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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Комплексні тестові завдання для фахових вступних випробувань для 

абітурієнтів спеціальності 206 Садово-паркове господарство (освітня 

програма «Зелене будівництво і садово-паркове господарство») розроблені з 

навчальних предметів: «Основи правових знань», «Основи галузевої 

економіки»,   «Основи   зеленого   будівництва»,   «Основи   землеробства», 

«Охорона праці», «Читання креслень», «Механізація озеленювальних робіт», 

«Шкідники й хвороби рослин, заходи боротьби з ними», « Основи 

ландшафтного дизайну. Аранжування». Під час вступних випробувань 

передбачено оцінити практичні та теоретичні знання і вміння вступників. 

Кожен варіант містить 28 тестових завдань. Завдання в свою чергу 

умовно поділяються на три частини та відрізняються структурою і 

складністю. 

У першій частині кожного варіанту викладено 20 завдань з вибором 

однієї правильної відповіді. При цьому для кожного завдання наведено 3 або 

4 варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Завдання вважається 

виконаним, якщо у бланку відмічена тільки одна літера, якою позначена 

правильна відповідь. При цьому вступник не повинен наводити будь-які 

міркування, що пояснюють його вибір. У другій частині кожного варіанту 

представлено чотири завдання з вибором двох правильних відповідей. 

Вступники повинні вибрати правильні на їхню думку дві відповіді і 

позначити їх у бланку. У третій частині розміщені задачі. При вирішенні 

завдання слід вибрати одну правильну відповідь. 

Схема оцінювання завдань тесту 

Завдання 1-20 з вибором однієї правильної відповіді оцінюються балом 0 

(відповідь невірна) або 1 бал (відповідь вірна). 

Завдання 21-24 з вибором двох правильних відповідей оцінюються 

балом 0(правильна відповідь відсутня), 1бал (одна правильна відповідь), 

2бали (дві правильні відповіді). 

Завдання 25-28 – задачі з вибором однієї правильної відповіді 

оцінюються балом 0 (відповідь невірна) або 3 бали (правильна відповідь). 

Максимальна сума балів при розв’язуванні тестових завдань – 40 балів. 

Вступне випробування має на меті визначити рівень професійної 

підготовки абітурієнтів. Тому завдання, винесені на екзамен, охоплюють 

матеріал фахової підготовки і відповідають вимогам кваліфікаційної 

характеристики. 



5 
 

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ПРИ 

СКЛАДАННІ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ З 

НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 
 

Після розв’язання комплексних тестових завдань відповіді вступників оцінюються 

за 200-т бальною шкалою. Схема оцінювання виконаних робіт наведена в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 –Оцінювання виконаних завдань 

 

 

Сума балів за відповідь 

 

 

Оцінка (бали) 

Оцінка за 

200-бальною шкалою 

40 12 200 

38-39 11 190 

36-37 10 180 

34-35 9 170 

32-33 8 160 

30-31 7 150 

28-29 6 140 

26-27 5 130 

24-25 4 120 

19-23 3 110 

13-18 2 100 

1-12 1 100 
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3. ПРОГРАМА ТА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ, ЩО 

ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН 

 

 3.1.ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ 

«Основи правових знань» 

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у 

промисловості 

Правове регулювання діяльності промислових підприємств – 

обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про 

промисловість. Правовий статус підприємств. Законодавство про 

підприємництво. Поняття підприємства і його види. Загальні умови 

створення та реєстрації підприємства. Трудові доходи працівника 

підприємства. Соціальна діяльність підприємства. Правові та економічні 

умови господарської діяльності підприємств. Договірна дисципліна у 

промисловості. 

 

 
Тема 2. Основи трудового законодавства 

Право громадян України на працю. Конституція України про права й 

свободи людини. Кодекс законів про працю. Законодавство про працю. 

Трудовий договір: його зміст, порядок укладання, форми, строки. 

