
Питання до військово-історичного конкурсу 

Середньовічна історія України

1. Яким чином відзначив свою перемогу князь Олег після захоплення
Цар гр а ду ?

2. Хто з київських князів за легендою під час штурму Константинополя 
використав кораблі, поставлені на колеса? В якому році це відбулося?

3. Якому київському князю належав вислів «Іду на Ви»?
4. Як називалося військо за часів Київської Русі?
5. Як називалися багатокілометрові земляні споруди, які за легендою 

споруджувалися для захисту земель Київської Русі від набігів кочівників?
6. Де і коли на території України відбулася битва між литовськими 

дружинами та ординцями?
7. Назвіть основний елемент захисного озброєння давніх слов’ян.
8. Який вид озброєння княжого дружинника був призначений для 

розрубування щитів?
9. Як називалася метальна зброя, яку застосовували у легкій піхоті у ХШ - 

XIV ст.?
10. Як називався бойовий човен Київської Русі?
11. Ця споруда під час штурму Києва монголо-татарами стала останнім 

місцем опору захисників Києва. Нині її залишки можна побачити в центрі 
Києва. Що це за споруда?

12. Цей князь зупинив просування тевтонських хрестоносців на галицькі 
землі, розбивши їх під Дорогочиним. Назвіть цього князя.

13. Хто очолював монголо-татарську навалу на українські землі?
14. Де та коли вперше зустрілися війська Київської Русі та монголо-татар?
15. Цей собор -  видатна пам’ятка давньоруського мистецтва стоїть і 

донині. Його було споруджено на місці, де воїни Київської Русі розбили війська 
печенігів. Що це за собор?

Ранній новий час (козацька доба)

16'. Як називався бойовий човен козаків?
17. Назвіть Січ, яка була збудована на острові поблизу сучасного 

м. Запоріжжя й зруйнована татарами у 1557 р.
18. Як називався центральний орган управління на Запорозькій Січі?
19. Назвіть не менше 4 клейнодів козацького війська.
20. Як у козаків називався бій, який вівся окремими загонами, не 

зв'язаними між собою, під час якого козацькі підрозділи атакували ворога з 
різних боків?

21. Назвіть найпоширеніший вид вогнепальної зброї запорозьких козаків.
22. Як називалася легка гармата запорозьких козаків?
23. Як називався підрозділ у 500 козаків?
24. В якому році відбулася Жовтоводська битва?
25. Через скільки днів після Жовтоводської відбулася Корсунська битва?
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26. Назвіть 6-7 назв полків, які були зафіксовані Зборівським реєстром 
1649 року.

27. Де несли свою службу «Ординські (поленицькі) слуги»?
28. Як називався бій, під час якого козацьке військо змішувалось з 

ворожим?
29. За допомогою яких візуальних та звукових «гасел» здійснювалось 

керування козацькими підрозділами в бою?
30. Як називалося шикування козацькою кіннотою напівколом і 

атакування не лише з фронту, а й з флангів?
31. Як називалася багатоствольна вогнепальна зброя запорізьких козаків?
32. Що було символом гетьманської влади в Україні часів козацтва?
33. Що було символом влади полковника в Україні часів козацтва?
34. Яку давню козацьку назву отримали гвардійські частини гетьмана П. 

Скоропадського?
35. В якому році відбулась Полтавська битва?
36. Що у перекладі з кавказьких мов означає назва козацької холодної 

зброї ХІХ-ХХ ст. -  шашка?
37. Який бойовий порядок приймав піхотний підрозділ у козаків, 

попадаючи в оточення?
38. Назвіть військове формування, яке було на Півдні України в другій 

половині ХУЛІ - на початку XIX століття.
39. Назвіть 5 імен найславетніших гетьманів України.
40. Що таке «грецький вогонь»?
41. Назвіть працю відомого французького філософа Вольтера, з якої 

наведено цитату: «Королеві Франції доповіли, що українські козаки пиячать і не 
несуть військової служби. Тоді монарх наказав влаштувати змагання між 
козаками та іншими іноземними частинами, які перебували під його 
командуванням (швейцарці, німецькі ландскнехти тощо). І виявилося, що саме 
козаки досконало володіли усіма видами зброї та здобули заслужену перемогу в 
цій боротьбі».

42. Хто автор наведеної нижче питати: «Вони кмітливі і проникливі, 
дотепні і надзвичайно щедрі, не побиваються за великим багатством, зате дуже 
люблять свободу, без якої не уявляють собі життя. Задля цього так часто 
бунтують та повстають проти шляхтичів, бачачи, що їх у чомусь утискають... 
Вони добре загартовані, легко переносять спеку й холод, спрагу й голод, 
невтомні в битвах, відважні, сміливі, чи, радше, одчайдушні, власним життям не 
дорожать... Вони високі на зріст, вправні, енергійні... відзначаються міцним 
здоров’ям... Мало хто з козаків умирає від недуги, хіба що у глибокій старості, 
бо більшість з них гине на полі слави».

