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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Вступні випробування з оцінки рівня  допризовної підготовки громадян 
відбуваються в  усній формі. Для визначення рівня з допризовної підготовки  
комісія проводить тестування кандидатів, яке включає 5 завдань в усній формі 
(згідно з отриманим кандидатом білетом) та 5 завдань з практичного виконання 
нормативів (прийомів). Оцінка за кожне тестування складає 10 балів, 
максимальна кількість балів – 100.    Мінімальна кількість балів для допуску до 
конкурсного відбору складає 50 балів.  

  Кандидати, які під час тестування набрали менше 50% (менше 100 
балів) від максимальної кількості балів, вважаються такими, що не здали 
позитивно вступне випробування. Перелік завдань розроблений на кафедрі 
військової підготовки і затверджується начальником кафедри військової 
підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника, згідно з програмою предмету «Захист Вітчизни» (для вищих 
навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних і 
загальноосвітніх закладів) рекомендованою до виконання навчальними 
закладами всіх типів у 2017-2018 навчальному році. 

 
 

УСНІ ПИТАННЯ: 
 

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ- ОСНОВА ВІЙСЬКОВОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ 

(Військово-історичні, правові та політичні основи «Захисту Вітчизни») 
 

1. Структура воєнної організації держави та її керівництво. 
2. Воєнна доктрина України. 
3. Законодавство України про порядок проходження військової служби. 
4. Види військової служби. 
5. Права і обов'язки призовників. 
6. Військова присяга – клятва на вірність українському народові, її 

значення і порядок прийняття. 
7. Бойовий прапор військової частини – символ честі, доблесті і слави. 

 
 ВІЙСЬКОВІ СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: 

(Загальновійськова підготовка) 
 

1. Начальники та підлеглі, старші та молодші, їх права і обов'язки. 
2. Порядок звернення до начальників, віддання і виконання наказів. 
3. Військова дисципліна, її суть і значення. 
4. Обов'язки військовослужбовців з дотримання військової дисципліни. 



  

5. Заохочення та стягнення, що накладають на солдат (матросів), 
сержантів (старшин). 

6. Розподіл часу і повсякденний порядок. 
7. Розпорядок дня та його значення для виконання основних заходів 

повсякденної діяльності навчання й побуту особового складу 
підрозділів. 

8. Призначення, склад та озброєння добового наряду роти. 
9. Обов'язки днювального роти та його підлеглість. 
10. Обладнання та оснащення місця, де черговий, днювальний виконує свої 

обов'язки. 
11. Призначення та завдання вартової служби. 
12. Визначення варти, чатового. 
13. Пост, його обладнання та оснащення. 
14. Обов'язки чатового. 
15. Строї та їх елементи. 
16. Обов'язки військовослужбовця перед шикуванням і в строю. 

 
ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА 

 
1. Призначення та загальна будова автомата АКМ. 
2. Призначення і будова основних частин і механізмів автомата АКМ. 
3. Можливі затримки і несправності під час стрільби з АКМ і способи їх 

усунення. 
4. Малокаліберна гвинтівка ТОЗ – 12, загальна будова та порядок її 

зарядження. 
5. Заходи безпеки під час поводження з малокаліберною гвинтівкою ТОЗ 

– 12 і патронами. 
6. Можливі затримки під час стрільби з малокаліберної гвинтівки ТОЗ – 

12, порядок їх усунення. 
7. Загальна будова пневматичної гвинтівки ІЖ – 38 та її характеристика. 
8. Постріл і його періоди. 
9. Початкова швидкість кулі, її вплив на стрільбу. 
10. Відбій зброї і кут вильоту. 
11. Утворення траєкторії, прямий постріл, прикритий, уражувальний і 

мертвий простір та їх практичне значення. 
12. Способи визначення відстаней до цілі. 
13. Визначення відстаней за допомогою кутових величин та елементів 

зброї. 
14. Вибір цілі, прицілу та точки прицілювання. 
15. Призначення, бойові властивості, загальна будова і принцип дії ручних 

гранат Ф – 1; РГ – 42; РГД – 5. 
16. Порядок огляду і підготовки гранат до метання. 
17. Заходи безпеки під час поводження з ручними гранатами. 

 
 
 



  

 
 

ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 
 

1. Характеристика загальновійськового бою. 
2. Обов'язки солдата в бою. 
3. Особиста зброя та екіпіровка солдата. 
4. Організаційна структура механізованого відділення, його озброєння та 

бойові можливості. 
5. Дії солдата в бою. 
6. Способи пересування на полі бою під час дії у пішому порядку. 
7. Вимоги до вибору місця для ведення вогню і спостереження. 
8. Прийоми і правила обладнання і маскування окопу для стрільби 

лежачи. 
9. Спостерігач і його обов'язки. 
10. Способи боротьби з танками за допомогою ручних протитанкових 

гранат. 
11. Способи боротьби з повітряними цілями, що низько летять. 
12. Основні види інженерних загороджень. 
13. Способи встановлення мінно-вибухових загороджень та порядок їх 

подолання, демаскуючі ознаки МВЗ. 
14. Магнітний азимут і його визначення. 
15. Визначення азимута на місцевий предмет і напрямку руху по 

магнітному азимуту. 
16. Дії солдата в бою у складі механізованого відділення. 
17. Дії солдата у наступі та в обороні. 
18. Вибір вогневої позиції, її інженерне обладнання та маскування. 
19. Ведення спостереження. 
20. Дії солдата під час застосування зброї масового ураження. 
21. Похідний і бойовий порядок механізованого відділення. 
22. Подолання ділянки місцевості з радіоактивним зараженням. 

