпосереднього начальника підлеглого, чи наказує підлеглому особисто доповісти
своєму безпосередньому начальнику
E. начальника гарнізону
27. Командир, що віддає наказ
A. не несе відповідальність за його наслідки
B. несе кримінальну відповідальність
C. відповідає тільки за виконання наказу
D. відповідає за його наслідки, та відповідність законодавству
E. підлягає штрафу у разі віддання явно злочинного наказу
28. Після отримання наказу військовослужбовець відповідає
A. “так – точно”
B. “слухаюсь, дозвольте йти”
C. “Так дозвольте виконувати”
D. “слухаюсь, я пішов”
E. “слухаюсь”
29. У разі коли військовослужбовець, який виконує наказ, отримав від іншого командира
старшого за службовим становищем чи вiйськовим званням новий наказ, що стане
перешкодою для виконання попереднього, він
A. виконує перший, а потім наступний наказ
B. доповідає про це командирові, який віддав наступний наказ і після отримання його
згоди припиняє виконання попереднього наказу
C. виконує без пояснень спочатку наказ старшого за званням, а потім молодшого
D. не виконує ні одного наказу,але доповідає про це командиру бригади
E. коли один з наказів явно злочинний, тоді виконується наказ, який не є злочинним
30. Командир, що віддав наказ, що перешкоджає виконанню військовослужбовцем
наказу, отриманого попередньо від молодшого за військовим званням
A. повинен повідомити про це командира, який віддав попередній наказ
B. не повинен повідомляти командира, який віддав попередній наказ
C. повинен доручити виконання цього наказу іншому військовослужбовцю
D. коли один з наказів, явно злочинний, тоді він виконується з дозволу або за
погодженням з прокурором
E. коли один з наказів явно злочинний, тоді він погоджується з адвокатом
31. Вiйськовослужбовцi у разi звертання один до одного поза строєм

A.
B.
C.
D.
E.

звертаються за довільною формою
можуть сидiти i розмовляти один з одним
приймають положення “Вiльно”
повиннi стати у стройове положення
можуть тримати руки в кишенях одягу

32. Вiйськовослужбовцям забороняється
A. тримати руки в кишенях одягу
B. сидiти у присутностi командира або старшого за військовим званням без його
дозволу
C. бути ввiчливим
D. курити
E. вiрнi варiанти А i В
33. Пiдлеглi й молодшi за вiйськовим званням звертаються у службових справах до
командирiв i старших за вiйськовим званням таким чином
A. пане “Лейтенанте”
B. пане”лейтенанте Петренко”
C. товаришу “Петренко”
D. товаришу “Лейтенанте”
E. товаришу командире
34. У разi коли необхiдно звернутися до iншого вiйськовослужбовця в присутностi
командира, або старшого за військовим званням слiд
A. звернутися до того командира який Вам потрiбний
B. запитати на це дозволу командира, старшого за військовим званням
C. прикласти руку до головного убору i звернутися до того командира який Вам
потрiбний
D. прийняти стройове положення i звернутися до того командира який Вам потрiбний
E. ввiчливо звернутися до того командира, який Вам потрiбний
35. Для розмiщення особового складу в спальних вiйськовослужбових примiщеннях
вiдводиться площа на кожного з розрахунком
A. 1.5 – 2 кв.м.
B. . 8 – 9 кв.м..
C. 4 – 5 кв.м.
D. 6 – 7 кв.м.
E. 2.5 – 4 кв.м
36. Об’єм повiтря на одну особу в спальних примiщеннях повинен бути згiдно Статуту
A. 6 – 7 куб.м.
B. 8 – 9 куб.м.
C. 15 – 16 куб.м..
D. 13 – 14 куб.м.
E. 9 – 12 куб.м.
37. Стрiлецька зброя особового складу пiдроздiлу та набої до неї зберiгаються

A.
B.
C.
D.
E.

на спецiальних складах
на квартирах особового складу пiдроздiлу
в медичних пунктах
у кiмнатах для зберiгання зброї
в їдальнях в спецiально вiдведених для неї мiсцях

38. Особиста зброя офiцерiв та прапорщикiв батальйону i патрони до неї зберігаються:
A. в кiмнатi для зберiгання зброї батальйону в загальнiй пiрамiдi для зброї
B. в кiмнатi для зберiгання зброї батальйону в спецiальнiй металевiй замкненiй шафi
C. на квартирах офiцерiв i прапорщикiв
D. в днювального по ротi в тумбочцi закритiй на замок
E. у чергового частини в металевiй замкненiй шафi
39. Умивальники обладнуються з розрахунком один кран на
A. 1 – 2 особи
B. 3 – 4 особи
C. 5 – 7 осiб
D. 8 – 9 осiб
E. 10 – 12 осiб
40. Примiщення пiдроздiлу щоденно прибирається
A. черговим роти
B. вiйськовослужбовцями,якi звiльненi вiд занять по хворобi
C. спецiальними штатними днювальними роти
D. черговими прибиральниками пiд наглядом чергового роти
E. спецiальними штатними прибиральниками iз цивiльного населення
41. Чистота примiщень пiд час занять пiдтримується:
A. спецiальними штатними прибиральниками iз цивiльного населення
B. вiйськовослужбовцями,якi звiльненi вiд занять по хворобi
C. черговими
D. днювальними
E. Черговими
42. Контейнери для смiття в вiйськовiй частинi очищаються i дезiнфiкуються
A. один раз в квартал
B. не рiдше, нiж два рази на тиждень
C. не рiдше, нiж один раз на два тижнi
D. не рiдше, нiж один раз на три тижнi
E. не рiдше, нiж один раз на тиждень
43. Взимку в жилих примiщеннях пiдтримується температура
A. не нижче +18° С
B. не нижче +10° С
C. не нижче +20° С
D. не нижче +25° С
E. приблизно +20° С
44. У зимку в примiщеннях медичних установ вiйськових частин пiдтримується
температура

