1.
A.
B.
C.
D.
E.

Збереження і зміцнення здоров’я військовослужбовців досягається шляхом
систематичного загартовування і фізичного розвитку
відвідування лекцій з питань фізичної підготовки
проглядання кінофільмів з фізичної підготовки
заборони куріння
пропаганди здорового способу життя

2. З метою підвищення стійкості організму військовослужбовців до змін фізичних
факторів довкілля проводиться їх
A. протиепідемічні заходи
B. пропаганда здорового способу життя
C. заборона куріння
D. купання в водоймах
E. загартування
3.
A.
B.
C.
D.
E.

Заходи щодо загартування військовослужбовців проводяться:
їх командирами під систематичним контролем начальника медичної служби
начальником хімічної служби
начальником інженерної служби
заступником командира бригади з бойової підготовки
заступником командира бригади з виховної роботи

4.
A.
B.
C.
D.
E.

Загартування військовослужбовців має проводитися безперервно шляхом
боротьби з курінням
повітрянних процедур у поєднанні із заняттями з фізичної підготовки і спорту
пропаганди здорового способу життя
за індивідуальним графіком
відвідуванням лекцій з питань фізичної підготовки

5. Виконання фізичних вправ проводиться
A. під час ранкової фізичної зарядки, спортивно-масової роботи, і під час самостійних
тренувань, навчальних занять, навчально- бойової дiяльностi вiйськовослужбовців, а
також під час самостійних тренувань
B. під час розводу на заняття
C. під час стройового огляду
D. під час ранкового огляду
E. через 1 годину після обіду
6. На заняттях виконуються фізичні вправи з використанням різних способів
тренування і дозування фізичного навантаження
A. залежно від кліматичного району місця призову військовослужбовців
B. не залежно від роду військ
C. не залежно від військового звання
D. з урахуванням належності військовослужбовців до видів Збройних сил i родiв вiйськ,
вiку i стану здоров’я
E. для всiх одинаковi не залежно вiд стану здоров’я i належностi до видiв сил i родiв
вiйськ
7. Кому дозволено носіння бороди

A.
B.
C.
D.
E.

дозволено лише офіцерам
заборонено
дозволено лише офіцерам і прапорщикам за наявності медичних показань
дозволено лише офіцерами морського флоту
дозволено лише мічманам і старшинам рот

8. Планові запобіжні щеплення проводяться всьому особовому складові військової
частини
A. згідно рішення командира бригади
B. за наказом старшого командира
C. згідно плану бойової підготовки
D. на випадок епідемічної ситуації
E. віповідно до календаря щеплень
9.
A.
B.
C.
D.
E.

Щеплення за епідемічними показаннями проводяться
віповідно до календаря щеплень
за рішенням головного санітарного лікаря
згідно плану бойової підготовки
за наказом старшого командира
згідно наказу командира медичної роти

10. Від проведення щеплень військовослужбовці звільняються
A. за бажанням
B. всі зобов’язані пройти щеплення
C. тільки за висновком лікаря
D. тільки за рішеням командира бригади
E. за рішенням старшини батареї
11. Відмітки про щеплення заносяться
A. у військовий квиток
B. у медичну книжку
C. в особову справу
D. в службову карточку
E. в картотеку
12. У військовій частині режим обсервації або карантин запроваджується рішенням
A. начальника медичної служби
B. старшого начальника у військовій частині
C. командира батальйону
D. старшиною медичної роти бригади
E. командира медичної роти бригади
13. Основними лікувально-профілактичними заходами, що до військовослужбовців є
A. санаторне і стаціонарне лікування
B. приватне лікування
C. періодичні щеплення
D. курортне лікування і закалювання
E. диспансеризацiя,амбулаторне, стаціонарне i санiтарно- курортне лікування
14. Перед проведенням профілактичних щеплень медичному огляду підлягають

A.
B.
C.
D.
E.

всі крім старшого офіцерского складу
всі крім солдат, які знаходяться на бойовому чергуванні
весь особовий склад бригади
всі крім наряду солдатської їдальні
всі крім наряду по парку і КПП

15. Медичному оглядові підлягають у лазні перед миттям
A. рядовий, сержантський і старшинський склад
B. всі
C. всі крім старшого офіцерського складу
D. всі крім молодших офіцерів
E. всі крім матросів і старшин
16. Особи, які постійно працюють у їдальнях, на продовольчих складах, об'єктах
водопостачання, у пекарнях, лазнях, пральнях, і санітари підлягають медичному огляду
A. два рази на тиждень
B. один раз на тиждень
C. щоденно
D. за потребою
E. під час епідемій
17. Поглиблені медичні обстеження здійснюються з метою оцінки фізичного розвитку,
стану здоров'я і проводяться для нового поповнення
A. протягом тижня після прибуття до військової частини
B. на збірному пункті військомату
C. протягом перших трьох днів після прибуття до військової частини
D. протягом двох тижнів після прибуття до військової частини
E. протягом 6 годин після прибуття до військової частини
18. Поглиблені медичні обстеження здійснюються з метою оцінки фізичного розвитку,
стану здоров'я і проводяться для військовослужбовців строкової служби
A. двічі на рік перед початком зимового і літнього періодів навчання
B. один раз на рік перед початком веснянного періоду навчання
C. раз у квартал
D. перед оголошенням епідемічного стану
E. за потребою
19. Поглиблені медичні обстеження здійснюються з метою оцінки фізичного розвитку,
стану здоров'я і проводяться для офіцерів, прапорщиків та військовослужбовців, які
проходять військову службу за контрактом
A. двічі на рік
B. раз у квартал
C. раз на рік
D. за потребою
E. перед оголошенням епідемічного стану
20. До проведення медичного обстеження військовослужбовців залучаються лікаріспеціалісти із

