ПРОГРАМА
перевірки рівня знань з допризовної підготовки

Додаток 4

Письмові питання
Збройні Сили України
Основні історичні періоди становлення і розвитку Збройних Сил України.
Давньослов’янське військо.
Українське військо періоду козаччини, його видатні діячі.
Січовий стрілецький рух в Україні.
Українські військові формування періоду національно-визвольної
боротьби 1917-1920 років.
6.
Українські військові формування періоду другої світової війни.
7.
Радянський партизанський рух в окупованій Україні.
8.
Діяльність Української Повстанської Армії.
9.
Види та роди військ Збройних Сил України.
10.
Хто здійснює загальне (безпосереднє) керівництво Збройними Силами
України.
11.
Законодавство України про порядок проходження військової служби.
12.
Види військової служби у Збройних Силах України.
1.
2.
3.
4.
5.

Статути Збройних Сил України
1. Як поділяються статути Збройних Сил України.
2. Військові звання і знаки розрізнення.
3. Начальники та підлеглі, старші та молодші, їх права і обов’язки.
4. Порядок звернення до начальників, віддання і виконання наказів.
5. Військова дисципліна. її суть та значення.
6. Обов’язки військовослужбовців з дотримання військової дисципліни.
7. Заохочення та стягнення, що накладають на солдат (матросів), сержантів
(старшин).
8. Строї та їх елементи.
9. Обов’язки військовослужбовця перед шикуванням і в строю.
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Вогнева підготовка
Призначення, бойові властивості та загальна будова автомата.
Призначення і будова основних частин і механізмів автомата
Можливі затримки і несправності під час стрільби та способи їх усунення.
Постріл та його періоди.
Початкова швидкість кулі, її вилив на стрільбу.
Вибір цілі, прицілу та точки прицілювання.
Призначення, бойові властивості, загальна будова та принцип дії ручних
гранат.
Порядок огляду і підготовки гранат до метання.
Заходи безпеки під час поводження з ручними гранатами.
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Тактична підготовка
Основні риси загальновійськового бою.
Види загальновійськового бою.
Види вогню і маневрів у бою.
Особиста зброя та екіпіровка солдата.
Дії солдата в бою.
Способи пересування на полі бою під час дій у пішому порядку.
Вимоги до вибору позиції для ведення вогню і місця для спостереження.
Прийоми і правила обладнання та маскування окопу для стрільби лежачи.
Спостерігач і його обов’язки.
Способи боротьби з танками за допомогою ручних гранат та інших засобів
озброєння механізованого відділення.
Організаційна структура механізованого відділення, його озброєння та бойові
можливості.
Похідний і бойовий порядок механізованого відділення.
Основні види інженерних загороджень.
Способи застосування (встановлення) мінно-вибухових загороджень, їх
демаскуючі ознаки, порядок подолання.
Дії солдата в бою у складі механізованого відділення.
Дії солдата в обороні.
Дії солдата у наступі.
Дії солдата під час застосування противником зброї масового ураження

Основи військової топографії
1. Місцевість, її види, класифікація.
2. Магнітний азимут і його визначення.
3. Визначення азимута на місцевий предмет і напрямку руху по магнітному
азимуту.
4. Способи орієнтування на місцевості.

Практичні питання
Статути Збройних Сил України
1. Рух стройовим і похідним кроком.
2. Повороти під час руху.
3. Військове вітання на місці й під час руху, в головному уборі та без нього.
4. Вихід зі строю.
5. Підхід до начальника.
6. Повернення до строю.
Вогнева підготовка
1. Неповне розбирання та складання зброї.
2. Спорядження магазину патронами.
3. Порядок заряджання та розряджання зброї.
4. Підготовка автомата для ураження противника у рукопашному бою.
5. Підготовка приладдя для чищення автомата.
6. Підготовка ручних гранат до бойового застосування.
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.

