Питання для контролю знань з військової топографії:
1. Що таке топографічна карта?
2. Для чого призначені топографічні карти?
3. Як поділяються топографічні карти за масштабом?
4. Як поділяються топографічні карти за основним призначенням?
5. Карта якого масштабу є основною у військах?
6. Карта якого масштабу використовується у військах як шляхова?
7. Карта якого масштабу використовується у військах для детального вивчення
важливих рубежів і ділянок місцевості?
8. Що означає масштаб карти?
9. Які види масштабів вам відомі?
10. Що означає числовий, лінійний масштаби карти?
11. Як визначити відстань по карті між точками використовуючи числовий, лінійний
масштаби?
12. Як визначити довжину маршруту і кривих ліній на карті із врахуванням
місцевості і масштабу карти?
13. Що таке місцеві предмети і як їх зображують на топографічних картах?
14. Як поділяються картографічні умовні знаки?
15. Для чого використовуються лінійні картографічні умовні знаки на топографічних
картах?
16. Для чого використовуються позамасштабні картографічні умовні знаки на
топографічних картах?
17. Для чого використовуються пояснювальні картографічні умовні знаки на
топографічних картах?
18. Як позначається рельєф на топографічних картах?
19. Які види горизонталей ви знаєте?
20. Назвіть основні форми рельєфу?
21. Яким чином позначаються форми рельєфу та штучні творіння людини на
топографічній карті?
22. Яким чином на горизонталях зображують напрями схилів? Як вони називаються?
23. Як можна визначити напрям схилів форм рельєфу на карті?
24. Як визначається по карті крутість схилу?
25. Назвіть крутість доступних схилів для військової техніки (автомобілі, тягачі,
танки)?
26. Яка довжина підйому доступна для танку при крутості схилу 40 градусів?
27. Що означає розграфлення топографічних карт?
28. Що означає номенклатура топографічних карт?
29. Топографічні карти якого масштабу покладені в основу розграфлення і
позначення аркушів?
30. З яких позначень складається номенклатура карти масштабом 1:1 000 000?
31. Скільки листів карт масштабом 1:500 000 є в аркуші карти масштабом 1:1 000 000
і як вони позначаються?
32. Скільки листів карт масштабом 1:200 000 є в аркуші карти масштабом 1:1 000 000
і як вони позначаються?

33. Скільки листів карт масштабом 1:100 000 є в аркуші карти масштабом 1:1 000 000
і як вони позначаються?
34. Скільки листів карт масштабом 1:50 000 є в аркуші карти масштабом 1:100 000 і
як вони позначаються?
35. Скільки листів карт масштабом 1:25 000 є в аркуші карти масштабом 1:100 000 і
як вони позначаються?
36. Норматив №22. Визначити номенклатуру суміжних аркушів карт масштабом
1:100 000, 1:50 000, 1: 25 000?
37. В чому полягає суть орієнтування на місцевості?
38. Які види орієнтування ви знаєте?
39. Які способи орієнтування на місцевості ви знаєте?
40. Що називається орієнтирами?
41. Для чого призначаються орієнтири на місцевості?
42. На які групи поділяються орієнтири?
43. Загальний порядок вибору орієнтирів на місцевості?
44. Яка кількість орієнтирів може бути основними?
45. Яка кількість орієнтирів може призначатися механізованій роті, взводу,
відділенню?
46. З якою метою проводиться цілеуказування на місцевості?
47. Де може проводитися ціле указування підлеглим?
48. Яким чином можна зорієнтуватися на сторони горизонту за допомогою
Полярної зірки?
49. Яким чином можна зорієнтуватися на сторони горизонту за допомогою компаса?
50. Як можна визначати сторони горизонту за Сонцем?
51. Як можна визначати сторони горизонту за Сонцем і годинником?
52. За якими ознаками місцевих предметів можна визначати сторони горизонту?
53. За якими ознаками церков і хрестів на них можна визначати сторони горизонту?
54. Які бойові документи розробляє начальник медичної служби частини?
55. Які бойові документи розробляє командир підрозділу?
56. Які бойові документи розробляються командиром підрозділу (начальником
служби) графічно?
57. Що є схемами місцевості і для чого вони складаються?
58. Де складаються схеми опорних пунктів механізованих рот, взводів, картки вогню
відділень?
59. Після виконаних яких робіт складаються картки вогню у механізованих
відділеннях?
60. Основні умовні позначення пунктів управління і засобів зв’язку.
61. Основні умовні знаки озброєння і техніки.
62. Основні умовні позначення бойових дій та завдань військ.
63. Основні умовні позначення забезпечення бою.