A.
B.
C.
D.
E.

амбулаторно-лікувальних закладів
санітарно-епідемічних станцій
стаціонарно-лікувальних закладів
військово-медичних навчальних закладів
військово-лікувальних закладів

21. Забороняється призначати медичні обстеження та огляди підрозділів:
A. по понедiлках
B. у дні відпочинку
C. по середах
D. по п’ятницях
E. по суботах
22. Роту на медичне обстеження представляє
A. командир роти
B. старшина роти
C. зам. командира роти
D. санітарний інструктор роти
E. санітарний інструктор батальйону
23. Роту на медичний огляд представляє
A. командир роти
B. старшина роти
C. зам. командира роти
D. фелдшер роти
E. фельдшер батольйону
24. Військовослужбовці, які з поважних причин не пройшли медичного обстеження,
направляються за наказом командира роти при першiй можливостi до
A. у військовий шпиталь
B. міської поліклініки
C. найблищого медичного закладу
D. медичного пункту військової частини
E. у медичну кафедру навчального закладу
25. Про результати медичного обстеження особового складу військової частини, а також
пропозиції щодо проведення необхідних лікувально-оздоровчих заходів начальник
медичної служби частини доповідає
A. заміснику командира частини
B. командирові частини
C. начальнику з виховної роботи
D. начальнику медичної служби корпусу
E. начальник медичної служби бригади
26. Військовослужбовці зобов'язані негайно повідомити про захворювання:
A. безпосередньому начальнику
B. командиру роти
C. начальнику медичної служби
D. командиру бригади
E. начальнику медичної служби роти

27. Військовослужбовці, які захворіли раптово або отримали травму, направляються до
медичного пункту частини
A. самостійно
B. протягом дня
C. тільки з дозволу командира частини
D. з дозволу старшини роти
E. негайно, у будь-який час доби
28. Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу направляються
до медичного пункту частини черговим роти під командою
A. старшого, призначеного з числа хворих санітарного інструктора роти
B. командира взводу
C. головного корабельного старшини
D. самостійно
E. старшини роти
29. Книга запису хворих (згідно з додатком 14 до цього Статуту) за підписом старшини
роти подається черговому медичного пункту не пізніше ніж
A. за 3 години до початку амбулаторного прийому
B. за 1,5 години до початку амбулаторного прийому
C. за 2 години до початку амбулаторного прийому
D. на вимогу начальника мед. служби
E. після завершення прийому для оформлення документів
30. Зарахування військовослужбовців строкової служби на дієтичне харчування
здійснюється наказом по військовій частині на основі висновку начальника медичної
служби військової частини на термін
A. до чотирьох місяців
B. до трьох місяців
C. до шести місяців
D. за потребою військовослужбовців
E. за клопотанням батьків солдата
31. У медичному пункті військової частини стаціонарне лікування хворих, а також
військовослужбовців, направлених з лікувальних закладів (частин) на лікування та
реабілітацію проводиться
A. 11-денне стаціонарне лікування хворих
B. 10-денне стаціонарне лікування хворих
C. 5-ти денне стаціонарне лікування хворих
D. 14-денне стаціонарне лікування хворих
E. 20-ти денне стаціонарне лікування хворих
32. У разі направлення на лікування поза розташуванням частини військовослужбовці
повинні бути одягнені відповідно до пори року і мати при собі направлення, підписане
A. начальником медичної служби
B. командиром військової частини
C. черговим лікарем
D. фельдшером медичного пунку
E. санітарним інструктором роти
33. Вiйськовослужбовцi, якi захворiли в перiод вiдпустки, на стацiонарне лiкування
направляються

A.
B.
C.
D.
E.

вiйськовими комендантами або вiйськовими комiсарами
цивiльними полiклiнiками
прокурорами
головами сiльських (мiських) рад
народними депутатами