Контракт й трудова угода. Підстави для припинення трудового договору. 

Пільги для деяких категорій працівників. 

Правове регулювання робочого часу й часу відпочинку. Щорічна 

відпустка: її тривалість, порядок й умови надання і перенесення. 

Соціальні гарантії та соціальний захист працівників. Закони України 
«Про колективні договори й угоди», « Про охорону праці», «Про обов’язкове 

державне страхування від нещасних випадків на підприємстві та професійних 

захворювань, які спричинили втрату працездатності» та інші нормативно - 

правові акти. 

Колективний договір. Індивідуальні трудові угоди. Нагляд й контроль 

за додержанням законодавства про працю, державний нагляд, громадський 

контроль. 

 

Тема 3. Адміністративна й дисциплінарна відповідальність 

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та 

організація державного управління. Роль адміністративного права у 

врегулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття 

адміністративного правопорушення й адміністративної відповідальності. 
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Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна 

відповідальність за господарські правопорушення. 

 3.2. ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ 

« Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 
 

Тема 1. Підприємництво у сфері житлово-комунального господарстві 

Об’єкти, суб’єкти, відношення між ними. Задачі, функції 

підприємництва у сфері житлово-комунального господарства. Правова база 

підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємства. 

 
Тема 2. Державна підтримка підприємницької діяльності у сфері 

житлово-комунального господарства 

Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово- 

комунального господарства на 2009-2014 роки (Закон України від 24.06. № 

1869 (зі змінами). 

 
Тема 3. Підприємство – основна господарська ланка житлово- 

комунального господарства 

Поняття, цілі, напрями діяльності. Правові основи функціонування. 

Функції підприємства. Види підприємств в житлово-комунальному 

господарстві. Особливості їх функціонування. 

 
Тема 4. Виробнича діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства 

Показники виробничої діяльності. Поняття і класифікація виробничих 

фондів. Шляхи підвищення ефективності виробничої діяльності в житлово- 

комунальному господарстві. 

 
 

3.3. ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ 

«Основи зеленого будівництва» 

 

Тема 1. Вступ 

Введення в предмет. 

Цілі та мета розмноження рослин. 

Засоби та методи розмноження рослин. 

Розмноження насінням хвойних рослин. 

Інструменти та інвентар для розмноження насінням. 
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Особливості підготовки тари для сіяння дрібного насіння і пікірування 

рослин. 

 
Тема 2. Влаштування клумб, рабаток, партерів і бордюрів 

Прийоми декорування садово-паркових площ. 

Основні форми озеленення. Клумби. Види геометричних планувань 

клумб. Рабатки. Рослини. Рослини для оформлення рабаток. Бордюри. 

Міксбордери або змішані бордюри. Партери й солітерні насадження. 

 
Лабораторна робота 

1. Створення макета з улаштування клумби 

 
Тема 3. Влаштування газонів 

Історія газонів. Призначення газонів, їх класифікація. 

Планування газонів. Підготовка площі під газон. Перенесення проекту 

з паперу в «натуру». Сумісне розташування газонів у садово-паркових 

об’єктах. 

Рослини для декоративних газонів. Догляд за газонами відповідно до 

сезонів. Ремонт газонів. 

 
Тема 4. Садово-паркові доріжки. Будівництво і ремонт 

Призначення садово-паркових доріжок. Класифікація доріжок. 

Планування доріжок. Матеріали для будівництва доріжок. Декорування 

доріжок квітами, травами, декоративно-листяними рослинами. Будівництво і 

ремонт доріжок. 

 

 
Тема 5. Освітлення оранжереї та поливання рослин 

Значення світла і поливання для рослин. Організація поливання та 

освітлення в оранжереях. Засоби та режими освітлення в оранжереях. Засоби 

і режими поливань в оранжереях. 

 
Тема 6. Садіння дерев і чагарників 

Призначення дерев і чагарників в озелененні. Класифікація дерев і 

чагарників. Планування дерево-чагарникових насаджень. 

