
Тестові завдання з ЗВП та МРОС 

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) самостійності, незалежності і внутрішньої безпеки; 

e) суверенітету, самостійності і незалежності. 

 

Безпосереднім організатором внутрішньої служби в роті є: 

a) начальник штабу; 

b) заступник начальника штабу; 

c) старшина роти;               

d) командир роти; 

e) заступник командира роти. 

 

Військовослужбовці повинні беззастережно виконувати накази командирів: 

a) так;           

b) ні; 

c) так, якщо це не протирічить власним переконанням; 

d) так. Якщо це протирічить завданню, яке виконує частина; 

e) так. Якщо це не спрямовано на підрив бойової готовності. 

 

Начальники, яким військовослужбовці підпорядковані за службою у тому числи і тимчасово є: 

a) прямими;   

b) безпосередніми; 

c) не прямими начальниками; 

d) сторонніми начальниками; 

e) тимчасовими начальниками. 

 

Старший офіцер за своїм військовим званням  пiдполковник є начальником  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) прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів;       

d) молодших офіцерів Збройних сил; 

e) тільки для прапорщиків і мічманів Збройних сил. 

 

У разі спільного виконання службових обов’язків військовослужбовцями, що не підпорядковані один одному, 

якщо їх службовi вiдносини не визначенi командиром, начальником є :  

a) старший за посадою, а за рівних посад - старший за військовим званням, 

b) старший прапорщик, старший сержант, полковник; 

c) той, у кого більший військовий досвід; 

d) той, хто має досвід війни в Афганістані; 

e) той, хто має досвід війни в Іраку. 

 

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) неповинен 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. 

 

Для розмiщення особового складу військовослужбовців в спальних примiщеннях вiдводиться площа на 

кожного з розрахунком: 

        а)       1.5 – 2 кв.м. 

        b)       2.5 – 4 кв.м. 

        с)       4 – 5 кв.м. 

        d)       6 – 7 кв.м. 

        е)       8 – 9 кв.м. 

 

Примiщення пiдроздiлу щоденно прибирається: 

a) черговим роти; 

b) черговими прибиральниками пiд наглядом чергового роти; 



c) днювальними роти; 

d) вiйськовослужбовцями, якi звiльненi вiд занять по хворобi; 

e) спецiальними штатними прибиральниками iз цивiльного населення. 

 

З настанням темряви i до свiтанку в вiйськовiй частинi пiдтримується повне освiтлення: 

a) у кiмнатах для зберiгання зброї; 

b) бiля входу до казарм, коридорах, на сходах; 

c) на сходах, в туалетах i коридорах; 

d) у кiмнатах для зберiгання зброї, на сходах, бiля входу до казарм; 

e) бiля входу до казарм, у кiмнатах для зберiгання зброї, коридорах, на сходах i  в туалетах. 

 

 Уранцi черговий роти пiднiмає заступникiв командирiв взводiв: 

a) за 3 хвилини до сигналу «Пiдйом»; 

b) за 5 хвилин до сигналу «Пiдйом»; 

c) за 10 хвилин до сигналу «Пiдйом»; 

d) за 15 хвилин до сигналу «Пiдйом»; 

e) за 20 хвилин до сигналу «Пiдйом»; 

 

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 iз стрiлецької зброї; 

d) пiсля перебування в вiйськовiй частинi 14 днiв; 

e) пiсля прийняття ними Вiйськової присяги. 

 

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) до вiдбою; 

c) до ранку наступного дня; 

d) на 2 доби; 

e) на 3 доби. 

 

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. 

 

У ніч на передодні 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 прогулянки. 

 

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 3дні до заступлення в наряд. 

 

Днювальний роти призначається із: 

a) рядового складу;          

b) складу старшин; 

c) із сержантів; 

d) Із молодших сержантів; 

e) Із сержантів і старшин. 

 

 Днювальний роти забов'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) старшині роти. 

 

За своїми військовими званнями сержанти і старшини є начальниками: 

a) рядовим і матросам однієї із ними військової частини;    

b) молодшим сержантам, рядовим і матросам однієї із ними військової частини;  

c) рядовим і матросам; 

d) усім рядовим збройних сил України; 

e) усім матросам військово-морського флоту. 

 

Молодші офіцери за своїми військовими званнями є начальниками для: 

a) прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів; 

b) сержантів, старшин, рядових і матросів;          

c) сержантів, старшин, рядових і матросів однієї із ними військової частини; 

d) тільки для прапорщиків однієї з ними військової частини; 

e) тільки для мічманів флоту. 

 

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. 

 

Приготування їжi в вiйськовiй частинi має бути закiнчено: 

a) за 20 хвилин до встановленого розпорядком дня; 

b) за 30 хвилин до встановленого розпорядком дня; 

c) за 40 хвилин до встановленого розпорядком дня; 

d) за 45 хвилин до встановленого розпорядком дня; 

e) за 1 годину до встановленого розпорядком дня. 