34. Начальник (командир) лікувального закладу (частини) зобов'язаний повідомити про
виписку хворого командирові військової частини, військовослужбовців, з якої вони
прибули
A. повідомити родичів солдата і його командира за 2 дні до виписки
B. за 2 дні до виписки
C. після виписки
D. повинен повідомити чергового частини по телефону у день виписку, до обіду
E. за 5 днів до виписки
35. Військовослужбовці повинні митися у лазні
A. не рідше одного разу на тиждень
B. не рідше одного разу на місяць
C. два рази на місяць
D. один раз на день
E. за потребою
36. Механіки-водії (водії),iнші військовослужбовці, робота яких пов'язана з
експлуатацією та обслуговуванням озброєння, бойової та іншої техніки, приймають душ
A. щодня
B. один раз на тиждень миються в лазні
C. один раз на тиждень
D. один раз на місяць під час польового виходу
E. у разі потреби
37. Під час миття у лазні (приймання душу) військовослужбовці строкової служби
забезпечуються
A. милом, рушниками та продезiнфiкованими мочалками
B. шампунем і рукавицею
C. віником з духмяних трав
D. комплектом білизни
E. спеціальними шапочками і тапочками
38. Для нагляду за додержанням порядку у лазні призначається черговий лазні із
A. сержантів
B. старшин
C. прапорщиків
D. офіцерів медичної служби
E. прапорщиків з виховної роботи
39. Військовослужбовці, які перебувають у наряді або відсутні з якихось інших причин,
а також ті, що повернулися з відряджень і відпусток, направляються до лазні за наказом

A.
B.
C.
D.
E.

командира відділення
командира роти
командира взводу
за погодженням з фельдшером
старшини роти, в інший час під командуванням старшого з числа сержантів

40. Порядок прання білизни встановлюється
A. начальник медичної служби
B. заступником командира військової частини з тилу
C. заступником командира військової частини з виховної роботи
D. командирами підрозділів за потребою
E. фельдшером медичного пункту за погодженням з начальником лазні
41. Натільна та постільна білизна, рушники, й шкарпетки підлягають зміні
A. по мірі забруднення
B. два рази на тиждень
C. раз на тиждень
D. шкарпетки підлягають заміні щораз після прийому душу
E. постільна білизна міняється у лазні разом з натільною білизною
42. Кухарям і пекарям натільна білизна видається не рідше ніж
A. двічі на тиждень
B. раз на тиждень
C. раз на два дні
D. по мірі забрудненння
E. за вказівкою чергового частини після огляду стану білизни
43. Чиста натільна білизна, рушники, і шкарпетки видаються, а брудна білизна здається
A. по команді чергового частини
B. по команді чергового батареї
C. при виході з роти
D. безпосередньо в лазні
E. по команді старшини батареї, після лазні
44. Спеціальне оброблення обмундирування, натільної і постільної білизни проводиться
за окремим розпорядженням
A. начальника медичної служби
B. командира військової частини
C. заступника командира військової частини
D. старшого фельдшера батальйону
E. начальника речової служби частини
45. Черговий фельдшер (санітарний інструктор) медичного пункту відповідає
A. за внутрішній порядок у медичному пункті
B. за зберігання зброї офіцерів
C. за зберігання наркотичних засобів
D. за стан хворих в роті
E. за вчасну видачу лікарських препаратів
46. Черговий фельдшер (санітарний

інструктор) медичного пункту підпорядковується

A.
B.
C.
D.
E.

командиру 1-го батальйону
головному корабельному старшині
старшині медичного пункту
черговому частини, його помічникові i начальнику мед.пункту військової частини
командиру першого взводу санітарної роти

47. Про здавання та прийняття чергування попередній і новопризначений чергові
медичного пункту доповідають
A. начальникові медичного пункту й черговому частини
B. черговому частини
C. начальникові медичного пункту
D. начальнику медичної служби бригади
E. командиру медичної роти
48. Постійно перебувати в медичному пункті; виходячи в службових справах, залишати
замість себе днювального медичного пункту та повідомляти його, куди й на який час
він відлучається; знати кількість хворих, які лікуються у медичному пункті, характер
захворювання, призначене кожному хворому лікування й харчування, виконувати
призначення лікаря зобов'язаний
A. начальник медичного пункту
B. помічник начальника медичного пункту військової частини
C. черговий фельдшер (санітарний інструктор) медичного пункту
D. начальнику медичної служби бригади
E. командир окремої медичної роти
49. За викликом чергового їдальні прибувати для визначення якості продуктів, що
видаються в їдальню; до початку амбулаторного прийому збирати -медичні книжки
військовослужбовців, записаних на прийом, міряти хворим температуру зобов'язаний
A. начальник медичного пункту
B. черговий фельдшер (санітарний інструктор) медичного пункту
C. помічник начальника медичного пункту військової частини
D. начальнику медичної служби бригади по телефону
E. командиру окремої медичної роти
50. Черговий фельдшер (санітарний інструктор) медичного пункту зобов'язаний після
прийняття чергування подавати відомості про кількість хворих, що перебувають на
стаціонарному лікуванні у медичному пункті
A. начальникові медичного пункту
B. черговому органу управління Служби правопорядку в гарнізоні
C. помічнику начальника медичного пункту
D. черговому прокуратури
E. черговому частини
51. Контроль за днювальними медичного пункту, що до здійснення старанного нагляду
й догляду за хворими є обов'язком
A. чергового частини
B. начальника медичного пункту
C. чергового фельдшера (санітарного інструктора) медичного пункту
D. помічника чергового частини
E. посильного штабу частини
52. Днювальний медичного пункту призначається із

