




 

Тестове завдання для вступу на програму підготовки фахівців освітнього 

ступеня «Фаховий молодший бакалавр» складається з 30 запитань із комплексу 

фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін. За характером 

формування відповідей використовуються завдання закритої та відкритої форм. 

Завдання закритої форми представлені запитаннями, що потребують обрання 

однієї або кількох відповідей із запропонованого набору варіантів, вибору 

відповідності або їхньої послідовності. Відкритими є запитання, в яких необхідно 

коротко відповісти на поставлене питання (одним словом чи словосполученням, 

вписати формулу), дати числову відповідь або вказати результат розрахункової 

задачі. 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ТА ЇХНІХ РОЗДІЛІВ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ІСПИТ 

1. Розсадники декоративних культур 

1.1. Призначення та класифікація розсадників  

1.2. Види садивного матеріалу та його класифікація.  

1.3. Системи основного обробітку ґрунту та умови їх застосування.  

1.4. Основні завдання доглядів за посівами до появи сходів і за сіянцями та умови 

їх застосування.  

1.5. Способи і види вегетативного розмноження та його значення в розсадництві.  

1.6. Розташування садивних місць під час створення лісових культур.  

1.7. Види садивного матеріалу та вимоги до його якості.  

1.8. Передсадивне підготування сіянців та саджанців.  

1.9. Терміни садіння.  

1.10. Способи садіння та агротехнічні вимоги до виконуваних робіт.  

1.11. Способи, терміни та повторюваність агротехнічних доглядів.  

1.12. Інвентаризація декоративних культур.  

2. Моніторінг довкілля 

2.1.Екологія як наукова дисципліна та екосистема як об`єкт її вивчення  

2.2. Урбанізація та зміна природного середовища в містах.  

2.3. Особливості міських біогеоценозів.  

2.5. Основні напрямки фітомеліорації.  

2.6. Ерозія ґрунтів. Основні види і фактори ерозії. Ерозійні земельні фонди.  

2.8. Види лісомеліоративних насаджень і їх ефективність. Конструкції та типи 

3. Декоративна дендрологія. 

3.1. Поняття про вид і ареал рослин.  



3.2. Основи екології деревних рослин.  

3.3. Морфологія деревних рослин.  

3.4. Життєві форми деревних рослин. 

3.5. Природні зони України.  

3.6. Основи систематики рослин.  

3.7. Природні декоративні якості деревних рослин.  

 3.8. Зони інтродукційної можливості в Україні.   

3.9. Способи розмноження деревних рослин.  

 

4. Квітникарство 

4.1. Дайте визначення однорічних, дворічних та багаторічних красиво квітучих 

рослин.  

4.2. Які квітники відносяться до регулярних композицій.  

4.3. Що являє собою цибулина.  

4.4. Назвіть види розмноження квітникових рослин.  

4.5. Які видозміни пагону вам відомі, перерахуйте.  

4.6. Як поділяються рослини за типом росту.  

4.7. Яка схема посадки найпоширеніших квіткових культур у квітниках  

4.8. Вплив абіотичних чинників на рослини захищеного середовища.  

4.9. Особливості морфологічної будови деревних, трав’яних рослин незахищеного 

середовища.  

4.10. Особливості морфологічної будови рослин захищеного середовища. 

5. Організація робіт в СПГ. Механізація робіт. 

5.1. Обґрунтуйте порядок проведення підготовчих робіт на об'єктах озеленення.   

5.2. Охарактеризуйте технологію влаштування альпінарію.  

5.3. Охарактеризуйте способи догляду за насадженнями після їх влаштування.  

5.4. Проаналізуйте обладнання загального користування, яке використовується на 

садово-паркових об'єктах і наведіть його характеристики.  

5.5. Обґрунтуйте порядок застосування спеціалізованого обладнання на 

садовопаркових об'єктах.  

5.6. Проаналізуйте основні правила, яких слід дотримуватись під час проведення 

посадкових робіт на об'єктах озеленення.  

5.7. Проаналізуйте документи, які дають право на проведення садово-паркових 

робіт на об'єкті озеленення.  