 Звiльняються з розташування вiйськової частини одночасно з пiдроздiлу: 

        a)       не бiльше як 50 % особового складу; 

        b)       не бiльше як 10 % особового складу; 

c)     не бiльше як 20 % особового складу; 

       d)       не бiльше як 30 % особового складу; 

e)       не бiльше як 40 % особового складу. 

 

Обов’язком громадян України є: 

a) Захист Вітчизни, шанування її державних символів;              

b) Захист її громадян; 

c) вірними є відповіді а і в; 

d) шанування і збереження державних символів; 

e) захист самостійності і незалежності. 

 

Відповідальність за стан внутрішньої служби у військових частинах покладається на: 

a) всіх безпосередніх начальників;              

b) всіх прямих начальників;                    

c) всіх безпосередніх і прямих начальників; 

d) тільки на прапорщиків; 

e) тільки на мічманів. 

 

Військовослужбовцями Збройних сил 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 знаходиться у відрядженні в Україні; 

e) громадянин любої держави, який досконало володіє українською мовою. 

 

Безпосереднім начальником є: 

a) вищий за званням військовослужбовець; 

b) будь який прямий начальник; 

c) найближчий до підлеглого прямий начальник; 



d) усі молодші офіцери і прапорщики; 

e) усі старші офіцери і прапорщики. 

 

Генерал – лейтенанти за своїми військовими званнями є начальниками для: 

a) молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів;         

b) старших офіцерів, молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів; 

c) молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів однієї із ними 

військової частини; 

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. 

 

Старший за службовим становищем, може віддавати наказ підлеглому, минаючи його безпосереднього 

начальника,  про що повідомляє: 

        a)    наказує підлеглому особисто доповісти своєму безпосередньому начальнику;   

b)     тільки підлеглого; 

c)     начальника штабу; 

d)     командира військової частини; 

        e)    начальника гарнізону. 

 

Вiйськовослужбовцi у разi звернення один до одного поза строєм на території військової частини:                                                                                                                                     

       a)      звертаються як хочуть; 

       b)      повиннi прийняти стройове положення; 

       c)      приймають положення «Вiльно»; 

      d)      можуть сидiти i розмовляти один з одним; 

      e)      можуть тримати руки в кишенях одягу. 

 

Об’єм повiтря на одну особу в спальних примiщеннях повинен бути згiдно Статуту: 

         а)      6 – 7 куб.м. 

         b)      8 – 9 куб.м. 

         с)      9 – 12 куб.м. 

         d)      13 – 14 куб.м. 

         е)      15 – 16 куб.м. 

 

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. 

 

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 лiхтарii часовiлампи) яке включають вiд вiдбою до пiдйому. 

 

 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 ротиi здають йому записку про звiльнення; 

d) черговому роти про повернення і здають йому записку про звiльнення; 

e) командиру взводу, черговому частиниi здають йому записку про звiльнення. 

 

За дозволом на звiльнення вiйськовослужбовець звертається до: 

a) свого старшини роти; 

b) свого командира батальйону; 

c) свого командира роти; 

d) свого командира взводу; 

e) свого безпосереднього командира. 

 

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.  

 

У день заступання в наряд у години, зазначені в розпорядку дня, особовому складові надається: 

a) не менше 4 годин для підготовки до несення служби і не менше двох годин для відпочинку (сну); 

b) не менше 3 годин для підготовки до несення служби і не менше однієї години для відпочинку (сну);     

c) не менше 2 годин для підготовки до несення служби і не менше однієї години для відпочинку (сну); 

d) не менше 4 годин для підготовки до несення служби; 

e) не менше 5 годин для підготовки до несення служби. 

 

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) 15 хвилин до виходу на розвід;     

c) 1 годину до виходу на розвід;    

d) безпосередньо під час розводу; 

e) після доповіді начальника варти. 

 

Днювальний роти підпорядковується: 

a) черговому роти;   

b) черговому штабу частини; 

c) командиру взвода; 

d) старшині роти; 

e) головному старшині. 

 

Стежити за чистотою та порядком у приміщеннях і вимагати від військовослужбовців їх додержання є 

обов'язком: 

a) днювального роти;     

b) командира роти; 

c) чергового роти; 

       d) чергового частини; 

       e) санітарного інструктора роти. 

 

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 обов’язки з перевірки безпосереднім начальником; 

e) довіряти своїм підлеглим і приймати усні доповіді після виконання ними завдань. 

 

Генерал – майори 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 сержантів, старших прапорщиків. підполковників та полковників; 

e) головних старшин, прапорщиків,капітанів ІІІ рангу, майорів і рядових. 

 

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. 

 

У зимку 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. 