A.
B.
C.
D.
E.

санітарів
фельдшерів
лікарів
начальника медичної служби бригади
начальника швидкої медичної допомоги

53. Днювальний медичного пункту підпорядковується
A. черговому частини
B. черговому фельдшерові (санітарному інструкторові)
C. днювальному роти
D. черговому санітару
E. черговому хірургу
54. Якщо в штаті медичного пункту немає посади санітара, днювальні медичного пункту
призначаються із
A. обов’язки днювального виконує любий солдат
B. фельдшерів медичного пункту
C. лікарів медичного пункту
D. обов’язки днювального в нічний час виконує черговий штабу частини
E. осіб рядового складу, які видужують
55. Який з вказаних пунктів днювальний медичного пункту зобов'язаний здійснювати за
вказівкою й під наглядом чергового фельдшера (санітарного інструктора)
A. обслуговувати хворих, роздавати їм їжу й воду проводити санітарну обробку
новоприбулих хворих
B. доповідати черговому частини про стан смітєзвалищ
C. доповідати командиру бригади про стан справ у медичному пункті
D. призначити кожному хворому лiкування
E. підтримувати зв'язок знайближчими лікувальними закладами
56. Порядок виходу військ на полігон (у табір) встановлюється
A. планом бойової підготовки
B. наказом старшого командира (начальника)
C. планом бойової підготовки або наказом старшого командира (начальника
D. за рішенням командира роти
E. за рішеням начальника військового стрільбища
57. Під час проведення на полігоні збору військових частин різних з'єднань для
керівництва внутрішньою службою наказом старшого командира призначається
A. командувач табірного збору
B. начальник полігону
C. командир табірного збору
D. начальник табірного збору
E. командувач полігону
58. Організовувати доведення до всіх частин (підрозділів) табірного збору сигналів
щодо приведення їх у вищі ступені бойової готовності, забезпечити у разі потреби їх
своєчасне відбуття до пунктів дислокації зобов'язаний

A.
B.
C.
D.
E.

начальник полігону
начальник табірного збору
начальник військової частини
начальник штабу табірного збору
начальник штабу бригади

59. Підтримувати високу військову дисципліну серед особового складу табірного збору і
внутрішній порядок, здійснювати заходи щодо охорони довкілля й пожежної безпеки є
обов'язком
A. начальника полігону
B. чергового роти
C. начальника табірного збору
D. начальника штабу табірного збору
E. начальника штабу бригади
60. У добовий наряд наказом начальника табірного збору призначається:
A. черговий табірного збору, який виконує обов’язки встановленi для
частини
B. днювальний табiрного збору
C. патруль табірного збору
D. чергові рот
E. черговий офіцерської столової і черговий парку

чергової

61. Якщо кілька військових частин або підрозділів різних з'єднань (військових частин)
об'єднуються в один табір, територія й приміщення між ними
A. обваловується земляним валом
B. стає спільною для цих військових частин або підрозділів
C. поділяється згідно до спеціалізації військових частин або підрозділів
D. розподіляється спеціальними розпізнавальними знаками
E. розподіляються наказом старшого командира або начальника табірного збору
62. Чи можуть сторонні особи відвідувати полігон (табір)
A. можуть згідно з правилами, встановленими командиром військової частини
B. не можуть
C. можуть у спеціально відведений час;
D. можуть тільки на період показових стрільб з дозволу командира частини;
E. можуть під час приведення молодого поповнення до військової присяги.
63. Порядок купання особового складу у відкритих водоймах встановлюється
A. черговим частини
B. командиром військової частини (начальником табірного збору)
C. начальником медичного пункту
D. начальником фізичної підготовки і спорту
E. заступником командира з бойової підготовки
64. Для нагляду за порядком під час купання, запобігання нещасним випадкам на воді та
подання медичної допомоги призначається

