
ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ  

вхідного контролю для визначення рівня знань вступників 

на командно-штабний курс тактичного рівня Військово-Морських Сил  

(L-2 ВМС) 

 

І. Перелік загальних питань для фахівців усіх родів сил та військ 

ВМС. 

1. Яке призначення Військово-Морських Сил Збройних Сил України? 

2. Які завдання покладаються на ВМС ЗС України в мирний час? 

3. Які завдання покладаються на ВМС ЗС України в особливий період? 

4. Які основні висновки та уроки з бойової діяльності ВМС ЗС України в 

умовах збройної агресії РФ? 

5. Яки роди сил та військ є у складі ВМС ЗС України? 

6. Які основні тактичні властивості надводних сил? 

7. Які основні тактичні властивості підводних сил? 

8. Які основні тактичні властивості морської авіації? 

9. Які основні тактичні властивості берегових ракетно-артилерійських 

військ? 

10. Які основні тактичні властивості морської піхоти? 

11. Які основні завдання надводних сил? 

12. Які основні завдання підводних сил? 

13. Які основні завдання морської авіації? 

14. Які основні завдання берегових ракетно-артилерійських військ? 

15. Які основні завдання морської піхоти? 

16. Що розуміють під терміном “військовий корабель”? 

17. На які класи поділяються бойові кораблі та катери за класифікацією 

військових кораблів ВМС ЗС України? 

18. На які класи поділяються судна забезпечення за класифікацією 

військових кораблів ВМС ЗС України? 

19. Що розуміють під терміном “підтримка сил“ (“бойове забезпечення”) 

ВМС? 

20. Які є види підтримки сил (бойового забезпечення) ВМС? 

21. Що розуміють під терміном “бойовий порядок”? 

22. Що розуміють під терміном “похідний порядок”? 

23. Що розуміють під терміном “морський бій”? 

24. Що розуміють під терміном “бій”? 

25. Що розуміють під терміном “пошук”? 

26. Що розуміють під терміном “мінно-загорджувальні дії”? 

27. Які основні складові морського бою? 

28. Що таке система базування сил (військ) ВМС? 

29. Які є ступені ураження групових цілей? 

30. Які є ступені ураження поодиноких цілей? 

31. Які є складові бойової підготовки? 

32. Які форми та методи навчання використовуються у бойовій 

підготовці? 



33. Яка дальність стрільби ракетного комплексу “Калібр” по берегових та 

морських цілях? 

34. Які проекти десантних кораблів та катерів знаходяться на озброєнні 

Чорноморського флоту РФ? 

35. Які проекти бойових кораблів Чорноморського флоту РФ мають на 

озброєнні застосовувати ракетний комплекс “Калібр”? 

 

ІІ. Перелік питань щодо тактико-технічних характеристик основних 

зразків озброєння і техніки ВМС (за родами сил та військ ВМС). 

Питання для фахівців надводних і підводних сил: 

36. Яке основне ракетно-артилерійське та протичовнове озброєння 

фрегата пр. 1135.1? 

37. Яка десантномісткість сдк пр. 773? 

38. Яке основне протимінне озброєння ртщ пр. 1258? 

39. Яке основне озброєння мбака пр. 58155? 

40. Яка десантномісткість дшка пр. 58503? 

 

Питання для фахівців морської авіації: 

36. Яке основне озброєння протичовнового літака Бе-12пч? 

37. Яке основне озброєння протичовнового вертольоту Мі-14пч? 

38. Яке основне озброєння протичовнового вертольоту Ка-27пч? 

39. Яке основне озброєння транспортно-бойового вертольоту Ка-29тб? 

40. Яке основне озброєння пошуково-рятувального вертольоту Ка-27пр? 

 

Питання для фахівців берегових ракетно-артилерійських військ: 

36. Яка максимальна дальність стрільби протикорабельного ракетного 

комплексу “Нептун”? 

37. Яка максимальна дальність стрільби гармати 2А-36 “Гіацинт”? 

38. Яка максимальна дальність стрільби РСЗВ БМ-21 “Град”? 

39. Яка максимальна дальність стрільби гаубиці Д-30? 

40. Яка максимальна дальність стрільби протитанкової гармати МТ-12 

“Рапіра”? 

 

Питання для фахівців морської піхоти: 

36. Яка дальність стрільби гармати танку Т-80? 

37. Яка максимальна дальність стрільби кулемета (14,5мм КПВТ) БТР-70? 

38. Яка максимальна дальність стрільби ПТРК, що встановлений на БТР-

80? 

39. Яка дальність стрільби гармати БМП-2? 

40. Яка дальність стрільби гармати бойового модуля БТР-4Е? 

 

 

Академічний директор командно-штабного курсу 

тактичного рівня Військово-Морських Сил (L-2 ВМС) –  

начальник кафедри Військово-Морських Сил 

капітан 1 рангу Степан ЯКИМ’ЯК 