 



 Якiсть приготування їжi в вiйськовiй частинi щоденно перевiряється: 

a) черговим лiкарем (фельдшером),  черговим частини; 

b) черговим фельдшером; 

c) черговим частини; 

d) черговими батальйонiв i начальниками медичних пунктiв батальйонiв; 

e) командиром вiйськової частини або одним iз його заступникiв, черговим лiкарем (фельдшером),  

черговим частини. 

 

Прийом молодого поповнення в вiйськовоiй частинi i комплекс заходiв, якi проводяться з ними окремим 

пiдроздiлом здiйснюється на протязi: 

a) одного тижня; 

b) двох тижнiв; 

c) трьох тижнiв; 

d) чотирьох тижнiв; 

e) 10 днiв. 

 

Днювальний роти зобов'язаний постійно охороняти кімнату зберігання зброї та не допускати до неї нікого, 

крім: 

a)     чергового роти;      

b)     вiйськового коменданта; 

c)     начальника варти; 

d)     військового прокурора;  

e)     начальника органу управління служби правопорядку в гарнізоні. 

 

Система заходів, що вживається для організації повсякденного життя і діяльності військової частини, 

підрозділів та військовослужбовців згідно зі Статутом та іншими нормативно-правовими актами це: 

a) внутрішні правила;                    

b) внутрішні обов’язки; 

c) внутрішня служба;                          

d) внутрішні взаємозв’язки;  

e) внутрішні взаємовідносини. 

 

Військові звання поділяються згідно з Статутом на: 

a) армійські, корабельні і повітряні; 

b) армійські і корабельні;                       

c) армійські і повітряні; 

d) армійські і внутрішні; 

e) єдині армійські військові звання. 

 

За своїм службовим становищем і військовим званням військовослужбовці стосовно інших 

військовослужбовців можуть бути: 

a) керівниками або підлеглими; 

b) командирами або виконавцями; 

c) начальниками або підлеглими;          

d) керівниками і командирами; 

e) начальниками і виконавцями. 

 

За своїми військовими званнями сержанти і старшини є начальниками: 

a) рядовим і матросам однієї із ними військової частини;    

b) молодшим сержантам, рядовим і матросам однієї із ними військової частини;  

c) рядовим і матросам; 

d) усім рядовим збройних сил України; 

e) усім матросам військово-морського флоту. 

 

Командир, що віддає наказ: 

a) не несе відповідальність за його наслідки; 

b) відповідає за його наслідки та відповідність законодавству;            

c) відповідає тільки за виконання наказу. 

d) несе кримінальну відповідальність 

e) підлягає штрафу у разі віддання явно злочинного наказу 

 

Стрiлецька зброя особового складу пiдроздiлу та боєприпаси до неї зберiгаються: 

        а)      на спецiальних складах; 

        b)      на квартирах особового складу пiдроздiлу; 



        с)       у кiмнатах для зберiгання зброї; 

        d)      в медичних пунктах; 

        е)      в їдальнях в спецiально вiдведених для неї мiсцях. 

 

Контейнери для смiття в вiйськовiй частинi очищаються i дезiнфiкуються: 

a) не рiдше нiж один раз на тиждень; 

b) не рiдше нiж два рази на тиждень; 

c) не рiдше нiж один раз на два тижднi; 

d) не рiдше нiж один раз на три тижднi; 

e) один раз в квартал. 

 

 Промiжок мiж харчуванням у вiйськовiй частинi не може перевищувати: 

a) 5 годин; 

b) 6 годин; 

c) 7 годин; 

d) 8 годин; 

e) 9 годин. 

 

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)     черговим лiкарем; 

         d)     черговим лiкарем (фельдшером) разом з черговим частини; 

         e)     черговим частини. 

 

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. 

 

Вiдвiдувати вiйськовослужбовцiв строкової служби, дозволяється: 

a) в любий час; 

b) тiльки в вихiдний день; 

c) в передсвятковi i святковi днi; 

d) в час, визначений розпорядком дня; 

e) тiльки в суботу i недiлю. 

 

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.  

 

Підготовка особового складу добового наряду (крім варти), призначеного від роти, здійснюється старшиною 

роти чи іншою посадовою особою, призначеною: 

a) старшиною роти ;  

b) командиром роти;        

c) заступником командира роти; 

d) командиром першого взводу; 

e) заступником начальника бригади.  

 

Розвід добового наряду проводить новопризначений черговий частини в час, визначений: 

a) командиром військової частини;    

b) черговим частини; 

c) заступником командира військової частини з виховної роботи; 

d) заступником командира в/ч з тилу; 

e) графіком роботи  служби військ. 

 

Днювальний роти не має права виходити з приміщення роти: 



         a)     лише за фізіологічними потребами; 

         b)     лише у випадку заміни на час відсутності; 

         c)      без дозволу чергового роти;  

         d)      без дозволу командира роти; 

         e)      без дозволу чергового батальйону. 