A. тільки черговий купальні
B. тільки черговий фельдшер (санітарний інструктор);
C. черговий купальні, черговий команди плавців і черговий фельдшер (санітарний
інструктор)
D. черговий водолаз
E. черговий рятувальник з гідрокостюмом і санітарною сумкою
65. Територія полігону (табору) має утримуватися в чистоті, з додержанням вимог
пожежної безпеки та охорони довкілля. Сміття збирається і щоденно вивозиться у місця,
погоджені з органами санітарного нагляду і віддалені від меж розташування військової
частини
A. сміття щоденно спалюється спеціальною групою пожежників
B. не менше ніж на 5 км, з урахуванням напрямку вітру
C. не більше ніж на 4 км, з урахуванням напрямку вітру
D. не менше ніж на 3 км, з урахуванням напрямку вітру
E. сміття щоденно закопується кожною військовою частиною на відстанні 5-7 км від
табору
66. У разі розташування військової частини табором у роті призначаються три зміни
днювальних
A. перша чергова зміна несе службу на передній лінійці біля постового грибка; друга
— охороняє приміщення (намети) і зброю третя — охороняє територію військової
частини
B. перша чергова зміна несе службу на передній лінійці біля постового гриба; друга —
охороняє приміщення (намети) і зброю; третя — відпочиває
C. перша чергова зміна несе службу на передній лінійці біля прохідного пункту; друга
— охороняє приміщення (намети) і зброю третя — відпочиває
D. перша зміна- відпочиває, друга несе службу на передній лінійці , третя –охороняє
зброю
E. перша зміна –охороняє зброю , друга відпочиває, третя –несе службу у парку
67. Скiльки змiн днювальних призначають в ротi при розташуваннi військової частини
табором
A. одну
B. двi
C. чотири
D. п’ять
E. три
68. Для ранкового огляду й вечірньої перевірки при розташуваннi військової частини
табором старшини рот шикують підрозділи на
A. дорозі до казарми
B. дорозі до стадіону
C. передніх або бокових лінійках
D. на стадіоні
E. на стройовому плацу
69. За сухої погоди табірні лінійки, дороги і доріжки між наметами

A.
B.
C.
D.
E.

поливаються водою
наносять заново
замітають
посипають свіжим піском
покривають дерням

70. Військові частини, підрозділи й команди великої чисельності для перевезення
залізничним, морським і річковим транспортом формуються
A. у військові колони
B. у військові ешелони
C. у військові бригади
D. у військові курені
E. у військові частини
71. У кожному військовому ешелоні призначаються начальник військового ешелону та
його заступники з бойового забезпечення, виховної роботи, постачання, начальник
зв'язку та лікар (фельдшер) ешелону наказом
A. начальника гарнізону
B. заступника командира військової частини
C. начальника табірного збору
D. командира військової частини (начальника)
E. начальника тилу бригади
72. При перевезенні по залізниці старші вагонів з людьми призначаються
A. командирами підрозділів, які перевозяться в них
B. начальником штабу бригади
C. начальником гарнізону
D. начальником штабу батальйону
E. заступником прокурора гарнізону
73. Начальник військової команди начальнику органу управління служби правопорядку
на залізничних шляхах має пред'явити
A. військові перевізні документи, маршрутний листок на команду
B. бланки чеків-вимог для одержання матеріальних засобів у ході перевезення
C. посвідчення особи
D. розклад варт
E. списки особового складу варти
74. Начальник військової команди перед відправленням повинен одержати у вiйськовiй
частинi
A. посвідчення особи
B. інструктаж з правил техніки безпеки
C. сухий пайок
D. військові перевізні документи, маршрутний листок, вiдомiсть наряду варти, табель
постiв, iнструкцiю начальника варти, бланки чекiв - вимог для одержання матерiальних
засобiв у ходi перевезення
E. графік руху ешелону
75. Для несення внутрішньої і вартової служб у військовому ешелоні призначаються

A. черговий військового ешелону та його помічник; чергові рот; днювальні вагонів з
людьми; варта; черговий пiдроздiл; черговий сигналiст
B. черговий лікарь
C. черговий авіанавідник
D. черговий парку
E. черговий фельдшер
76. Проїзд військовим ешелоном посадових осіб транспорту, а також попутних
військових команд дозволяється
A. командиром окремої медичної роти
B. черговим військового ешелону
C. днювальним вагону
D. командирами частин
начальником органу управління служби правопорядку на залізниці
77. Військовослужбовець, який відстав від військового ешелону (команди), зобов'язаний
прибути до
A. начальника найближчої військової частини
B. начальника органу управління служби правопорядку на залізниці або до начальника
вокзалу
C. звернутись до любого військовослужбовця на вокзалі
D. звернутися до любого старшого офіцера
E. звернутися до любого молодшого офіцера
78. Поглиблені медичні обстеження офіцерів проводяться
A. двічі на рік
B. протягом 2-х тижнів після прибуття в частину
C. протягом 3-х тижнів після прибуття в частину
D. тричі на рік
E. один раз на рік
79. Що перевіряє лікар до початку роздачі їжі в їдальні
A. чистоту рук
B. санітарний стан приміщень їдальні
C. наявність особового складу роти
D. наявність посуду на столах
E. чистоту взуття
80. Лікар військової частини може звільнити від виконання службових обов’язків
офіцера за хворобою на термін
A. не більше ніж на три доби
B. не більше ніж на чотири доби
C. не більше ніж на сім діб
D. не більше ніж на шість діб
E. не більше ніж на 1 добу
81. Проміжок між харчуванням не може перевищувати

