
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту 

Кафедра фізичного виховання та педагогіки спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

з дисципліни «Топографія і сучасні технології у підготовці 

військовослужбовців» 

 

 

Курс: 3 

Напрям підготовки: 017 -  Фізична культура і 

спорт 

Форма проведення: комбінована 

Тривалість проведення: 4,29 год. 

Максимальна кількість 

балів: 

40 балів 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Екзаменаційний білет містить 2 теоретичних питання і 1 практичне 

завдання. Загальна відповідь студента оцінюється за 40-бальною шкалою 

залежно від рівня знань. 

Критерії оцінювання теоретичних питань. 

 

Рівень 

знань 

Оцінка за 

30-

бальною 

шкалою 

Критерії оцінювання теоретичного питання 

Відмінний 

рівень 

25 – 30 Відповідь студента: 

- містить повний, розгорнутий, правильний 

виклад матеріалу з поставленого питання; 

- демонструє знання основних понять і 

категорій та взаємозв’язку між ними, вірне 

розуміння змісту основних теоретичних 

положень; 

- вказує на вміння давати змістовний та 

логічний аналіз матеріалу з поставленого 

питання; 

- демонструє здатність самостійно оцінювати 

різноманітні ситуації та робити власні 

висновки в разі неоднозначності характеру 

поставленого питання чи проблеми. 

 

Добрий 

рівень 

18 – 24 Студент дав досить повну та логічно обґрунтовану 

відповідь на поставлене питання, але в наявності 

наступні недоліки:  

- незначні неточності при поясненні;  

- недостатньо розкритий предмет запитання, 

основні поняття носять тезисний характер; 

- оформлення екзаменаційної роботи в цілому 

є акуратним, але містить виправлення; 

- окремі формулювання є нечіткими; є в 

наявності інформація, що не відноситься до 

змісту екзаменаційного питання. 

 

Задовільний 

рівень 

9 – 17 Студент дав відповідь на поставлене питання, 

однак допустив суттєві помилки як змістовного 

характеру, так і при оформлені відповіді на 

питання, а саме: 



- зміст відповіді свідчить про невірне 

розуміння окремих аспектів поставленого 

питання; 

- відповідь елементарна, свідчить про 

недостатню обізнаність з основними 

науковими теоріями і концепціями, що 

стосуються питання; 

- відповідь викладена недостатньо 

аргументовано, не містить аналізу 

проблемних аспектів поставленого питання; 

- у роботі багато грубих орфографічних 

помилок. 

 

Незадовіль-

ний рівень 

1 – 8 Студент взагалі не відповів на питання, або його 

відповідь є неправильною, тобто містить грубі 

змістовні помилки щодо принципових аспектів 

поставленого питання. Аргументація відсутня 

взагалі або ж є абсолютно алогічною. 

 
 

Критерії оцінювання практичного завдання (за 10-ти бальною 

шкалою): 

7-10 балів виставляється за те, що: 

Студент повністю оволодів теоретичним матеріалом, логічно і послідовно 

застосовує його при виконанні практичного завдання; виявляє творчий підхід 

до вивченого; засвідчує ознаки самостійної життєвої позиції, виявляє 

здатність застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності вчителя з 

предмету «Захист Вітчизни». 

4-6 балів виставляється за те, що: 

Студент  досить впевнено і послідовно застосовує теоретичні знання при 

виконанні практичного завдання, але не спроможний самостійно завершити 

завдання, що потребують навичок стратегічного планування та використання 

творчого мислення. Здатен зв’язано висловлюватися, добре відтворювати 

вивчений матеріал. 

1-3 балів виставляється за те, що: 

Студент не зміг самостійно завершити практичне завдання, його відповідь 

характеризується низьким рівнем усвідомлення; допускаються грубі 

фактичні помилки; погано орієнтується у навчальному матеріалі. 

 

 

 

 



 

Орієнтовний перелік теоретичних питань: 

 

1. Дайте визначення величини масштаба. 