 

Направляти хворих та тих, хто потребує огляду лiкаря, до медичного пункту частини зобов’язаний: 

         a)     старшина роти; 

         b)     черговий роти; 

         с)     командир роти; 

         d)     командир батальйону; 

         e)     начальник медичного пункту батальйону. 

 

Із службових питань військовослужбовець повинен звертатися до: 

a) свого безпосереднього начальника і з його дозволу - до вищого 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. 

 

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 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. 

 

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. 

 

Тривалiсть звiльнення з розташування вiйськової частини вiйськовослужбовцiв в недiлю i святкові дні: 

a) до ранку наступного дня; 

b) до вiдбою; 

c) до початку вечiрньої перевiрки; 

d) до пiдйому; 

e) до вечерi. 

 

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. 

 

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.  

 

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; 

е)      черговому своєї частини. 

 

За своїми військовими званнями прапорщики і мічмани є начальниками: 

a) сержантам, рядовим і матросам;   

b) сержантам і старшинам однієї із ними військової частини;   

c) сержантам, старшинам, рядовим і матросам однієї із ними військової частини;      

d) усім сержантам сухопутних військ; 

e) усім старшинам сил флоту. 

 

Полковники за своїми військовими званнями є начальниками для: 

a) старших офіцерів, молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів; 

b) молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів;         

c) молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів однієї із ними 

військової частини; 

d) головних старшин, мічманів, старших мічманів, капітана І рангу, головного корабельного старшини; 

e) майорів, підполковників. Рядових,  сержантів. старшин. 

 

Після отримання наказу військовослужбовець відповідає: 

a) “Так – точно”; 

b)  “Слухаюсь”;           

c) “Так”; 

d) «слухаюсь, дозвольте виконувати»; 

e) «слухаюсь, дозвольте йти». 

 

Пiдлеглi й молодшi за вiйськовим званням звертаються у службових справах до командирiв i старших за 

вiйськовим званням таким чином: 

a) пане «Лейтенанте»;    

b) товаришу «Лейтенанте»; 

c) товаришу «Петренко»; 

d) пане лейтенанте Петренко; 

e) товаришу командире. 

 

Особиста зброя офiцерiв та прапорщикiв батальйону i патрони до неї зрiгаються: 

         а)     в кiмнатi для зберiгання зброї батальйону в загальнiй пiрамiдi для зброї; 

         b)     в кiмнатi для зберiгання зброї батальйону в спецiальнiй металевiй замкненiй шафi; 

         с)     на квартирах офiцерiв i прапорщикiв; 

         d)     в днювального по ротi в тумбочцi закритiй на замок; 

         е)     у чергового частини в металевiй замкненiй шафi. 

 

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. 

 

У суботу та передсвятковi днi тривалiсть звiльнення не може бути бiльшою: 

a) 12 годин; 

b) добу; 

c) 2 доби; 

d) 3 здоби; 

e) 4 доби. 

 

Штаб військової частини повідомляє командирам підрозділів дні заступання й склад добового наряду: 

a) за 7 діб до початку наряду; 

b) за 5 діб до початку наряду;  

c) за 7 діб до початку місяця;     

d) за 30 діб до наряду;  

e) о 8:00 ранку в день заступання в наряд. 

 

Підготовка варти здійснюється відповідно до: 

a) дисциплінарного Статуту Збройних Сил України; 

b) наказу командира роти; 



c) Статуту гарнізонної і вартової служб;         

d) згідно особистого плану підготовки варти; 

e) згідно календарного плану підготовки варти. 

 

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 хв. до розводу. 

 

Безпосереднім організатором внутрішньої служби у військовій частині є: 

a) начальник штабу;                  

b) замісник начальника штабу; 

c) офіцер, який призначений для цього начальником штабу. 

d) начальник служби військ 

e) начальник розвідки військової частини 

 

 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; 

 

Генерал-полковник за своїм військовим званням є начальником для: 

a) молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів; 

b) старших офіцерів, молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів;               

c) всіх військовослужбовців України. 

d) тільки для генералів сухопутних військ. 

e) тілки для генералів флоту і сухопутних військ. 

 

У зимку в примiщеннях медичних установ вiйськових частин пiдтримується температура: 

a) не нижче +15° С; 

b) не нижче +18° С; 

c) не нижче +20° С; 

d) не нижче +25° С; 

e) приблизно +25° С. 