A.
B.
C.
D.
E.

3 годин
5 годин
7 годин
8 годин
9 годин

82. Медичному оглядові підлягає рядовий склад військової частини
A. щоденно
B. один раз в два тижні
C. щомісяця
D. у лазні перед миттям
E. 2 рази на тиждень
83. Поглибленні медичні обстеження військовослужбовців строкової служби
проводяться
A. щомісяця
B. двічі на рік
C. раз на рік
D. щоквартально
E. 1 раз на 2 роки
84. Стаціонарне лікування хворих у медичному пункті військової частини проводиться
терміном до
A. 14 діб
B. 7 діб
C. 10 діб
D. 30 діб
E. 20 діб
85. Натільна та постільна білизна підлягають зміні
A. один раз в місяць
B. два рази на тиждень
C. що тижня
D. два рази на місяць
E. щодня
86. Особи, які постійно працюють у їдальнях, підлягають медичному огляду
A. кожний день
B. один раз на тиждень
C. два рази на тиждень
D. 1 раз в місяць
E. 2 рази в місяць
87. Книга запису хворих подається черговому медичного пункту не пізніше ніж
A. За 1 годину до початку амбулаторного прийому
B. протягом дня
C. За 3 години до початку амбулаторного прийому
D. За дві години до початку амбулаторного прийому
E. За 30 хв до початку амбулаторного прийому
88. Весь особовий склад полку підлягає медичному оглядові

A.
B.
C.
D.
E.

раз на тиждень
два рази на тиждень
перед проведенням профілактичних щеплень
раз на місяць
після проведення профілактичних щеплень

89. Поглиблені медичні обстеження нового поповнення проводяться
A. двічі на рік
B. протягом 2-х тижнів після прибуття до військової частини
C. один раз на рік
D. тричі на рік
E. 1 раз на 2 роки
90. Що перевіряє лікар до початку роздачі їжі в їдальні
A. чистоту рук
B. санітарний стан приміщень їдальні
C. наявність особового складу роти
D. наявність посуду на столах
E. дисципліну строю
91. Лікар військової частини може звільнити від виконання службових обов’язків
прапорщиків за хворобою на термін
A. не більше ніж на десять діб
B. не більше ніж на чотири доби
C. не більше ніж на сім діб
D. не більше ніж на шість діб
E. не більше ніж на вісім діб
92. Санітари підлягають медичному огляду
A. кожний день
B. 1 раз в квартал
C. два рази на тиждень
D. 1 раз в місяць
E. один раз на тиждень
93. Начальник медичної служби бригади на початку навчального року представив
командиру план проходження щеплень особовим складом бригади. Доповісти: Яким
документом керувався начальник медичної служби? Відповідь: Планові запобіжні
щеплення проводяться всьому особовому складові військової частини
A. віповідно до календаря щеплень
B. за наказом старшого командира
C. згідно плану бойової підготовки
D. на випадок епідемічної ситуації
E. згідно рішення командира бригади
94. У зв’язку з розповсюдженням епідемії грипу начальник медичної служби бригади
організував щеплення у сьому особовому складу. Доповісти: Чиїм наказом керувався
начальник медичної служби? Відповідь: Щеплення за епідемічними показаннями
проводяться

A.
B.
C.
D.
E.

віповідно до календаря щеплень
за рішенням головного санітарного лікаря
згідно плану бойової підготовки
за наказом старшого командира
згідно наказу командира медичної роти

95. На передодні планових щеплень командир 1 батальйону представив командиру
бригади на затвердження список солдатів які недопущенні до щеплень. Доповісти: Чи
командир має право затвердити список самовільно? Відповідь: Від проведення щеплень
військовослужбовці звільняються
A. за бажанням
B. всі зобов’язані пройти щеплення
C. тільки за висновком лікаря
D. тільки за рішеням командира бригади
E. за рішенням старшини батареї
96. Після проведеня щеплень особового складу фельдшер батальйону здійснив записи
про щеплення у медичних книжках особового складу. Доповісти: назву документу у
якому заносяться відмітки про щеплення. Відповідь: Відмітки про щеплення заносяться
A. у військовий квиток і засвідчуються печаткою військової частини
B. у медичну книжку
C. в особову справу
D. в службову карточку
E. в картотеку
97. У гуртожитку офіцерів в кімнатті31 прапорщик Клименко захворів на вітрянку.
Доповісти як повинен діяти лейтенант Зюзькін який проживає у цій же кімнаті.
Відповідь: Військовослужбовець зобов’язаний доповісти за командою про випадки
виникнення інфекційних захворювань в осіб, які проживають з ним в одній квартирі і
допускаються до виконання службових обов’язків з дозволу
A. командира військової частини
B. начальника медичної служби
C. командира військової частини за висновком та рекомендаціями начальника медичної
служби
D. санітарного інструктора підрозділу
E. начальника медичної служби гарнізону
98. У 1-му танковому батальйоні та у 2-му механізованому батальйоні 200-ї
механізованої бригади під час огляду були виявленні хворі на кір у кількості 17 чоловік.
Доповісти: Який режим встановлюється у бригаді і за чиїм розпорядженням? Відповідь:
У військовій частині режим обсервації або карантин запроваджується рішенням
A. начальника медичної служби
B. старшого начальника
C. командира бригади
D. старшиною медичного пункту
E. головного корабельного старшини
99. Під час чергової перевірки за зимовий період навчання лейтенант Мороз отримав
питання з військово-медичної підготовки такого змісту: «які ви знаєте лікувальнопрофілактичні заходи щодо військовослужбовців? Доповісти: Як правильно повинен
відповісти лейтенант Мороз? Відповідь: Основними лікувально-профілактичними
заходами, що до військовослужбовців є