A.
B.
C.
D.
E.

не нижче +15° С
не нижче +18° С
не нижче +20° С
не нижче +25° С
приблизно +25° С

45. З настанням темряви i до свiтанку в вiйськовiй частинi пiдтримується повне
освiтлення
A. тільки у кiмнатах для зберiгання зброї
B. тільки бiля входу до казарм,коридорах,на сходах
C. тільки на сходах,в туалетах i коридорах
D. у кiмнатах для відпочинку
E. бiля входу до казарм, у кiмнатах для зберiгання зброї, коридорах, на сходах i в
туалетах
46. У спальних примiщеннях у годину сну залишається
A. повне освiтлення
B. повне освiтлення до ранку
C. резервне освiтлення
D. чергове освiтлення
E. резервне освiтлення (резервнi лiхтарi i часовi лампи) яке включають вiд вiдбою до
пiдйому
47. Промiжок мiж харчуванням у вiйськовiй частинi не може перевищувати
A. 5 годин
B. 6 годин
C. 7 годин
D. 8 годин
E. 9 годин
48. Пiсля обiду заняття не проводяться i роботи не виконуються
A. протягом не менше нiж 30 хвилин
B. протягом не менше нiж 20 хвилин
C. протягом не менше нiж 40 хвилин
D. протягом не менше нiж 25 хвилин
E. протягом не менше нiж 1 години
49. Заняття, пов’язанi iз забезпеченням бойової та мобiлiзацiйної готовностi вiйськової
частини виконуються за наказом її командира в будь – який час доби з наданням
вiйськовослужбовцям вiдпочинку
A. не менше нiж 2 години на добу
B. не менше нiж 3 години на добу
C. не менше нiж 4 години на добу
D. не менше нiж 5 годин на добу
E. не менше нiж 6 годин на добу
50. Вранцi черговий роти пiднiмає заступникiв командирiв взводiв

A.
B.
C.
D.
E.

за 3 хвилини до сигналу «Пiдйом»
за 5 хвилини до сигналу «Пiдйом»
» за 20 хвилини до сигналу «Пiдйом»
за 15 хвилини до сигналу «Пiдйом»
за 10 хвилини до сигналу «Пiдйом

51. Приготування їжi в вiйськовiй частинi має бути закiнченю
A. за 20 хвилин до встановленого розпорядком дня терміну її приймання
B. за 30 хвилин до встановленого розпорядком дня терміну її приймання
C. за 40 хвилин до встановленого розпорядком дня терміну її приймання
D. за 45 хвилин до встановленого розпорядком дня терміну її приймання
E. за 1 годину до встановленого розпорядком дня терміну її приймання
52. До початку роздавання їжi здiйснюється перевiрка її якостi, а також перевiряється
санiтарний стан примiщень їдальнi, столово – кухонного посуду та iнвентарю
A. начальниками медичних пунктiв батальйонiв
B. черговими по батальйонам
C. тільки черговим лiкарем
D. черговим лiкарем (фельдшером) разом з черговим частини
E. тільки черговим частини
53. Якiсть приготування їжi в в вiйськовiй частинi щоденно перевiряється
A. фельдшерами батальйонів
B. черговими батальйонів
C. черговими рот
D. черговими батальйонiв i начальниками медичних пунктiв батальйонiв
E. командиром вiйськової частини або одним iз його заступникiв, черговим лiкарем
(фельдшером), черговим частини
54. Звiльняються з розташування вiйськової частини одночасно з пiдроздiлу
A. не бiльше як 10 % особового складу
B. не бiльше як 20 % особового складу
C. не бiльше як 30 % особового складу
D. не бiльше як 40 % особового складу
E. не бiльше як 50 % особового складу
55. Вiйськовослужбовцi рядового складу першого року служби одержують право на
звiльненння з розташування вiйськової частини
A. по закiнченню 20 денного перебування на вiйськовiй службi
B. по закiнченню 30 денного перебування на вiйськовiй службi
C. по закiнченню виконання вправ по фізичній підготовці
D. пiсля перебування в вiйськовiй частинi 40 днiв
E. пiсля прийняття ними Вiйськової присяги
56. Пiсля повернення iз звiльнення до вiдбою вiйськовослужбовцi доповiдають
A. черговому роти про повернення , здають йому записку про звiльнення
B. черговому частини про повернення, здають йому записку про звiльнення
C. командиру роти, черговому роти i здають йому записку про звiльнення
D. черговому роти про повернення , здають йому записку про звiльнення і
доповiдають своєму безпосередньому начальнику
E. командиру взводу, черговому частини i здають йому записку про звiльнення