Новітня історія (XX століття)

43. Коли та під час якої війни вперше було застосовано отруйний газ?
44. Які міста України удостоєні звання місто-герой?
45.Коли і де було розпочато визволення території України від німецьких 

загарбників?
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46. Коли і де було завершено звільнення території сучасної України від 
німецьких загарбників?

47. У 1943 році поблизу Києва було захоплено два плацдарми — 
північніше та південніше міста. З якого з них почався наступ радянських військ 
на Київ, внаслідок якого місто було звільнено, як називався цей плацдарм?

48. Хто очолював війська фронту, що звільнив Київ від нацистів?
49. У роки війни лише двоє партизанських ватажків були двічі удостоєні 

звання Героя Радянського Союзу, обидва вони діяли на території України. 
Назвіть їх прізвища.

50. У 1941 році на території України відбулася одна ^  найбільших 
танкових битв Другої світової війни, в якій радянські механізовані корпуси 
намагалися зупинити німецькі війська. В районі яких міст відбулася ця битва?

51. Під час війни практично в усіх воюючих державах було запроваджено 
видачу продовольства за певними нормами. Однак лише в одному українському 
місті було запроваджено видачу за картками питної води. Що це за місто?

52. У звільненні столиці України від німецьких загарбників брали участь 
не лише радянські війська, але й іноземна військова частина. Кілька воїнів цієї 
частини за мужність, виявлену в боях за Київ, були удостоєні звання Героя 
Радянського Союзу. Що це за частина?

53. У роки Великої Вітчизняної війни було запроваджено орден, який 
називали солдатським — ним нагороджували лише рядових, сержантів, старшин 
та молодших лейтенантів авіації. Повні кавалери цього ордена прирівнювалися 
до Героїв Радянського Союзу. Що це за орден?

54. Серед орденів, які були призначені для нагородження воїнів Червоної 
Армії, був один, названий ім’ям відомого військово-політичного діяча України. 
Що це за орден?

55. Перше випробування цієї зброї відбулося влітку 1941 року, а вже 14 
липня 1941 року вона вперше була застосована в бою під білоруським містом 
Оршею. Радянські солдати назвали цю зброю ім’ям героїні відомої тоді пісні. Як 
називається ця зброя?

56. Молодь цього невеликого міста на Луганщині не скорилася німецьким 
загарбникам і створила підпільну молодіжну організацію, шість членів якої 
були посмертно удостоєні вищого звання -  Героя Радянського Союзу. Як 
називалася ця організація, в якому місті вона діяла?

57. Коли радянські війська були вимушені залишити це місто, частина 
воїнів не встигла евакуюватися і пішла в каменоломні, що були неподалік. 
Воїни відмовилися капітулювати, і тоді ворог використав проти них отруйні 
гази. В якому місті це сталося, як називалися каменоломні?

53. У різних регіонах Україні діяло чимало партизанських загонів в лісах. 
А в цьом)* місті партизани та підпільники діяли в катакомбах. В якому місті це 
відбувалося?

59. Лише троє осіб в історії стали тричі Героями Радянського Союзу. 
Серед них -  видатний льотчик, який народився на Сумщині. Нині його 
пам’ятник встановлено на Алеї Воїнської Слави у Парку Вічної Слави 
м. Києва. Назвіть його.
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60. Фашисти називали цей літах «чорна смерть», радянські воїни — 
«літаючий танк». Що це був за літак?

61. Серед радянських космонавтів лише один — уродженець України — за 
участь у Великій Вітчизняній війні, бої за визволення України отримав звання 
Героя Радянського Союзу. Другу Золоту Зірку він отримав за космічний польот. 
Нині його бюст встановлений на Алеї Воїнської Слави у Парку Вічної Слави м. 
Києва. Назвіть його.

62. На початку Великої Вітчизняної війни цей середній танк став 
неприємною несподіванкою для нациетів. Він пройшов всю війну і вважається 
одним з кращих танків Другої світової війни. Назвіть цей танк.

63. Ця битва увійшла в історію як «Сталінград на Дніпрі». Назвіть цю
битву.

64. Серед воїнів, які завершили Велику Вітчизняну війну в Берліні, були і 
представники Військово-Морського флоту, які прийшли до Берліну на своїх 
бойових кораблях. А починали вони свій бойовий шлях на території України. Як 
називалося флотське формування, яке брало участь в штурмі Берліну?

65. Коли територію України було повністю окуповано нацистами?
66. Коли було звільнено Київ від німецьких загарбників?
66. Коли було звільнено Одесу від німецьких загарбників?
67. Коли було звільнено Севастополь від німецьких загарбників?
68. Скільки часу тривала оборона міста Севастополя під час Великої 

Вітчизняної війни?
69. Як називався план нападу Німеччини на Радянський Союз?
70. Під час Курської битви радянські партизанські загони провели 

операцію зі зриву залізничного сполучення на окупованій території. Яку назву 
отримала ця операція?

71. Цей воїн-українець очолював групу воїнів, яка підняла Прапор 
Перемоги над рейхстагом. Однак, гідну оцінку він отримав лише посмертно -  у 
2005 році йому присвоєно звання Героя України. Назвіть Героя.