A.
B.
C.
D.
E.

санаторне і стаціонарне лікування
приватне лікування
періодичні щеплення
курортне лікування і закалювання
диспансеризація, амбулаторне , стаціонарне і санаторно - курортне лікування

100. Начальник мед. служби бригади представив на затвердження командира бригади
графік обстеження кухарів солдатської та офіцерської їдалень. Доповісти:як часто згідно
цього графіку підлягають перевірці ці посадові особи? Відповідь: Особи, які постійно
працюють у їдальнях, на продовольчих складах, об'єктах водопостачання, у пекарнях,
лазнях, пральнях, санітари підлягають медичному оглядові
A. два рази на тиждень
B. один раз на тиждень
C. щоденно
D. за потребою
E. під час епідемій
101. Начальник мед. служби бригади склав перспективний план роботи служби на
поточний рік. У якому запланував поглиблені медичні обстеження для офіцерів.
Доповісти: Як часто проводяться вказані обстеження? Відповідь: Поглиблені медичні
обстеження здійснюються з метою оцінки фізичного розвитку, стану здоров'я і проводяться для офіцерів, прапорщиків та військовослужбовців, які проходять військову
службу за контрактом
A. двічі на рік
B. раз у квартал
C. за потребою
D. раз на рік
E. перед оголошенням епідемічного стану
102. Згідно плану обстеження особового складу, по причині відсутності стоматолога,
начальник медичної служби бригади запросив для обстеження лікаря стоматолога з 1-ої
міської лікарні. Доповісти: Правомірність дій начальника медичної служби. Відповідь:
До проведення медичного обстеження військовослужбовців залучаються лікаріспеціалісти із
A. амбулаторно-лікувальних закладів
B. санітарно-епідемічних станцій
C. стаціонарно-лікувальних закладів
D. військово-медичних навчальних закладів
E. військово-лікувальних закладів
103. У зв’язку з виїздом групи лікарів які проводили обстеження особового складу у
бригаді до військового шпиталю, командир бригади попросив їх затриматися ще на 1
день, неділю, та закінчити обстеження. Доповісти: Правомірність дій командира
бригади. Відповідь: Забороняється призначати медичні обстеження та огляди підрозділів
A. у дні чергувань
B. у дні відпочинку
C. під час тактичних навчань
D. у буденні дні
E. підчас бойових стрільб

104. Першу роту 20-ї механізованої бригади згідно плану обстеження представив
командир 2-го взводу капітан Юрченко. Доповісти: Правомірність дій командира
взводу. Відповідь: Роту на медичне обстеження представляє
A. санітарний інструктор батальйону
B. старшина роти
C. зам. командира роти
D. санітарний інструктор роти
E. командир роти
105. 1 роту окремого розвідувального батальйону на медичний огляд представив
заступник командира першого взводу старшина Петренко. Доповісти: хто повинен
представляти роту на медичний огляд? Відповідь: Роту на медичний огляд представляє
A. командир роти,
B. старшина роти
C. заступник командира роти
D. фельдшер роти
E. фельдшер батальйону
106. Лейтенант Марчук командир 1-го взводу 1-ої механізованої роти виконуючи
завдання з легководолазної підготовки під час польового виходу на Львівському
навчальному центрі захворів. Про захворювання він доповів начальнику тренажерного
корпусу, і поїхав додому в м. Яворів. Доповісти: Кому повинен був доповісти про
захворювання лейтенант Марчук? Відповідь: Військовослужбовці зобов'язані негайно
повідомити про захворювання
A. безпосереднього начальника
B. командира роти
C. начальника медичної служби бригади
D. командира бригади
E. начальника медичної служби батальйону
107. Сержант Гриців, виконуючи навчально-бойову задачу з стрільби з танкової пушки
отримав травму лівого передпліччя. Після огляду травми командир взводу дав
командиру розмістити його у приміщенні полігонної команди і черговою машиною
зранку на другий день направити у медичний пункт бригади. Доповісти: Як повинен був
діяти командир взводу?Відповідь: Військовослужбовці, які захворіли раптово або
дістали травму, направляються до медичного пункту частини
A. самостійно
B. протягом дня
C. тільки з дозволу командира частини
D. з дозволу старшини роти
E. негайно, у будь-який час доби
108. Черговий 1-ї механізованої роти у визначений час вишикував усіх хворих і
особисто привів до медичного пункту бригади. Доповісти: Як повинен був поступити
черговий 1-ї роти? Відповідь: Військовослужбовці рядового, сержантського і
старшинського складу направляються до медичного пункту частини черговим роти під
командою