 

Черговий підрозділ призначається для посилення варти або термінового виклику у разі виникнення: 

a) пожежі, стихiйного лиха та в iнших випадках; 

b) страйку у населеному пункті; 

c) приїзду іноземної делегації;   

d) організації масових заходів виховного плану 

e) критичної обстановки з постачанням продуктів харчування 

 

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 

 

Особовий склад добового наряду, що несе службу із стрілецькою зброєю повинен пройти медичний огляд: 

a) в день заступання;     

b) за 1 день до заступання;     

c) медичний огляд проходити не треба. 

d) кожен солдат проходить медогляд за індивідуальним планом 

e) за рішеням старшини роти 

 

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-варти, далі-справа наліво-черговий парку, черговий фельдшер, черговий    

         контрольно-пропускного пункту, черговий штабу частини і ін.;     

c) на правому фланзі-черговий контрольно-пропускного пункту, далі-справа наліво-черговий 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 – оркестер , варти і інший особовий склад наряду 

 

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 

 

За дозволом на звiльнення вiйськовослужбовець звертається до: 

a) свого старшини роти; 

b) свого командира батальйону; 

c) свого командира роти; 

d) свого командира взводу; 

e) свого безпосереднього командира. 

 

 Начальник медичної служби бригади підпорядковується: 

a) командиру бригади;    

b) командиру роти; 

c) командиру дивізіону; 

d) начальнику тилу; 

e) начальнику служби військ. 

 

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) заступник командира з тилу. 

e) заступник командира бригади з тилу і начальник інженерної служби. 

 

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. 

 

Загартування військовослужбовців має проводитися безперервно шляхом:  

a) боротьби з курінням; 

b) повітряних процедур у поєднанні із заняттями з фізичної підготовки і спорту; 

c) пропаганди здорового способу життя.    

d) за індивідуальним графіком. 

e) відвідуванням лекцій з питань фізичної підготовки. 

 

Щеплення за епідемічними показаннями проводяться: 

a) відповідно до календаря щеплень; 

b) за наказом старшого командира;   

c) згідно плану бойової підготовки. 

d) за рішенням головного санітарного лікаря. 

e) згідно наказу командира медичної роти 

 

Основними лікувально-профілактичними заходами, щодо військовослужбовців є: 

a) диспансеризацiя, амбулаторне, стаціонарне i санiтарно-курортне лікування; 

b) приватне лікування; 

c) періодичні щеплення.   

d) курортне лікування і закалювання. 

e) санаторне і стаціонарне лікування. 



 

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) двічі на рік перед початком весняного і осіннього періодів навчання; 

c) раз у квартал. 

d) перед оголошенням епідемічного стану. 

e) за потребою. 

 

Роту на медичний огляд представляє: 

a) командир роти,   

b) старшина роти;    

c) зам. командира роти. 

d) фельдшер роти. 

e) фельдшер батальйону. 

  

Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу направляються до медичного пункту 

частини черговим роти під командою: 

a) старшого, призначеного з числа хворих роти; 

b) командира взводу; 

c) головного корабельного старшини;    

d) самостійно; 

e) старшини роти. 

 

Вiйськовослужбовцi, якi захворiли в перiод вiдпустки, на стацiонарне лiкування направляються: 

         a)      вiйськовими комендантами або вiйськовими комiсарами; 

         b)      цивiльними полiклiнiками; 

         c)      прокурорами; 

         d)      головами сiльських (мiських) рад; 

         e)      начальниками гарнізонів. 

 

Для нагляду за додержанням порядку у лазні призначається черговий лазні із числа: 

a) сержантів;     

b) старшин; 

c) прапорщиків; 

d) офіцерів медичної служби; 

e) прапорщиків з виховної роботи. 

 

Чиста натільна білизна, рушники і шкарпетки видаються, а брудна білизна здається: 

a) безпосередньо в лазні;    

b) перед лазнею; 

c) при виході з лазні; 

d) по команді чергового частини; 

e) по команді старшини батареї, після лазні. 

 

Про здавання та прийняття чергування попередній і новопризначений чергові медичного пункту доповідають: 

a) начальникові медичного пункту та черговому частини;    

b) черговому частини;    

c) начальникові медичного пункту; 

d) начальнику медичної служби бригади; 

e) командиру медичної роти. 

 

Днювальний медичного пункту призначається із: 

a) санітарів;           

b) фельдшерів; 

c) лікарів; 

d) начальника медичної служби бригади; 

e) начальника швидкої медичної допомоги. 

 

Під час проведення на полігоні збору військових частин різних з'єднань для керівництва внутрішньою службою 

наказом старшого командира призначається: 

a) начальник табірного збору;         

b) начальник полігону; 

c) командир табірного збору; 



d) командувач табірного збору; 

e) командувач полігону; 

 

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.  

 

Скiльки змiн днювальних призначають в ротi при розташуваннi військової частини табором:   

a) три;       

b) двi;   

c) чотири;  

d) п’ять; 

e) одну; 

 

Старші вагонів (корабельних приміщень) 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  

 

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. 