Садіння дерев за географічним поширенням. 

Садіння дерев за біологічними характеристиками. 

Планування садіння газонів, квітників у садово-паркових спорудах. 
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Підготовка дерев і чагарників до садіння. Захист дерев і чагарників від 

шкідників і хвороб. 

Ремонт і догляд за насадженнями дерев і чагарників. 

 

 
Тема 7. Бульбоцибулині рослини в озелененні 

Історія бульбоцибулиних рослин. Класифікація рослин. Типи цибулин. 

Агротехніка бульбоцибулиних: садіння, живлення, поливання, 

підв’язування, захист, викопування взимку, збереження, розмноження, захист 

від хвороб і шкідників. 

 
Тема 8. Викопування рослин для озеленення об’єктів 

Терміни викопування саджанців, дерев і чагарників. Способи 

викопування. 

Стандарти на садивний матеріал. Сортування саджанців. Технічні 

вимоги до саджанців, упаковки і транспортування. 

 
Тема 9. Планування площ під озеленення 

Стилі садово-паркового мистецтва: регулярний, ландшафтний, 

змішаний. Сучасні напрями озеленення. 

Принципи планування й розміщення композицій, зелених насаджень на 

ділянках різного призначення. Особливості озеленення окремих об’єктів. 

Підготовка ділянки до озеленення. Очищення території від 

будівельного та іншого сміття. Будова дренажу, водопостачання, каналізації, 

освітлення. 

 

 

 
3.4.ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ 

«Основи землеробства та ґрунтознавства» 

 

 
Тема 1. Вступ 

Особливості зеленого будівництва в Україні. 

Роль науки та передового досвіду в розвитку землеробства. 

Природні та економічні умови району, області. Організація 

землеробства з урахуванням цих умов. 
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Тема 2. Ґрунти та їх родючість 

Поняття про грунт, родючість гранту, види родючості. Фактори 

ґрунтоутворення. 

Складові частини ґрунту, гумусу. Структура ґрунту. Властивості 

ґрунту: питома маса, об’ємна маса, пористість, зв’язність, пластичність та 

липкість, водо провідність, реакція ґрунту. 

Лабораторно-практична робота 

1. Дослідження ґрунту. Визначення спілості ґрунту та їх типів. 

 
Тема 3. Обробка ґрунту 

Завдання обробки ґрунту. Типи і методи обробки ґрунту. Основний 

обробіток ґрунту, прийоми основного обробітку. Поверхневий обробіток 

ґрунту, прийоми. 

Озима та ярова обробка. Пар ґрунту. Цілі і задачі. Догляд і засоби. 

Поняття про сівозміну, класифікація та схеми сівозмін. Монокультура 

та ґрунтовтома. Чутливість до беззмінних посівів і насаджень. Значення 

сівозмін у квітникарських і озеленювальних господарствах. 

Вплив правильного чергування рослин на умови зростання, кількості 

бур’янів, хвороб і шкідників. 

 
Тема 4. Зрошення та осушення площ під озеленювання 

Ерозія ґрунту та її наслідки. Типи й види ерозії ґрунту. Провокуючі 

причини ерозії. Осушення ґрунту. Дренаж ґрунту. Цілі й задачі виведення 

залишків води. 

Вода в ґрунті. Типи зрошення: поверхневе, затопленням (по борознах і 

канавах). Підґрунтовий, освіжаючий, підживлюючий та крапельний поливи. 

 

 

3.5. ЗМІСТ предмету 

«Читання креслень» 

І. Основи технічного креслення 

Тема 1. Зображення (вигляд, перерізи і розрізи) 

Визначення поняття «зображення» (ГОСТ 2.305-68). 

