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ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,  

які будуть виноситися під час проведення вхідного контролю для 
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Розділ І 

 

1. Складові воєнного мистецтва та їх стисла характеристика. 

2. Принципи воєнного мистецтва, їх стисла характеристика. 

3. Сухопутні війська Збройних Сил України (призначення, 

завдання, структура). 

4. Загальновійськовий бій (визначення, види та їх стисла 

характеристика). 

5. Повітряні Сили Збройних Сил України (призначення, 

завдання, структура). 

6. Форми дій формувань Повітряних Сил Збройних Сил України 

тактичного рівня, їх стисла характеристика. 

7. Військово-Морські Сили Збройних Сил України (призначення, 

завдання, структура). 

8. Форми дій сил (військ) Військово-Морських Сил Збройних 

Сил України, їх стисла характеристика. 

9. Десантно-штурмові війська Збройних Сил України 

(призначення, функціональні компоненти та їх стисла характеристика). 

10. Форми дій Десантно-штурмових військ Збройних Сил України 

в операціях, їх стисла характеристика. 

 

Розділ ІІ 

 

11.  Види воєнних дій та їх стисла характеристика. 

12. Що таке маневр як складова бою (операції)? Основні види 

маневру у загальновійськовому бою та їх стисла характеристика. 

13. Удар як складова бою (операції) (визначення, різновиди). 

14. Процес планування у штабах тактичного рівня за стандартами 

НАТО (основні кроки та їх стисла характеристика). 

15. Назвати періоди вогневого ураження противника в 

оборонному і наступальному боях. 

16. Способи пересування військ (сил) та їх стисла характеристика. 

17. Принципи підготовки Збройних Сил України та їх стисла 

характеристика. 

18. Бойова підготовка (визначення та основні завдання). 

19. Завдання індивідуальної підготовки офіцерського складу. 

20. Методи навчання у Збройних Силах України та їх стисла 

характеристика. 

 

Розділ ІІІ 

 

21.  Комплексна розвідка, спостереження та дорозвідка 

(визначення, принципи та їх стисла характеристика). 

22. Логістичне забезпечення (визначення та функції). 
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23. Основні принципи об’єднаної логістики та їх коротка 

характеристика. 

24. Медичне забезпечення військ (сил) (визначення, принципи та 

їх стисла характеристика). 

25. Морально-психологічне забезпечення застосування військ 

(сил) (визначення, напрями та їх стисла характеристика). 

26. Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України 

(призначення та основні завдання). 

27. Мета та складові підтримки військ (сил).  

28. Кадрове забезпечення військ (сил) (заходи та основні вимоги). 

29. Мета та основні принципи реалізації стратегічних комунікацій 

у Збройних Силах України. 

30. У чому полягає індивідуальна лідерська здатність 

військовослужбовця? 

 

 

Начальник кафедри оперативного мистецтва 

полковник                                Андрій ГОЛОВАНОВ 

 

 

 