5.8. Охарактеризуйте зміст техніко-робочих креслень.  



5.9. Класифікуйте садово-паркові доріжки та площадки і наведіть їх 

характеристики.  

5.10. Проаналізуйте технологічні особливості утримання доріжок і майданчиків на 

садово-паркових об'єктах в різні періоди року.  

5.11. Обґрунтуйте норми поливу дерев і кущів. Яка кількість поливів рослин 

проводиться у різних природно-кліматичних зонах?  

5.12. Обґрунтуйте склад та зміст календарного плану робіт по будівництву 

садовопаркового об'єкту.  

5.13. Охарактеризуйте основні правила утримання та охорони зелених насаджень в 

містах та інших населених пунктах.  

5.14. Якими організаціями здійснюється контроль за станом зелених насаджень в 

містах та інших населених пунктах України?  

5.15. Державні будівельні нормативи України під час інженерного обладнання 

садово-паркових об’єктів. 

5.16. Особливості збереження та створення зелених насаджень на садово-паркових 

об’єктах під час проведення інженерних заходів.  

 

6. Економіка підприємств 

6.1. Предмет, метод та завдання вивчення дисципліни «Економіка садово-

паркового господарства».  

6.2. Роль і місце садово-паркового господарства в економіці країни.  

6.3. Основні засоби.  

6.4. Оборотні засоби.  

6.5. Кадри і продуктивність праці.  

6.6. Заробітна плата.  

6.7. Витрати виробництв.  

6.8. Ціноутворення, прибуток та ефективність виробництва.  

6.9. Фінансування та оподаткування.  

6.10. Основи інвестиційного аналізу проектів



Приклад тестових завдань 

Частина І (базовий рівень) 

( 10 завдань, одна правильна відповідь на завдання) 

1. Яке креслення вважається головним у технічному проекті)? 

2 Посадкове креслення 

4 Ситуаційний план 

5 Генплан 

 

 

2. Оберіть варіант з вірним розташуванням таксономічних категорій у 

систематичній послідовності  

1 вид; рід; родина; ряд; клас; тип  

2 родина; порядок; рід; вид; клас; відділ  

3 відділ; клас; ряд; порядок; родина; рід; вид  

4 родина; рід; вид; відділ; тип; клас  

 

Частина 2 (середній рівень)  

(10 завдань, кілька правильних відповідей на завдання, відкриті питання)  

 

 

3. На які етапи поділяються садово-паркові будівельні роботи?  

 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 

Частина 3 (високий рівень)  

(5 завдань, розподілити за категоріями, розв’язати задачу) 

4. Які рослини є:  

А Морозостійкими  1 Ялина колюча  

Б Газодимостійкими  2 Береза повисла  

В Тіньовитривалими  3 Ялина звичайна  

Г Світлолюбними  4 Сосна звичайна  

  5 Барбарис звичайний  

  6 Тис ягідний  

  7 Модрина європейська  

  8 Робінія псевдоакація  

 

 

5. Ознайомтеся з умовою задачі й дайте відповідь: якою є вартість основних 

засобів підприємства 

 

Вартість виробничих активів підприємства становить, тис. грн.:  

Будівлі 250  

Сировина і матеріали 165  



Споруди 100  

Паливно-мастильні-матеріали 35  

Робочі машини і обладнання 125  

Запасні частини (термін експлуатації яких складає менше 1 року) 62  

Транспортні засоби 170  

Готова продукція 26  

Грошові кошти 20  

Допоміжні матеріали 36  

Зелені насадження 300 



СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

з/п  Найменування 

навчальної 

дисципліни  

Автор підручника 
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посібника тощо)  
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Методи 
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2010  

Цилюрик А.В.  Словник-довідник 
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визначень  

К.: Арістей, 2008  

Цилюрик А.В.  Лісова 

фітопатологія  

К.: Арістей, 2008  

Гойчук А.Ф.,  
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2010  
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Механізація 
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робіт  
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Золотаревский А.А.  

Машины и 

механизмы лесного 

хозяйства и садово-

паркового 

строительства  

Академия, 2004  
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Рекреаційне 

лісівництво  

Свириденко В.Є.,  

Швиденко А.Й.  