57. Якщо вiйськовослужбовець пiсля звiльненння з розташування вiйськової частини
повертається до пiдроздiлу пiсля вiдбою, вiн доповiдає
A. лише черговому частини
B. лише черговому роти
C. лише своєму безпосередньому командиру
D. лише командиру роти
E. лише командиру взводу
58. У суботу та передсвятковi днi тривалiсть звiльнення не може бути бiльшою за
A. 12 годин
B. 4 доби
C. 2 доби
D. 3 доби
E. одну добу
59. Тривалiсть звiльнення з розташування вiйськової частини вiйськовослужбовцiв в
недiлю i свята
A. до ранку наступного дня
B. до вiдбою
C. до початку вечiрньої перевiрки
D. до пiдйому
E. до вечерi
60. За дозволом командира батальйону командир роти може дати вiйськовослужбовцю
дозвiл на звiльнення через поважну причину
A. до вiдбою або до ранку наступного дня (але не пiзнiше за 2 години до початку
занять)
B. на 2 доби
C. на 3 доби
D. на 4 доби
E. до вечерi
61. За дозволом на звiльнення з розташування військової частини вiйськовослужбовець
звертається до
A. свого старшини роти
B. свого командира батальйону
C. свого командира роти
D. свого командира взводу
E. свого безпосереднього командира
62. Вiдвiдувати вiйськовослужбовцiв строкової служби, дозволяється
A. в любий час
B. тiльки у вівторок
C. тiльки в святковi днi
D. в час, визначений розпорядком дня
E. тiльки в понеділок
63. Прийом молодого поповнення в вiйськовiй частинi i комплекс заходiв, якi
проводяться з ними окремим пiдроздiлом здiйснюється на протязi

A.
B.
C.
D.
E.

одного тижня
двох тижнiв
трьох тижнiв
чотирьох тижнiв
7днiв

64. Черговий підрозділ призначається для посилення варти або термінового виклику у
разі виникнення
A. пожежі, стихiйного лиха та в iнших випадках
B. тільки страйку у населеному пункті
C. приїзду іноземної делегації
D. організації масових заходів виховного плану
E. критичної обстановки з постачанням продуктів харчування
65. Черговий підрозділ підпорядковується:
A. начальнику медичної служби
B. черговому частини
C. заступнику командира військової частини з виховної роботи
D. заступнику командира військової частини з тилу
E. черговому фельдшеру медичної роти
66. У разі виклику чергового підрозділу він шикується у визначеному для цього місці та
діє за вказівкою
A. заступника командира військової частини з виховної роботи
B. начальника медичної служби
C. чергового частини
D. чергового фельдшера медичної роти
E. чергового фельдшера медичного пункту
67. Заняття з черговим підрозділом проводяться
A. поблизу розташування військової частини
B. на території любої військової частини
C. тільки на території своєї військової частини
D. на спеціально обладнаному майданчику
E. на спортивному майданчику
68. Штаб військової частини повідомляє командирам підрозділів дні заступання й склад
добового наряду
A. за 10 діб до початку наряду
B. за 5 діб до початку наряду
C. за 30 діб до наряду
D. за 7 діб до початку місяця
E. о 8:00 ранку в день заступання в наряд
69. За підготовку особового складу до несення служби, за своєчасне прибуття добового
наряду на інструктаж до відповідних посадових осіб частини та на розвід відповідають
A. командири підрозділів, від яких призначається добовий наряд
B. черговий частини
C. заступник командира військової частини з виховної роботи
D. начальники штабів підрозділів від яких призначається добовий наряд
E. перший заступник командира частини

70. У ніч напередодні заступання в наряд підрозділи та особи, призначені в добовий
наряд, звільняються
A. від усіх занять і робіт
B. від усіх робіт
C. від усіх занять
D. тільки від бойової підготовки
E. тільки від вечірньої прогулки
71. У день заступання в наряд у години, зазначені в розпорядку дня, особовому складові
надається
A. не меньше 4 годин для підготовки до несення служби і не меньше двох годин для
відпочинку (сну)
B. не меньше 5 годин для підготовки до несення служби
C. не меньше 2 годин для підготовки до несення служби і не меньше однієї години для
відпочинку (сну)
D. не меньше 4 годин для підготовки до несення служби
E. не меньше 3 годин для підготовки до несення служби і не меньше однієї години для
відпочинку (сну)
72. Підготовка особового складу добового наряду (крім варти), призначеного від роти,
здійснюється старшиною роти чи іншою посадовою особою, призначеною
A. командиром другого взводу
B. командиром першого взводу
C. заступником командира роти
D. командиром роти
E. заступником начальника бригади
73. Підготовка варти здійснюється відповідно до
A. дисциплінарного Статуту Збройних Сил України
B. наказу старшини роти
C. статуту гарнізонної і вартової служб
D. згідно особистого плану підготовки варти
E. згідно календарного плану підготовки варти
74. Практичні заняття з пiдготовки до наряду проводяться:
A. в день заступання в наряд у години, зазначені в розпорядку дня
B. за один день до заступання в наряд
C. за 2 дні до заступання в наряд
D. на спеціальному майданчику у парку для наряду по їдальні
E. за 3 дні до заступання в наряд
75. Добовий наряд повинен бути готовий до несення служби й прийнятий відповідними
черговими і начальником варти у своє підпорядкування за
A. 30 хвилин до виходу на розвід
B. безпосередньо під час розводу
C. 1 годину до виходу на розвід
D. 15 хвилин до виходу на розвід
E. після доповіді начальника варти
76. Розвід добового наряду проводить новопризначений черговий частини в час,
визначений

A.
B.
C.
D.
E.

командиром військової частини
черговим частини
заступником командира військової частини з виховної роботи
заступником командира в\ч з тилу
графіком роботи служби військ

