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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

з дисципліни ««Стройова, вогнева і тактична підготовка» 

 

 

Курс: ІІІ 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт 

Освітня програма: 017.00.01 «Фізичне виховання» 

Форма проведення: Письмова 

Тривалість проведення: 2 год. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Екзаменаційний білет містить 3 теоретичних питання. Відповідь 

оцінюється за 40-бальною шкалою залежно від рівня знань.  

 

Рівень 

знань 

Оцінка за 

40-

бальною 

шкалою 

Критерії оцінювання відповіді 

Відмінний 

рівень 

30 – 40 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 

20 – 29 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 

10 – 19 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 

0 – 9 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. 
 

Орієнтовний перелік питань: 

 
1. Перерахуйте  основні елементи строю, надайте їх характеристику. 

2. Охарактеризуйте обов’язки солдата перед шикуванням і в строю. 

3. Опишіть як приймається стройове положення. 

4. Поясніть, які команди та розпорядження подаються перед строєм. 

5. Поясніть як здійснюється підхід до начальника та повернення в 

стрій. 

6. Назвіть та покажіть основні правила руху стройовим кроком. 

7. Поясніть як виконуються та визначте стройові прийоми з 

відділенням без зброї. 

8. Опишіть алгоритм  перешикування відділення з одношеренгового 

строю у двошеренговий та навпаки. 

9. Опишіть як виконується стройове вітання в строю на місці. 

10.  Опишіть алгоритм виконання стройових прийомів зі зброєю на 

місці (положення на груди, положення на ремінь, положення за 

спину). 

11. Поясніть що таке постріл, та охарактеризуйте його періоди. 

12. Поясніть що називається початковою швидкістю кулі і від чого вона 

залежить. 

13. Поясніть що таке прикритий, мертвий та уражуваний простір. 

14. Поясніть як класифікується стрілецька зброя. 

15. Назвіть основні характеристики автомата АК-74. 

16. Розкажіть заходи безпеки при користуванні автоматом. 

17. Розкажіть основні прийоми і правила стрільби з малокаліберної 

гвинтівки. 

18. Розкрийте що таке рівна мушка і її значення при прицілюванні. 

19. Назвіть характерні помилки при прицілюванні  і спуску курка. 

20. Опишіть алгоритм неповного розбирання автомату. 

21. Опишіть алгоритм неповного складання автомату. 

22. Розкажіть про будову запалу УЗРГМ, 



23. Поясніть призначення та властивості наступальних гранат. 

24. Поясніть призначення та властивості оборонних гранат. 

25. Охарактеризуйте прийоми метання ручних осколкових гранат. 

26. Назвіть основні риси і види сучасного загальновійськового бою. 

27. Розкажіть про види вогню та маневру в бою. 

28. Назвіть обов’язки солдата в бою. 

29. Охарактеризуйте способи пересування на полі бою у пішому 

порядку. 

30. Назвіть обов’язки спостерігача. 

31. Поясніть як вибирається краще місце для спостерігача та 

послідовність огляду місцевості. 

32. Розкрийте характеристики індивідуального окопу солдата. 

33. Назвіть основні способи подолання інженерних загороджень. 

  

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

з дисципліни «Стройова, вогнева і тактична підготовка» 

(за умови проведення в дистанційному форматі) 

 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Умова проведення – дистанційно. 

Форма проведення – екзамен проводиться у вигляді комп’ютерного 

тестування. Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента 

автоматично заносяться до електронного журналу після тестування.  

Максимальна кількість балів за екзамен - 40 балів.  

Кількість спроб – 1. Обмеження в часі – 40 хв. 

Кількість питань – 40 різнорівневих тестових питань з варіантами 

відповідей. 

Критерії оцінювання: 1 питання – 1 бал. 
 

 

Перелік тем, за якими сформовано тестові питання: 

 

1. Одиночна стройова підготовка. Загальні положення Стройового 

статуту ЗСУ. Стройові прийоми і рух без зброї. 

2. Підготовка солдата в складі підрозділу. Строї відділення та взводу в 

пішому порядку. Стройові прийоми зі зброєю. Перешикування взводу. 

3. Основи стрільби із стрілецької зброї. Стрілецька зброя, поводження з 

нею, догляд і зберігання. 

       4. Прийоми і правила стрільби із стрілецької зброї. Ручні гранати, 

поводження з ними, догляд і зберігання. 



      5. Основи загальновійськового бою.  Види вогню та маневру. Способи 

пересування на полі бою. Обов’язки солдата в бою. Порядок дій спостерігача. 

      6. Дії солдата у складі механізованого відділення. Дії солдата в обороні. 

Дії солдата в наступі. Основні види інженерних загороджень. 

 

Екзаменатор          ст. викладач Ніканоров К.М. 

 

 

 

Завідувач кафедри          к.фіз.вих., доцент Ясько Л.В. 