 

На заняттях виконуються фізичні вправи з використанням різних способів тренування і дозування фізичного 

навантаження: 

a) з урахуванням належності військовослужбовців до видів Збройних сил i родiв вiйськ, вiку i стану 

здоров’я;  

b) не залежно від роду військ; 

c) не залежно від військового звання; 

d) залежно від кліматичного району місця призову військово службовців; 

e) для всiх однаковi не залежно вiд стану здоров’я i належностi до видiв i родiв вiйськ. 

 

Планові запобіжні щеплення проводяться всьому особовому складові військової частини: 

a) відповідно до календаря щеплень;      

b) за наказом старшого командира; 

c) згідно плану бойової підготовки; 

d) на випадок епідемічної ситуації; 

e) згідно рішення командира бригади. 

 

Військовослужбовці, які захворіли раптово або дістали травму, направляються до медичного пункту частини: 

a) негайно, у будь-який час доби;    

b) протягом дня; 

c) тільки з дозволу командира частини; 

d) з дозволу старшини роти; 

e) самостійно. 

 

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) старшини роти в інший час під командуванням старшого з числа сержантів;    

b) командира роти; 

c) вірні варіанти а і в; 

d) командира відділення; 

e) за погодженням з фельдшером. 

 

Медичний контроль за фізичною підготовкою особового складу бригади повинний здійснювати: 

a) начальник медичної служби бригади; 

b) начальник фізичної підготовки; 



c) начальник служби військ;   

d) командири підрозділів; 

e) начальник гарнізону. 

 

За своєчасністю миття особового складу в лазні і заміни йому натільної та постільної білизни, рушників, 

шкарпеток зобов’язаний здійснювати контроль: 

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. 

 

 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. 

 

Виконання фізичних вправ проводиться: 

a) під час ранкової фізичної зарядки, спортивно-масової роботи, і під час самостійних тренувань, 

навчальних занять;  

b) під час розводу на заняття; 

c) під час стройового огляду; 

d) під час ранкового огляду; 

e) через 1 годину після обіду. 

 

Від проведення щеплень військовослужбовці звільняються: 

a) за бажанням; 

b) всі зобов’язані пройти щеплення; 

c) тільки за висновком лікаря;    

d) тільки за рішенням командира бригади; 

e) за рішенням старшини батареї. 

 

Перед проведенням профілактичних щеплень медичному огляду підлягають: 

a) всі крім старшого офіцерського складу; 

b) всі крім солдат, які знаходяться на бойовому чергуванні; 

c) весь особовий склад бригади;   

d) всі крім наряду солдатської їдальні; 

e) всі крім наряду по парку і КПП. 

 

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. 

 

Військовослужбовці, які з поважних причин не пройшли медичного обстеження,  направляються за  наказом 

командира роти  при першiй можливостi до: 

a)    медичного пункту військової частини;   

b)    міської поліклініки; 

c)    найближчого медичного закладу; 

d)    у військовий шпиталь; 

e)    у медичну кафедру навчального закладу. 

 

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. 

 

Начальник (командир) лікувального закладу (частини) зобов'язаний повідомити про виписку хворих 

військовослужбовців командиру військової частини, з якої вони прибули: 

a) за 5 днів до виписки;      

b) за 2 дні до виписки;      

c) після виписки; 

d) повинен повідомити чергового частини по телефону у день виписки, до обіду; 

e) повідомити родичів солдата і його командира за 2 дні до виписки. 

 

Спеціальне оброблення обмундирування, натільної і постільної білизни проводиться за окремим розпо-

рядженням: 

a) начальника медичної служби; 

b) командира військової частини;      

c) заступника командира військової частини з тилу; 

d) старшого фельдшера батальну; 

       е)    начальника речової служби частини. 

 

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. 

 

Днювальний медичного пункту підпорядковується: 

a) черговому частини;    

b) черговому фельдшерові (санітарному інструкторові);     

c) вірні варіанти а і в; 

d) черговому санітару; 

e) черговому хірургу. 

 

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) начальник полігону; 

b) начальник табірного збору;        

c) начальник військової частини; 

d) начальник штабу табірного збору; 

e) начальник штату бригади. 

  

Порядок купання особового складу у відкритих водоймах встановлюється при розміщенні табором: 

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. 

 

Для ранкового огляду й вечірньої перевірки при розміщенні табором старшини рот шикують підрозділи на: 

a) передніх лінійках; 

b) бокових лінійках; 

c) передніх або бокових лінійках;     

d) на стадіоні;  

e) на стройовому плацу. 

 

Начальник військової команди  має пред'явити начальнику органу управління служби правопорядку на 

залізничних шляхах: 

a) військові перевізні документи, маршрутний лист на команду;     

b) бланки чеків-вимог для одержання матеріальних засобів у ході перевезення. 

c) посвідчення особи; 

d) розклад варт; 

e) списки особового складу варти. 



 

З метою підвищення стійкості організму військовослужбовців до змін фізичних факторів довкілля проводиться 

їх: 

a) санітарно-гігієнічні, протиепідемічні і лікувально- профілактичні заходи; 

b) загартування;    

c) заборона куріння; 

d) купання у водоймах; 

e) пропаганда здорового способу життя. 