77. Новопризначений помічник чергового частини з офіцерів шикує особовий склад
добового наряду,перевіряє його склад за
A. 1 годину до розводу
B. 30 хвилин до розводу
C. 10 хвилин до розводу
D. безпосередньо перед розводом
E. 5 хвилин до розводу
78. Для розводу добовий наряд шикується в такому порядку
A. на правому фланзі-черговий штабу частини, далі-справа наліво-черговий парку,
черговий фельдшер, черговий контрольно-пропускного пункту, варти і ін.
B. на правому фланзі – оркестр , варти і ін особовий склад наряду
C. на правому фланзі-черговий контрольно-пропускного пункту, далі-справа налівочерговий парку, черговий фельдшер, варти, черговий штабу частини і ін.
D. на правому фланзі- чергові підрозділів , далі варта і решту особовий склад наряду
E. на правому фланзі-варти, далі-справа наліво-черговий парку, черговий фельдшер,
черговий контрольно-пропускного пункту, черговий штабу частини і ін.
79. Днювальний роти призначається із
A. рядового складу
B. складу старшин
C. із сержантів
D. із молодших сержантів
E. із сержантів і старшин
80. Днювальний роти підпорядковується
A. черговому роти
B. черговому штабу частини
C. командиру взвода
D. старшині роти
E. головному старшині
81. Днювальний роти не має права виходити з приміщення роти
A. без дозволу командира батальйону
B. без дозволу командира корпусу
C. без дозволу чергового батальйону.
D. без дозволу командира роти
E. без дозволу чергового роти
82. Днювальний роти зобов'язаний постійно охороняти кімнату зберігання зброї та не
допускати до неї нікого, крім

A.
B.
C.
D.
E.

чергового роти
вiйськового коменданта
начальника варти
військового прокурора
начальника органу правління служби правопорядку в гарнізоні

83. Днювальний роти зобов'язаний не пропускати в приміщення сторонніх осіб, а також
не дозволяти виносити з казарми зброю, боєприпаси, майно та речі
A. без дозволу старшини роти
B. без дозволу чергового роти
C. без дозволу командира роти
D. без дозволу начальника служби військ
E. без дозволу начальника органу управління служби правопорядку в гарнізоні
84. Днювальний роти зобов'язаний негайно доповідати про всі надзвичайні події в роті,
про порушення встановлених Статутом правил відносин між військовослужбовцями
роти, помічені несправності й про порушення вимог пожежної безпеки
A. черговому штабу частини
B. командиру роти
C. черговому роти
D. днювальному вільної зміни
E. днювальному сусідньої роти
85. Стежити за чистотою та порядком у приміщеннях і вимагати від
військовослужбовців їх додержання; не дозволяти військовослужбовцям у холодну пору,
особливо вночі, виходити з приміщення роздягненими є обов'язком
A. чергового частини
B. командира роти
C. чергового роти
D. днювального роти
E. санітарного інструктора роти
86. Направляти хворих та тих, хто потребує огляду лiкаря, до медичного пункту частини
зобов’язаний
A. старшина роти
B. начальник медичного пункту батальйону.
C. командир роти
D. командир батальйону
E. черговий роти
87. Бути присутнiм пiд час одержання iнструктором – кухарем продуктiв зi складу,
контролювати їх вагу i якiсть, у разi потреи викликати чергового лiкаря чи фельдшера
через чергового частини, входить в обов’язки
A. командира роти
B. чергового їдальнi
C. днювального роти
D. командира вiйськової частини
E. заступника командира вiйськової частини з виховної роботи
88. Не допускати видачу їжi без дозволу лiкаря (фельдшера) й чергового частини
стежити за своєчасною i правильною роздачею їжi й додержанням черговостi у видачi
їжi пiдроздiлом, входить в обов’язки

A.
B.
C.
D.
E.

чергового роти
днювального роти
заступника командира вiйськової частини з виховної роботи
командира вiйськової частини
чергового їдальнi

89. Начальник медичної служби бригади підпорядковується
A. начальнику служби військ
B. командиру роти
C. командиру дивизіона
D. начальнику з тилу
E. командиру бригади
90. Медичний контроль за фізичною підготовкою особового складу бригади повинний
здійснювати
A. начальник медичної служби бригади
B. тільки начальник фізичної підготовки
C. начальник служби військ
D. командири підрозділів
E. начальник гарнізону
91. Пропагувати серед військовослужбовців і членів їх сімей медичні знання і здоровий
спосіб життя зобов’язаний
A. начальник фізичної підготовки бригади;
B. начальник медичної служби бригади і заступник командира бригади з виховної
роботи
C. лише начальник медичної служби бригади
D. заступник командира бригади
E. заступник командира бригади з тилу
92. Здійснювати систематичний медичний контроль за якістю харчування особового
складу та якістю води, що ним вживається обов’язок
A. начальника і нженерної служби бригади
B. черговий офіцер медичної служби бригади
C. заступник начальника медичної служби бригади
D. *начальника медичної служби бригади
E. командир медичної роти бригади
93. Виявлення військовослужбовців бригади схильних до алкоголізму, токсикоманії та
вживання наркотиків, забезпечувати проведення заходів щодо їх лікування є обов’язком
A. Начальника медичної служби бригади разом з командирами та їх заступниками з
виховної роботи, військовим психологом бригади
B. військовим психологом бригади
C. командири та їх заступники з виховної роботи
D. наркологах, за погодженням з адвокатом
E. нарколгах з погодженням з прокурором
94. Контролювати санітарний стан району розташування бригади, їдалень, житлових
приміщень та господарських служб зобов’язанний