Лісівництво  К.: Сільгоспосвіта, 

1995  

Свириденко В.Є., 

Бабіч О.Г.,  

Киричок Л.С.  

Лісівництво  К.: Арістей, 2008  

Свириденко В.Є., 

Бабіч О.Г.,  

Киричок Л.С., Бондар 

А.О.  

Практикум з 

лісівництва  

К.: Арістей, 2011  

 
6.  

 

Декоративна 

дендрологія  

Заячук В.Я.  Дендрологія. 

Голонасінні. 

Навчальний 

посібник  
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Заячук В.Я.  Дендрологія. 

Покритонасінні. 
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Навчальний 

посібник  

Калініченко О.А.  Декоративна 

дендрологія.  

К.: Вища школа, 

2003  
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Ландшафтна 

архітектура  та 

дизайн 

Теодоронський В.С.  Ландшафтна 
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Кондор, 2010  

 
8.  

 

Квітникарство  Бунін В.О.  Квітникарство  Л.: Світ, 1994  

 
9.  

 

Декоративні 

газони 

Макаренко П.Е., 

Демидась Г.І.,  

Козяр О.О.  

Луківництво  К.: Нора-Прінт, 

2010  

 
10.  

 

Садово-паркове 

будівництво  

Теодоронський В.С.  Садово-парковое 

строительство и 

хозяйство  

Кондор,2010  

 
11.  

 

Декоративні 

рослини закритого 
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Гіль Л.С.,  

Пашковський А.І.  

Суліма Л.Т.  

Сучасні технології 

овочівництва 

закритого і 

відкритого грунту  

Вінниця: Вища 

школа, 2008  

 
12.  

 

Організація СПГ  Сенько Є.І.  Організація, 

планування та 

управління на 

підприємствах 
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К.: Знання, 2012  
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Моніторінг 

довкілля 
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Озеленення 

інтер’єрів та 

аранжування квітів 

Голубєва О.Л.  Основи композиції  К. : Кондор, 2008  

 
15.  

 

Фітодизайн 

закритого 

середовища 

Гіль Л.С.,  

Пашковський А.І.  

Суліма Л.Т.  
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Вінниця: Вища 

школа, 2008  

 
16.  

 

Організація СПГ  Сенько Є.І.  Організація, 
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управління на 
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паркового 

господарства  

К.: Знання, 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Порядок оцінювання: конкурсний бал вступника для здобуття рівня «Фаховий 

молодший бакалавр» оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. Фахове вступне 

випробовування проводиться у письмовій формі за тестовими технологіями.  

 

І рівень (високий): 200-180 балів виставляється вступникам, які в повному обсязі 

виконали завдання (тестові завдання), продемонстрував обізнаність з усіма 

поняттями, фактами, термінами; адекватно оперують ними при розв’язанні завдань; 

виявили творчу самостійність, здатність аналізувати факти. Усі завдання (тестові 

завдання) розв’язані правильно. Без помилок. 

2 рівень(середній): 179-160 балів виставляється за умови достатньо повного 

виконання завдань(тестових завдань). Розв’язання завдань має бути правильним, 

логічно обґрунтованим, демонструвати творчо-пізнавальні уміння та знання 

теоретичного матеріалу. Разом з тим, у роботі може бути допущено декілька 

несуттєвих помилок). 

3 рівень (достатній): 159-140 балів виставляється за знання, які продемонстровані в 

неповному обсязі. Вони, зазвичай. Носять фрагментарний характер. Теоретичні та 

фактичні знання відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення. Аналізу, 

порівняння, узагальнення. Відчувається, що вступник недостатньо обізнаний з 

матеріалом джерел із навчальної дисципліни та не може критично оцінити наукові 

факти. Явища, ідеї. 

4 рівень (низький): 139-100 балів виставляється за неправильну або поверхневу 

відповідь. Яка свідчить про неусвідомленість і непорозуміння поставленого 

завдання. Літературу з навчальної дисципліни вступник не знає, її понятійно-

категоральним апаратом не володіє. 

Відповідь засвідчує вкрай низький рівень володіння програмним матеріалом. 
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