 

Відмітки про щеплення заносяться: 

a) у військовий квиток;     

b) у медичну книжку; 

c) в особову справу; 

d) в службову карточку; 

e) в картотеку. 

 

Роту на медичне обстеження представляє: 

a) командир роти,   

b) старшина роти; 

c) зам. командира роти; 

d) санітарний інструктор роти; 

e) санітарний інструктор батальйону. 

 

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- денне стаціонарне лікування хворих; 

e) 20- денне стаціонарне лікування хворих. 

 

Натільна та постільна білизна, рушники, шкарпетки підлягають зміні: 

a) по мірі забруднення; 

b) два рази на тиждень;  

c) раз на тиждень;     

d) онучі і шкарпетки підлягають заміні щораз після прийому душу; 

e) постільна білизна міняється у лазні разом з натільною білизною. 

 

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 частини;    

c) помічнику начальника медичного пункту; 

d) черговому військової прокуратури; 

e) черговому органу управління Служби правопорядку в гарнізоні. 

 

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.  

 

Пропагувати серед військовослужбовців і членів їх сімей медичні знання і здоровий спосіб життя зобов’язаний: 

a) начальник медичної служби полку і начальник фізичної підготовки; 

b) начальник медичної служби полку і заступник командира полку з виховної роботи;  

c) лише начальник медичної служби бригади; 

d) заступник командира бригади; 

e) заступник командира бригади з тилу. 

 

Про інфекційні захворювання або випадки, які можуть позначитися на санітарно-епідемічному 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 медичному начальнику; 

e) начальнику гарнізону. 

 

Збереження і зміцнення здоров’я військовослужбовців досягається шляхом: 

a) систематичного загартовування і фізичного розвитку; 

b) відвідування лекцій з питань фізичної підготовки; 

c) перегляду кінофільмів з фізичної підготовки;    

d) заборони куріння; 

e) пропаганди здорового способу життя. 

 

Медичному оглядові у лазні перед миттям підлягають: 

a) рядовий, сержантський і старшинський склад;   

b) всі військовослужбовці; 

c) всі крім старшого офіцерського складу; 

d) всі крім молодших офіцерів; 

e) всі крім матросів і старшин. 

 

До проведення медичного обстеження військовослужбовців залучаються лікарі-спеціалісти із: 

a) амбулаторно-лікувальних закладів; 

b) військово-лікувальних закладів;    

c) стаціонарно-лікувальних закладів; 

d) військово-медичних навчальних закладів; 

e) санітарно-епідемічних станцій. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

До початку амбулаторного прийому збирати медичні книжки військовослужбовців, записаних на прийом, мі-

ряти 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. 

 

Якщо в штаті медичного пункту немає посади санітара, днювальні медичного пункту призначаються із: 



a) осіб рядового складу, які видужують;          

b) фельдшерів медичного пункту; 

c) лікарів медичного пункту; 

d) обов’язки днювального в нічний час виконує черговий штабу частини; 

e) обов’язки днювального виконує любий солдат.  

 

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 частини;    

c) начальника табірного збору;        

d) начальника штабу табірного збору; 

e) начальник штату бригади. 

 

Для нагляду за порядком під час купання, запобігання нещасним випадкам на воді та подання медичної 

допомоги призначається: 

a) черговий з купання, черговий команди плавців; 

b) черговий фельдшер (санітарний інструктор); 

c) черговий з купання, черговий команди плавців і черговий фельдшер (санітарний інструктор);   

d) черговий водолаз; 

e) черговий рятувальних з гідрокостюмом і санітарною сумкою. 

 

За сухої погоди табірні лінійки, дороги і доріжки між наметами: 

a) поливаються водою;     

b) наносять заново; 

c) замітають; 

d) посипають свіжим піском; 

e) покривають дерном. 

 

Начальник медичної служби бригади зобов’язаний 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) двічі на рік;   

d) за бажанням; 

e) за потребою. 

 

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) протягом двох тижнів після прибуття до військової частини;   

c) протягом перших трьох днів після прибуття до військової частини; 

d) на збірному пункті військомату; 

e) протягом 6 годин після прибуття до військової частини. 

 

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. 

 

Черговий фельдшер (санітарний інструктор) медичного пункту підпорядковується: 

a) черговому частини, його помічникові i начальнику медпункту військової частини; 

b) головному корабельному старшині; 

c) старшині медичного пункту;.    

d) командиру 1-го батальйону;  

e) командиру першого взводу санітарної роти. 

 

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 бригади; 

e) за рішеням начальника військового стрільбища. 



 

У роті на табірному зборі 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 грибка; 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. 