A.
B.
C.
D.
E.

заступник начальника медичної служби бригади
начальник медичної служби бригади
черговий офіцер медичної служби бригади
заступник командира батальйону
заступник командира бригади з тилу і начальник інженерної служби

95. Здійснювати контроль за своєчасністю миття особового складу в лазні і заміни йому
натільної та постільної білизни, рушників, шкарпеток зобов’язаний
A. черговий офіцер медичної служби бригади
B. начальник медичної служби бригади
C. заступник начальника медичної служби бригади
D. черговий частини і начальник медичної служби бригади
E. черговий фельдшер
96. Про інфекційні захворювання або випадки, які можуть позначитися на санітарноепідемічному стані бригади, і про кожен випадок госпіталізації військовослужбовців,
зумовленої травмуванням, начальник медичної служби бригади повинен доповідати
негайно
A. командиру бригади
B. безпосередньому медичному начальнику
C. командиру бригади і безпосередньому медичному начальнику
D. прямому мединому начальнику
E. начальнику гарнізону
97. Про інфекційні захворювання або випадки, які можуть позначитися на санітарноепідемічному стані бригади, і про кожен випадок госпіталізації військовослужбовців,
зумовлений травмуванням, начальник медичної служби бригади повинен доповісти
командиру бригади і безпосередньому медичному начальнику
A. на протязі доби після погодження з прокурором
B. на протязі доби
C. протягом тижня
D. негайно
E. на протязі доби, після погодження з адвокатом
98. Начальник медичної служби бригади зобов’заний організувати ведення обліку,
зберігання і належне використання медичного майна і техніки i проводити їх перевiрку
не рiдше нiж
A. 3 рази на рік
B. щомісяця
C. за потребою
D. за бажанням
E. двічі на рік
99. Організувати ведення обліку, зберігання і належне використання медичного майна і
техніки, не рідше ніж двічі на рік проводити їх перевiрку зобов’язаний
A. черговий офіцер медичної служби бригади
B. начальник медичної служби бригади
C. заступник начальника медичної служби бригади
D. комісія військової частини
E. атестаційна комісія

100. Начальник медичної служби бригади зобов’язаний перевіряти наявність отруйних і
наркотичних речовин та препаратів не рідше ніж
A. 1 раз на місяць
B. 1 раз на три місяці
C. 2 рази на рік
D. щотижня
E. за потребою.
101. Військовим званням молодшого офіцерського складу є
A. майор
B. мічман
C. капітан
D. капітан 1-го рангу
E. підполковник
102. Підполковник є начальником за військовим званням для
A. майора
B. капітана
C. старшого лейтенанта
D. прапорщика
E. молодших офіцерів
103. Для розміщення особового складу в спальних приміщеннях відводиться площа на
одного військовослужбовця
A. 2 - 2,5 кв.м
B. 2.5-5 кв.м
C. 4 - 6 кв.м
D. 6 - 8 кв.м
E. 8-10 кв. м.
104. Кімната побутового обслуговування обладнується
A. місцем для гоління
B. місцем для миття рук
C. місцем для чищення взуття
D. місцем для куріння
E. місцем для вмивання
105. Військовим званням старшого офіцерського складу є
A. капітан-лейтенант
B. капітан
C. головний корабельний старшина
D. старший лейтенант
E. підполковник
106. Капітан є начальником за військовим званням для
A. прапорщика
B. мічман
C. старшого лейтенанта
D. сержантів і старшин, рядових і матросів
E. старшого прапорщика
107. Умивальники в кімнаті для вмивання обладнуються з розрахунку один кран на

A.
B.
C.
D.
E.

2-3 особи
4-5 осіб
5-7 осіб
7-8 осіб
E 9-10 осіб

108. Взимку в жилих приміщеннях підтримується температура
A. не нижче+15
B. не нижче+16
C. не нижче+25
D. не нижче+20
E. не нижче+18
109. Військовим званням сержантського і старшинського складу є
A. старший матрос
B. лейтенант
C. старший прапорщик
D. старший лейтенант
E. старший сержант
110. Полковник є начальником за військовим званням для
A. капітана
B. майора
C. підполковника
D. капітана 2 рангу
E. капітана 3 рангу;
111. Скільки умивальників потрібно мати в кімнаті для вмивання, якщо чисельність
роти 100 військовослужбовців:
A. 8-10
B. 10 – 12
C. 14 – 20
D. 25-30
E. 30-35
112. В кімнаті побутового обслуговування обладнується
A. місце для чищення зброї
B. місце для ремонту обмундирування
C. місце для чищення взуття
D. місце для миття рук
E. місце для зберігання особистих речей
113. Для сну військовослужбовцям строкової служби відводиться
A. 6 годин
B. 7 годин
C. 10 годин
D. 9 годин
E. 8 годин
114. Військовим званням складу прапорщиків і мічманів є