 
ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА 

(Основи цивільного захисту) 
 

1. Класифікація та причини виникнення надзвичайних ситуацій мирного і 
воєнного часу. 

2. Надзвичайні ситуації мирного часу та їх вплив на довкілля і безпеку 
життєдіяльності людини. 

3. Уражаючи фактори ядерної зброї та їх вплив на населення, об'єкти 
економіки і довкілля. 

4. Характеристика осередку ядерного ураження. 
5. Хімічна зброя та засоби її застосування. 
6. Бойові токсичні хімічні речовини, їх характеристика та вплив на 

організм людини. 
7. Характеристика осередку хімічного ураження. 



  

8. Біологічна зброя, засоби її використання. 
9. Характеристика осередку біологічного ураження. 
10. Вибухонебезпечні предмети та правила поводження з ними. 
11. Інженерні споруди, призначені для укриття і тимчасового захисту 

людей, їх класифікація, обладнання та порядок використання. 
12. Особливості використання додаткових патронів до цивільних 

протигазів. Порядок виготовлення найпростіших засобів захисту 
органів дихання та порядок їх використання. 

13. Ізолюючі засоби індивідуального захисту шкіри, захисний комбінезон і 
костюм, загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК). Їх призначення, 
склад, правила користування та режим роботи в них. 

14. Засоби захисту шкіри, комплект захисного одягу, їх призначення, 
склад, порядок користування. 

15. Підвищення захисних властивостей звичайного одягу. 
16. Медичні засоби індивідуального захисту. 
17. Аптечка індивідуальна, її склад та порядок використання. 
18. Індивідуальний протихімічний пакет та його склад. 
19. Порядок обробки шкіри, одягу, взуття. 
20. Пакет перев'язувальний індивідуальний та порядок його використання. 

 
ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
1. Основні правила та порядок проведення «штучного дихання» та не 

прямого масажу серця. 
2. Поняття про рану, класифікація ран. 
3. Перша медична допомога при пораненні. 
4. Види кровотеч. 
5. Перша медична допомога при кровотечах. 
6. Види переломів кісток, їх ознаки. 
7. Перша медична допомога при переломах. 
8. Табельні та підручні засоби іммобілізації. 
9. Опіки, їх класифікація. 
10. Перша медична допомога при опіках. 
11. Перша медична допомога при тепловому та сонячному ударах. 
12. Перша медична допомога при переохолодженні та відмороженні 

організму. 
13. Перша медична допомога при ураженні електричним струмом. 
14. Перша медична допомога при утопленні. 
15. Перша медична допомога при отруєнні чадним газом. 
16. 16.Перша медична допомога при отруєнні бензином, антифризом, 

метиловим спиртом. 
17. Перша медична допомога при укусах змій, комах та павуків. 
18. Загальні правила особистої гігієни. 
19. Заходи запобігання інфекційних захворювань. 
20. Загальні поняття про смерть, вірогідні та явні ознаки смерті. 

 



  

 
 

ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ: 
 

ВІЙСЬКОВІ СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: 
(питання відпрацьовуються практичним виконанням команд) 
 

1. Дії чатового при виникненні на посту пожежі або порушенні порядку 
поблизу свого поста, чи на сусідньому посту.  

2. Дії чатового при нападі на пост.  
3. Порядок застосування зброї. 
4. Рух стройовим і похідним кроком.  
5. Повороти під час руху.  
6. Військове вітання на місці й під час руху. 
7. Вихід зі строю.  
8. Підхід до начальника.  
9. Повернення до строю.  

 
ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА 

 
1. Неповне розбирання та складання автомата АКМ. 
2. Спорядження магазину патронами і порядок заряджання автомата 

АКМ. 
3. Приготування до стрільби, лежачи з упору. 

 
ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

 
1. Способи вивчення місцевості, виявлення цілей та доповідь про їх 

знаходження. 
2. Визначення сторін горизонту за компасом, годинником та сонцем, 

місцевими предметами.  
3. Визначення азимута на місцевий предмет і напрямку руху по 

магнітному азимуту.  
 

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА 
 

1. Надягання загальновійськового захисного комплекту ЗЗК. 
2. Надягання протигазу. 
3. Пакет перев’язувальний індивідуальний та порядок його використання. 

 
 

ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА 
 

1. Штучне дихання – його різновиди, методика та техніка проведення 
штучної вентиляції легенів. 

2. Непрямий масаж серця, як спосіб відновлення діяльності серцево-



  

судинної системи, методика його виконання. 
3. Техніка накладання пов'язок на голову. 
4. Техніка накладання пов'язок на передпліччя. 
5. Техніка накладання пов'язок на ліктьовий та плечовий суглоби. 
6. Техніка накладання пов'язок на колінний та гомілковостопний суглоби. 
7. Техніка накладання кровоспинного джгуту і закрутки на стегно і плече. 
8. Накладання шин з підручного матеріалу при переломах плеча, 

передпліччя, стегна, гомілки. 
 

 