72. Хто з діячів Української повстанської армії носив псевдонім Тарас 
Чупринка?

73. На чолі танкової армії, яка відіграла основну роль в звільненні Києва 
від фашистів, стояв уродженець Сумщини, видатний командир-танкіст, в 
майбутньому -  Маршал бронетанкових військ, Двічі Герой Радянського Союзу.
Назвіть його.

74. У роки Великої Вітчизняної війни було встановлено ряд медалей за 
нагородження учасників оборони окремих міст або місцевостей. Три з них мали 
неофіційну назву «південний бант». Які медалі входять в цей «південний бант»?

75. Наймолодшим Героєм Радянського Союзу став школяр з українського 
міста Шепетівка, який до війни встиг закінчити лише шість класів. Після 
окупації рідного міста він став партизаном, мужньо воював і героїчно загинув, 
коли йому було лише 14 років. Високе звання він отримав посмертно. Назвіть 
юного героя.

76. Хто з радянських воєначальників -  уродженців України прийняв 
капітуляцію японської армії у 1945 р.?



Збройні Сили України (друга половина XX -  початок XXI спи)

77. Хто згідно з Конституцією України є Верховним 
Головнокомандувачем Збройних Сил України?

78. Коли відзначається День Збройних Сил України?
79. Коли відзначається свято Дня захисника Вітчизни?
80. Коли відзначається свято Перемоги у Великій Вітчизняній війні?
81. Назвіть прізвище першого Міністра оборони незалежної України.
82. Назвіть прізвище військового льотчика Збройних Сил незалежної 

України, удостоєного звання Герой України.
83.3 яких видів складаються Збройні Сили України?
84. У якому місті України на суднобудівному заводі були побудовані всі 

авіанесучі крейсери (авіаносці) для військово-морського флоту колишнього 
СРСР?

85. Ця особиста стрілецька зброя є наймасовішою в Збройних Силах 
України, вона відома в усьому світі та є на гербах кількох держав. В назві зброї 
-  ім ’я її конструктора -  двічі Героя Соціалістичної праці, який створив перший 
зразок цієї зброї ще в 1947 році. Нині на озброєнні знаходиться модернізований 
варіант 1974 року. Назвіть цю зброю.

86. У якому місті України знаходиться конструкторське бюро, 
конструктори якого спроектували найбільший у світі транспортний літак Ан- 
225 «Мрія»?

87. Який пістолет розроблено зброярами незалежної України та 
випускається на вітчизняних підприємствах?

88. Яку назву має єдиний підводний човен Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України?

89. Які основні типи вертольотів знаходяться на озброєнні Повітряних 
Сил Збройних Сил України?

90. Який основний тип штурмовика знаходиться на озброєнні 
Повітряних Сил Збройних Сил України?

91. Який основний тип винищувача знаходиться на озброєнні 
Повітряних Сил Збройних Сил України?

92.,  Які основні типи зенітно-ракетних комплексів знаходяться на 
озброєнні Повітряних Сил Збройних Сил України?

с 93. Які транспортні засоби використовуються у Сухопутних військах 
Збройних Сил України для перевезення та вогневої підтримки особового складу 
механізованих підрозділів?

• 94. Яку назву мають зразки самохідних гармат, що знаходяться на 
озброєнні Сухопутних військ Збройних Сил України?

95. Яку назву мають системи залпового вогню, що знаходяться на 
озброєнні Сухопутних військ Збройних Сил України?

96. Яку назву мають зразки протитанкових засобів, що знаходяться на 
озброєнні Сухопутних військ Збройних Сил України?

97. Які зразки зенітно-ракетних та зенітно-артилерійських систем і 
комплексів, знаходяться на озброєнні Сухопутних військ Збройних Сил 
України?
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<■' 98 Які основні типи вертольотів, що можуть здійснювати посадку на 
водну поверхню, знаходяться на _ озброєнні Військово-Морських Сил 
Збройних Сил Украйни?

9 Якими є початкові (найнижчі) військові звання у Збройних Силах
України?

100. Яким є первинне військове звання офіцерського складу Збройних
Сил України?

101 . Яке військове звання є найвищим у Збройних Силах України?
102. Що зображено на кокарді військовослужбовців Збройних Сил

України?
103. Назвіть 5 регіонів світу, де українські миротворці взяли (беруть) 

участь у миротворчих операціях?
104. Хто з військовослужбовців-українців у радянський період став 

першим космонавтом? Коли ним був здійснений політ у космос?
105. Хто з військовослужбовців-українців після проголошення 

незалежності України здійснив перший політ у космос? У якому році?
106. Коли в Україні відзначається День українського козацтва?
107. З якого часу Україна бере участь у миротворчих операціях та 

миротворчих місіях у «гарячих точках» світу?
108. Коли, до якої країни та який миротворчий підрозділ Збройних Сил 

України було вперше введено до складу сил ООН у зонах конфлікту?
109. Який державний орган є головним у системі центральних органів 

виконавчої влади у формуванні та реалізації державної політики з питань 
національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва?

110. Що таке Збройні Сили Украйни?