A.
B.
C.
D.
E.

майор
мічман
капітан-лейтенант
капітан 1-го рангу
старший лейтенант

115. Лейтенант є начальником за військовим званням для
A. старшини
B. капітана
C. старшого лейтенанта
D. прапорщика
E. старшого прапорщика
116. Для розміщення в спальних приміщеннях 50 військовослужбовців повинна
відводитися площа:
A. 80 - 120 кв.м
B. 300 - 350 кв.м
C. 210 -250 кв.м
D. 250 - 300 кв.м
E. 125 - 200 кв.м
117. Кімната побутового обслуговування обладнується
A. місцем для перукаря
B. місцем для миття рук
C. місцем для чищення взуття
D. місцем для куріння
E. місцем для чищення зброї
118. Після обіду заняття не проводяться і роботи не виконуються протягом
A. 20 хвилин
B. 15 хвилин
C. 30 хвилин
D. 45 хвилин
E. 50 хвилин
119. Військовим званням молодшого офіцерського складу є
A. капітан 3 рангу
B. старший сержант
C. старший прапорщик
D. старший лейтенант
E. підполковник до 40 років
120. Майор є начальником за військовим званням для
A. капітана
B. сержанта
C. підполковника
D. капітана 1 рангу
E. капітана 3 рангу
121. Душова обладнується з розрахунку один кран на

A. 8 - 10осіб
B. 5 – 7осіб
C. 10 – 15осіб
D. 15 – 20 осіб

E. 18 – 30осіб
122. В кімнаті побутового обслуговування обладнується
A. місце для чищення зброї
B. місце для чищення взуття
C. місце для прасування обмундирування
D. місце для миття рук
E. місцем для куріння
123. Одночасно з підрозділу може бути звільнено не більше як
A. 20 % військовослужбовців
B. 30 чоловік військовослужбовців
C. 30 % військовослужбовців
D. 50 % військовослужбовців
E. 60 % військовослужбовців
124. Взимку в жилих приміщеннях підтримується температура не нижче
A. 160 С
B. 180 С
C. 200 С
D. 190 С
E. 220 С
125. Зовнішні туалети влаштовуються від жилих приміщень, їдалень і пекарень не
ближче
A. 50 м
B. 300 м
C. 150 м
D. 200 м
E. 100 м
126. Під час виїзду у січні на Рівненський полігон особовий склад першого дивізіону
артилерійської бригади яким командує підполковник Пінчук був поселений у казарму де
знаходились військовослужбовці першого танкового бальйону майора
Грищука.Питання: на кого покладається керівництво внутрішньою службою у казармі
під час табірного збору? Відповідь: У разі розташування в одному приміщенні кількох
підрозділів, командири яких не мають спільного безпосереднього
начальника,керівництво внутрішньою службою покладається на
A. старшого за званням командира
B. на одного з цих командирів, наказом командира військової частини
C. старшого за званням, з присутніх офіцерів
D. на начальника гарнізону
E. на першого заступника командира частини

127. Капітан Грищенко під час відрядження скоїв дорожньотранспортну пригоду на
власному автомобілі.Питання: Кому повинен доповісти про це капітан Грищенко?
Відповідь:Про все, що сталося з військовослужбовцем і стосується виконання ним
службових обов’язків, та про зроблені йому зауваження військовослужбовець
зобов’язаний доповідати
A. своєму прямому начальнику
B. черговому своєї частини
C. своєму безпосередньому начальнику або прямому начальнику
D. любому офіцеру своєї частини
E. своєму безпосередньому начальнику
128. Молодший сержант Пінчук командир танка №321 1-го механізованого батальйону,
захотів проконсультуватися у майора Грищенка, начальника РАО бригади, з питань
будови танкової гармати Д-81. Питання: Назвати послідовність дій молодшого
сержанта Пінчука для отримання консультації. Відповідь: Із службових питань
військовослужбовець повинен звертатися до
A. свого безпосереднього начальника і з його дозволу - до наступного старшого
начальника
B. свого прямого начальника
C. старшого за званням військовослужбовця однієї з ним військової частини
D. до любого офіцера своєї військової частини
E. до любого старшого мічмана
129. Начальник артилерії першого механізованого корпусу віддав наказ підлеглим
військам на підготовку до польового виходу у січні – лютому поточного року.Питання:
Чи зобов’язаний начальник артилерії перевіряти виконання підлеглими наказу.
Відповідь:Начальник має право віддавати підлеглому накази і
A. не зобов’язаний перевіряти їх виконання
B. зобов’язаний перевіряти їх виконання
C. перевіряти їх виконання при необхідності
D. делегувати обовязки з перевірки безпосереднім начальникам
E. зобов’язаний перевірити виконання за бажанням
130. Молодший лейтенант Івченко по дорозі до штабу батальйону зустрів старшину
першої статті Слюсара і віддав йому наказ: «викликати чергового штабу батальйону до
мене!» Питання: Чи мав право молодший лейтенант Івченко віддавати наказ такого
змісту? Відповідь: Молодші офіцери за своїми військовими званнями є начальниками
для
A. прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів
B. тільки для прапорщиків однієї з ними військової частини
C. сержантів, старшин, рядових і матросів однієї із ними військової частини
D. сержантів, старшин, рядових і матросів
E. тільки для мічманів флоту
131. Особовий склад 1 і 2 танкового батальйонів у повному складі отримали наказ на
підготовку території рівненського навчального центру до бойової стрільби. Весь
особовий склад з цією метою разом з офіцерами був розташований у наметовому
містечку. Першим батальйоном командував старший лейтенант Торба, другим
батальйоном - капітан Лазарєв. Доповісти: Хто з командирів є начальником для
особового складу табірного збору, так як командир бригади не прислав наказу про
проведення збору? Відповідь: У разі спільного виконання службових обов’язків