2. Що називають точністю масштаба? 

3. Які задачі вирішуються за допомогою масштаба? 

4. Назвіть масштабний ряд вітчизняних топографічних карт. 

5. Що означає вираз “виміряти довжину лінії на карті”? 

6. Назвіть форми вираження масштабів. 

7. Що називають чисельним масштабом? 

8. Вкажіть переваги і недоліки лінійного масштабу? 

9. Які існують групи умовних знаків? Приведіть приклади. 

10. Які умовні знаки називають позамасштабними? Приведіть 

приклади. 

11. Які умовні знаки належать до групи лінійних умовних знаків? 

Приведіть приклади. 

12. Назвіть види пояснюючих умовних знаків. Приведіть приклади. 

13. Які основні властивості умовних знаків? 

14. Перерахуйте вимоги до умовних знаків. 

15. Назвіть основні переваги умовних знаків над іншими видами 

зображень. 

16. Яку інформацію несе на карті колір, як засіб зображення? 

17. Яку інформацію можна відобразити на картах умовними знаками? 

18. Яким умовним знаком на сучасних картах відображають рельєф? 

19. Для чого на картах використовують буквені позначення? 

20. Яке інформаційне навантаження мають цифрові позначення? 

Приведіть приклади. 

21. Як відображають на топографічних картах колодязі? Приведіть 

приклади. 

22. Які природні характеристики річок вказують на картах? Приведіть 

приклади. 

23. Як відображають на картах гідротехнічні споруди та об’єкти 

водного транспорту? Приведіть приклади.  

24. Які форми рельєфу належать до природних? Які особливості їх 

відображення? Приведіть приклади. 

25. Які форми рельєфу належать до штучних? Приведіть приклади і 

вкажіть особливості їх відображення. 

26. Яка обстановка наноситься на робочу карту офіцера червоним 

кольором?  

27. Яка обстановка наноситься на робочу карту офіцера чорним 

кольором? 

28. Яка обстановка наноситься на робочу карту офіцера синім 

кольором?  

29. Яка обстановка наноситься на робочу карту офіцера коричневим 

кольором?  



30. Яка обстановка наноситься на робочу карту офіцера зеленим 

кольором?  

31. Яка обстановка наноситься на робочу карту офіцера жовтим 

кольором?  

32. Яка обстановка наноситься на робочу карту офіцера малиновим 

кольором?  

33. Які бойові документи розробляються і ведуться офіцерами?  

34. Які бойові графічні документи складаються на місцевості?  

35. Як поділяються орієнтири на місцевості?  

36. Які основні види орієнтування ви знаєте?  

37. Яким чином вибираються орієнтири на місцевості?  

 
 

 

 

Орієнтовні питання практичного завдання. 
 

1. Перевірте справність компасу Адріанова. 

2. Визначте магнітний азимут компасом Адріанова. 

3. Визначте напрям руху за відомим магнітним азимутом   

компасом Адріанова. 

4. Визначте сторони горизонту за Сонцем і годинником. 

5. Визначте сторони горизонту за Місяцем. 

6. Визначте сторони горизонту за Полярною Зіркою. 

7. Визначте відстань на місцевості одним із способів. 

8. Визначте відстань знаючи лінійні розміри предмета. Приклад. 

9. Виміряйте відстань на карті одним із способів. Який із них 

найточніший. 

10. Відстань на карті масштабу 1:25000 між двома пунктами = 

5,28см. Чому дорівнює ця відстань на місцевості? 

11. Визначте довжину ліній на картах масштабів 1:25000 та 

1:100000, якщо на місцевості виміряна по прямій лінії відстань дорівнює 

1450м? 

12. Визначте сторони горизонту за місцевими ознаками. 

  

 

 

 

Екзаменатор       Ніканоров К.М. 

 

Завідувач кафедри            к.н.ФВіС Ясько Л.В. 
 