 

Здійснювати систематичний медичний контроль за якістю харчування особового складу та якістю води, що ним 

вживається обов’язок: 

a) начальника медичної служби бригади;      

b) черговий офіцер медичної служби бригади; 

c) заступник начальника медичної служби бригади; 

d) начальника інженерної служби бригади; 

e) командир медичної роти бригади. 

 

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) негайно;   

b) на протязі доби; 

c) протягом тижня; 

d) на протязі доби після погодження з прокурором; 

e) на протязі доби, після погодження з адвокатом. 

 

Носіння бороди: 

a) дозволено лише офіцерам; 

b) заборонено; 

c) дозволено лише офіцерам і прапорщикам за наявності медичних показань;  

d) дозволено лише офіцерами морського флоту; 

e) дозволено лише мічманам і старшинам рот. 

 

Військовослужбовець зобов’язаний доповісти за командою про випадки виникнення інфекційних захворювань 

в осіб, які проживають з ним в одній квартирі гуртожитку і допускаються до виконання службових обов’язків з 

дозволу : 

a) командира військової частини; 

b) начальника медичної служби; 

c) командира військової частини за рекомендаціями начальника медичної служби; 

d) санітарного інструктора підрозділу; 

e) начальника медичної служби гарнізону. 

 

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. 

 

Забороняється призначати медичні обстеження та огляди підрозділів: 

a) по понедiлкам; 

b) у дні відпочинку;    

c) по середам; 

d) по п’ятницям; 

e) по суботам. 

 

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. 



 

Механіки-водії (водії), iнші військовослужбовці, робота яких пов'язана з експлуатацією та обслуговуванням 

озброєння, бойової та іншої техніки, приймають душ: 

a) щодня; 

b) у разі потреби;  

c) один раз на тиждень; 

d) один раз на місяць під час польового виходу; 

e) один раз на тиждень миються в лазні. 

 

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 у медичному пункті; 

e) за вчасну видачу лікарських препаратів. 

 

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 сміттєзвалищ; 

c) доповідати командиру бригади про стан справ у медичному пункті; 

d) призначити кожному хворому лiкування; 

e) підтримувати зв'язок з найближчими лікувальними закладами. 

 

У добовий наряд наказом начальника табірного збору призначається: 

a) черговий табірного збору, який виконує обов’язки, які визначенi для чергового частини;    

b) днювальний табiрного збору;  

c) патруль табірного збору; 

d) черговий парку;  

e) черговий офіцерської столової  і черговий парку. 

 

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. не менше ніж на 3 км, з урахуванням напрямку вітру;    

b. не менше ніж на 2,5 км, з урахуванням напрямку вітру; 

c. не більше ніж на 4 км, з урахуванням напрямку вітру; 

d. сміття щоденно спалюється спеціальною групою пожежників; 

e. сміття щоденно закопується кожною військовою частиною на відстані 5-7 км від табору. 

 

Виявлення військовослужбовців полку схильних до алкоголізму, токсикоманії та вживання наркотиків, 

забезпечувати проведення заходів щодо їх лікування є обов’язком: 

a) начальника медичної служби полку 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) наркологах з погодженням з прокурором. 

 

Заходи щодо загартування військовослужбовців проводяться: 

a) їх командирами під систематичним контролем начальника медичної служби;    

b) заступником командира полку з фізичної підготовки; 

c) начальником фізичної культури і спорту полку; 

d) заступник командира полку з бойової підготовки; 

e) заступником командира полку з виховної роботи. 

 

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. 

 

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 пункту; 

e) санітарним інструктором роти. 

 

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. 

 

 Якщо кілька військових частин або підрозділів різних з'єднань (військових частин) об'єднуються в один табір, 

територія й приміщення між ними: 

a)   розподіляються наказом старшого командира або начальника табірного збору;   

b)   стає спільною для цих військових частин або підрозділів; 

c)   поділяється згідно до спеціалізації військових частин або підрозділів; 

d)   розподіляється спеціальними розпізнавальними знаками; 

e)   обволочується між підрозділами земляним валом. 

 

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)   командира військової частини (начальника);    

b)   заступника командира військової частини; 

c)   начальника табірного збору; 

d)   начальника гарнізону; 

e)   начальника тилу бригади. 

 

Проїзд військовим ешелоном посадових осіб транспорту, а також попутних військових команд дозволяється: 

a. начальником органу управління служби правопорядку на залізниці;    

b. черговим військового ешелону; 

c. днювальним вагону; 

d. командирами частин; 

e. командиром окремої медичної роти. 

 

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. 

 

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. 

 

Для несення внутрішньої і вартової служб у військовому ешелоні призначаються: 

a) черговий військового ешелону та його помічник; чергові рот; днювальні вагонів; варта; черговий 

пiдроздiл; черговий сигналiст; 

b) черговий лікар; 

c) вірні варіанти а і в;        

d) черговий парку;  

e) черговий фельдшер. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