A.
B.
C.
D.
E.

старшого, призначеного з числа хворих , або санітарного інструктора роти
командира взводу
головного корабельного старшини
самостійно
старшини роти

109. Старшина 1 роти прапорщик Ґудзь підписавши «книгу запису хворих» вручив її
черговому роти і наказав передати її черговому медичного пункту за 4 години до
початку прийому? Доповісти: термін подання «книги запису хворих» у медичний пункт?
Відповідь: Книга запису хворих (згідно з додатком 14 до цього Статуту) за підписом
старшини роти подається черговому медичного пункту не пізніше ніж
A. за 3 години до початку амбулаторного прийому
B. за 1,5 години до початку амбулаторного прийому
C. за 2 години до початку амбулаторного прийому
D. на вимогу начальника мед. служби
E. після завершення прийому для оформлення документів
110. Після прийому молодого поповнення і приведення його до військової присяги,
батьки рядового Грищука звернулися до начальника продовольчої служби з проханням
забезпечити їх сина дієтичним харчуванням. Начальник продовольчої служби після
погодження питання з начальником тилу поставив рядового Грищука на дієтичне
харчування на 6 місяців. Доповісти:На який термін і з чийого дозволу організовується
дієтичне харчування? Відповідь: Зарахування військовослужбовців строкової служби на
дієтичне харчування здійснюється наказом по військовій частині на основі висновку
начальника медичної служби військової частини на термін
A. до чотирьох місяців
B. за клопотанням батьків солдата
C. до шести місяців
D. за потребою військовослужбовців
E. до трьох місяців
111. Начальник медичної служби бригади майор Єськов 25 січня поточного року
прийняв з військового шпиталю м.Львова на реабілітацію 4 солдати 2-го механізованого
батальйону. Доповісти: На скільки днів повинен покласти на лікування начальник
медичної служби бригади солдат 2-го батальйону? Відповідь: У медичному пункті
військової частини стаціонарне лікування хворих, а також військовослужбовців,
направлених з лікувальних закладів (частин) на лікування та реабілітацію проводиться
A. 11-денне стаціонарне лікування хворих
B. 10-денне стаціонарне лікування хворих
C. 14-денне стаціонарне лікування хворих
D. 5-ти денне стаціонарне лікування хворих
E. 20-ти денне стаціонарне лікування хворих
112. Під час польового виходу на Львівський навчальний центр начальник речової
служби бригади капітан Щур запропонував начальнику з тилу на затвердження графік
помивки особового складу у лазні. Доповісти: Періодичність помивки особового складу
у лазні яка була визначена у графіку? Відповідь: Військовослужбовці повинні митися у
лазні

A.
B.
C.
D.
E.

не рідше одного разу на тиждень
не рідше одного разу на місяць
два рази на місяць
один раз на день
за потребою

113. Начальник речової служби бригади капітан Руденко після затвердження графіку
помивки особовогоскладу у лазні віддав розпорядження начальнику лазні прапорщику
Павленку щоби він допускав у душові кабіни механіків-водіїв танків. Доповісти:Яке
розпорядження було віддане начальнику лазні?
A. щодня
B. у разі потреби
C. один раз на тиждень
D. один раз на місяць під час польового виходу
E. два рази на тиждень
114. Під час здачі заліку з командирської підготовки капітан Костенко отримав таке
запитання „ назвати чим забезпечуються військовослужбовці строкової служби під час
миття у лазні?” Доповісти: Як правильно повинен відповісти капітан Костенко?
Відповідь: Під час миття у лазні (приймання душу) військовослужбовці строкової
служби забезпечуються
A. милом, рушниками та продезінфікованими мочалками
B. шампунем ,рукавицями, рушниками
C. віником з духмяних трав , рушниками
D. комплектом спеціальним для помивки у лазні
E. спеціальними шапочками і тапочками
115. Під час помивки у лазні особового складу 5 роти 2 батальйону командир
батальйону призначив черговим лазні прапорщика Григорєва. Доповісти: Чи правомірно
поступив командир батальйону? Відповідь: Для нагляду за додержанням порядку у лазні
призначається черговий лазні із
A. прапорщиків з виховної роботи
B. старшин
C. прапорщиків
D. офіцерів медичної служби
E. сержантів
116. Начальник речової служби бригади капітан Руденко склав графік отримання
особовим складом білизни і іншого майна на речовому складі . У графіку він окремо
відзначив,що кухарям і пекарям натільна білизна видається не рідше ніж: Відповідь:
Кухарям і пекарям натільна білизна видається не рідше ніж
A. двічі на тиждень
B. раз на тиждень
C. раз на два дні
D. по мірі забрудненння
E. за вказівкою чергового частини після огляду стану білизни