військовослужбовцями, що не підпорядковані один одному, якщо їх службові відносини
не визначені командиром, начальником є
A. старший за посадою, а за рівних посад-старший за військовим званням
B. старший прапорщик;
C. той, у кого більший військовий досвід
D. той, хто має досвід війни в Афганістані
E. той, хто має досвід війни в Іраку
132. Генерал-майор Грицай при призначенні на посаду майора Руденка поставив йому
задачу на підготовку артилерійського полігону до бойової стрільби у червні місяці.
Примітка: генерал-майор Грицай є прямим начальником для майора Руденка. Доповісти:
кого і яким способом повинен був повідомити генерал-майор Грицай віддаючи наказ
майору Руденку? Відповідь: Старший за службовим становищем , може віддавати наказ
підлеглому, минаючи його безпосереднього начальника, про що повідомляє
A. безпосереднього начальника підлеглого, чи наказує підлеглому особисто доповісти
своєму безпосередньому начальнику
B. тільки підлеглого
C. начальника штабу
D. командира військової частини
E. не повідомляє нікого
133. Командир батальйону майор Скрипка поставив задачу командиру взвода
лейтенанту Руденку організувати заняття з фізичної підготовки у спортивному залі.
Через 15 хв після початку занять командир бригади , особисто, поставив лейтенанту
Руденко іншу задачу. Доповісти: як має поступити у даній ситуації лейтенант Руденко?
Відповідь: У разі коли військовослужбовець, який виконує наказ, отримав від іншого
командира новий наказ, що стане перешкодою для виконання попереднього, він
A. виконує перший, а потім наступний наказ
B. коли один з наказів явно злочиний, тоді виконується наказ, який не є злочиним
C. виконує спочатку наказ старшого за званням, а потім молодшого
D. не виконує ні одного наказу,але доповідає про це командиру бригади
E. доповідає про це командирові, який віддав наступний наказ і після отримання його
згоди припиняє виконання попереднього наказу
134. Командир бригади полковник Павлишин під час наради вирішив перевірити плани
робіт підлеглих на поточний місяць , начальник медичної служби майор Рудченко
запланував контроль фізичної зарядки у 2 механізованому батальйоні Доповісти: чи
входить у обов’язки начальника медичної служби така перевірка? Відповідь: Медичний
контроль за фізичною підготовкою особового складу полку повинен здійснювати
A. начальник медичної служби бригади
B. начальник фізичної підготовки
C. начальник служби військ
D. командири підрозділів
E. начальник гарнізону
135. Командир бригади полковник Павлов під час наради вирішив перевірити плани
робіт підлеглих на поточний місяць, начальник медичної служби майор Руденко
запланував контроль якості питної води якою забезпечується танковий батальйон що
знаходиться на польовому виході. Доповісти: чи має право начальник медичної служби
здійснювати цей контроль? Відповідь: Здійснювати систематичний медичний контроль
за якістю харчування особового складу та якістю води, що ним вживається обов’язок

A.
B.
C.
D.
E.

начальника медичної служби бригади
чергового офіцера медичної служби бригади
заступника начальника медичної служби бригади
начальника і нженерної служби бригади
начальника медичного пункту батальону

136. На нараді у командира бригади заступник з виховної роботи полковник Бабій
поставив задачу начальнику медичної служби бригади майору Клименко підготовити і
прочитати лекцію для сімей офіцерів на тему: «Здоровий спосіб життя людини »
Доповісти: Чи входить це у обов’язки начальника медичної служби? Відповідь:
Пропагувати серед військовослужбовців і членів їх сімей медичні знання і здоровий
спосіб життя зобов’язані
A. начальник медичної служби бригади і начальник фізичної підготовки
B. заступник командира бригади з тилу
C. лише начальник медичної служби бригади
D. заступник командира бригади
E. начальник медичної служби бригади у взаємодії з заступником командира бригади з
виховної роботи
137. На нараді у командира бригади полковник Павлишин поставив задачу начальнику
медичної служби бригади майору Клименко скласти списки особового складу які
відносяться до груп ризику алкоголізму, токсикоманії, наркоманії. Доповісти: Чи
входить це у коло обов’язку начальника медичної служби? Відповідь: Виявлення
військовослужбовців полку схильних до алкоголізму, токсикоманії та вживання
наркотиків, забезпечувати проведення заходів щодо їх лікування є обов’язком
A. начальника медичної служби бригади разом з командирами та їх заступниками з
виховної роботи, військовим психологом полку
B. військовим психологом бригади
C. командирів та їх заступників з виховної роботи
D. наркологів, за погодженням з адвокатом
E. наркологів з погодженням з прокурором
138. Командир бригади полковник Павлишин під час наради перевірив плани робіт
підлеглих на поточний місяць. Начальник медичної служби майор Рудченко запланував
перевірку стану житлових приміщень та господарських служб танкового батальйону
який дислокується у сусідньому військовому містечку. Доповісти: Чи входить це у його
обов’язки? Відповідь: Контролювати санітарний стан району розташування бригади,
їдалень, житлових приміщень та господарських служб зобов’язанний
A. заступник начальника медичної служби бригади
B. начальник медичної служби бригади
C. черговий офіцер медичної служби бригади
D. застпник командира роти з тилу
E. заступник командира батальйону з тилу і начальник інженерної служби
139. Складаючи план комплексної перевірки заступник командира бригади з тилу
підполковник Іщук доручив перевірку стану їдалень начальнику медичної служби
майору Кучмі. Доповісти: Чи входить це у обов’язки начальника медичної служби?

A.
B.
C.
D.
E.

заступник начальника медичної служби бригади
заступник командира роти з тилу
черговий офіцер медичної служби бригади
начальник медичної служби бригади
заступник командира батальйону з тилу і начальник інженерної служби

140. Командир бригади полковник Павлишин під час заслуховування підлеглих
начальників служб про стан справ , підняв начальника медичної служби майора
Клименка і наказав доповісти, коли особовий склад 3-ї танкової роти мився в лазні і
міняв білизну. Доповісти: Чи правомірне питання задане командиром бригади?
Відповідь: Здійснювати контроль за своєчасністю миття особового складу в лазні і
заміни йому натільної та постільної білизни, рушників,шкарпеток зобов’язанний
A. черговий офіцер медичної служби бригади
B. черговий фельдшер
C. заступник начальника медичної служби бригади
D. черговий частини
E. начальник медичної служби бригади
141. Під час бойової стрільби штатним снарядом на Львівському навчальному центрі
при завантаженні боєприпасів снарядним ящиком був важко травмований рядовий
Клименко. Командир батальйону відвіз його у міську лікарню м. Яворова, а через
тиждень повернув його в батальйон. Про цей випадок знав начальник медичної служби
бригади . Доповісти: Послідовність дій начальника медичної служби бригади?
A. Командиру бригади
B. безпосередньому медичному начальнику
C. командиру бригади і безпосередньому медичному начальнику
D. прямому мединому начальнику
E. начальнику гарнізону
142. Особовий склад 1 механізованої роти у складі 8 солдат знаходився у відрядженні на
28 авторемонтному заводі де здавав техніку в ремонт. Після повернення в бригаду було
встановлено що 4 солдати із 8 ураженні кіром. Доповісти: Послідовність дій начальника
медичної служби бригади за фактом захворювання солдат на кір. Відповідь: Про
інфекційні захворювання або випадки, які можуть позначитися на санітарноепідемічному стані бригади, і про кожен випадок госпіталізації військовослужбовців,
зумовлений травмуванням, начальник медичної служби бригади повинен доповідати
щомісяця
A. командиру бригади
B. безпосередньому медичному начальнику
C. командиру бригади і безпосередньому медичному начальнику
D. прямому медичному начальнику
E. начальнику гарнізону
143. Під час виконання бойової стрільби штатним снарядом на Львівському
навчальному центрі при завантаженні боєприпасів снарядним ящиком був важко
травмований рядовий Клименко. Командир батальйону відвіз його у міську лікарняю м.
Яворова, а через тиждень повернув його в батальйон. Про травму начальник медичної
служби доповів своєму безпосередньому начальнику після виздоровлення солдата.
Доповісти: термін доповіді про травму і кому повинен доповісти нач. мед. служби ?

A.
B.
C.
D.
E.

негайно
на протязі доби
протягом тижня
на протязі доби після погодження з прокурором
на протязі доби, після погодження з адвокатом

144. Особовий склад 1-ї механізованої роти у складі 8 солдат знаходився у відрядженні
на 28-му авторемонтному заводі де здавав техніку в ремонт. Після повернення в бригаду
було встановлено що 4 солдати із 8 уражені кіром. Доповісти: Термін доповіді
начальника медичної служби про захворювання кіром. Відповідь: Про інфекційні
захворювання або випадки, які можуть позначитися на санітарно-епідемічному стані
бригади, і про кожен випадок госпіталізації військовослужбовців, зумовлений
травмуванням, начальник медичної служби бригади повинен доповісти командиру
бригади і безпосередньому медичному начальнику
A. на протязі доби після погодження з прокурором
B. на протязі доби
C. протягом тижня
D. негайно
E. на протязі доби, після погодження з адвокатом
145. Командир бригади полковник Павлишин під час наради перевірив плани робіт
підлеглих на поточний місяць. Начальник медичної служби майор Рудченко запланував
перевірку обліку медичного майна на червень місяць поточного року. Доповісти:
періодичність перевірки обліку майна начальником медичної служби. Відповідь:
Начальник медичної служби бригади зобов’заний організувати ведення обліку,
зберігання і належне використання медичного майна і техніки, не рідше ніж
A. 3 рази на рік
B. щомісяця
C. двічі на рік
D. за бажанням
E. за потребою
146. Командир бригади полковник Павлишин під час наради перевірив плани робіт
підлеглих начальників служб. Начальник медичної служби майор Рудченко запланував
перевірку наркотичних речовин на червень місяць. Доповісти: Чи ця робота входить у
його обов’язки?
A. 1 раз на місяць
B. за потребою
C. 2 рази на рік
D. щотижня
E. 1 раз на три місяці
147. Під час стройового огляду командир бригади зробив зауваження майору Стрижу і
наказав збрити бороду. Доповісти: Чи дозволено носити бороду офіцерам? Відповідь:
Носіння бороди
A. дозволено лише офіцерам
B. заборонено
C. дозволено лише офіцерам і прапорщикам за наявності медичних показань
D. дозволено лише офіцерам морського флоту
E. дозволено лише мічманам і старшинам рот

148. Залишати запас їжi за заявками старшин рот або чергових рот, не допускаючи її
зберiгання понад визначений термiн, входять в обов’язки
A. днювального роти
B. чергового роти
C. чергового батальйону
D. чергового їдальнi
E. заступника командира вiйськової частини з виховної роботи