Вигляд зображень, їх розташування та позначення. Поняття про 

перерізи (ГОСТ 7305-68). Призначення перерізів, позначення і правила 

виконання їх. Графічне позначення матеріалів у перерізах. 
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Визначення поняття «розрізи». Призначення, класифікація, правила 

виконання розрізів. 

Практична робота 

1. Побудова креслень з простими і складними розрізами. 

 

 

 
ІІ. Будівельне креслення 

 
Тема 2. Загальні відомості про будівельне креслення 

Особливості будівельного креслення. Зміст та види будівельних 

креслень. Стадії проектування будівель та споруд. Державні стандарти, які 

розповсюджуються на всі види проектної документації. 

Види та загальна характеристика будівельних креслень. Назва й 

маркування будівельних креслень. 

Загальні відомості про генеральний план будівлі. Масштаби генплану, 

горизонтальні планування і плани благоустрій та озеленення території. 

Умовні графічні позначення елементів озеленення і благоустрою 

території на кресленнях генерального плану. 

 
Практичні роботи 

1. Прочитати креслення горизонтального планування. 

2. Виконання елементів озеленення на планах благоустрою території. 
3. Планування площі під газони і клумби біля одноповерхового будинку. 

 

 
3.6. ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ 

«Охорона праці» 

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Колективний договір 

та умови його укладання. 

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо 

атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам 

нормативно-правових актів з охорони праці. 

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Основні 

заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві. 
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Тема 2. Основи безпеки праці в галузі.. Загальні відомості про потенціал 

небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці 

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки 

виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в 

професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з 

нормами та правилами. 

Дотримання вимог безпеки праці при роботі з обладнанням, приладами, 

устаткуванням за професією озеленювач. 

Прилади контролю безпечних умов праці. 

 
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та 

вибуху у виробничих приміщеннях галузі. Механізм горіння аерозолів. 

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку 

середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки: показники рівня руйнування 

промислових аварій. 

Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі. 

 
Тема 4. Основи електробезпеки 

Класифікація приміщень з електробезпеки. Допуск до роботи з 

електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні 

засоби захисту. Запобіжні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади за 

напрямом професії. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. 

 
Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди 

Основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, 

інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють 

порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та 

хронічні захворювання. 

Основні гігієнічні особливості праці за професією плодоовочівник. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. 

Санітарно-побутове забезпечення працівників. Лікувально- 

профілактичне харчування. 

 
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 
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Перша допомога при пораненнях, розтягненні зв’язок, правила 

накладання пов’язок, їх типи. Перша допомога при опіках, обмороженні, 

тепловому, сонячному ударі, шоку, отруєннях. 

 

3.7. ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ 

«Механізація озеленювальних робіт» 

Тема 1. Вступ. Введення в предмет 

Зміст і мета предмету. Цілі та задачі механізації в озелененні. 

 
2. Машини для підготовчих і земляних робіт 

Цілі й задачі підготовчих земляних робіт. Класифікація підготовки і 

обробки ґрунту. 

Машини і причіпні пристрої для підготовки земельних робіт. Техніка 

безпеки при роботі на машинах і причіпних пристроях. 

Сучасні машини для підготовчих і земляних робіт. 

 
3. Машини для влаштування і скошування газонів 

Типи та призначення декоративних газонів. Машини для підготовчих 

робіт з влаштування газонів. Машини та пристрої для сівби газонних 

сумішей. Машини для обробки газонів, внесення добрив і поливання. 

Машини та пристрої для спушування газонів. Техніка безпеки при роботі на 

машинах, механізмах і пристроях для догляду за газонами. 

Сучасні машини для влаштування і доглядом за газонами. 

 
Лабораторно-практичні роботи 

1. Налагодження пристроїв для підготовчих робіт з улаштування 

газонокосилок. 

2. Підготовка до роботи газонокосилки. 

 

3.8. ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ 

«Шкідники й хвороби рослин, заходи боротьби з ними» 

Тема 1. Вступ. Загальні відомості про шкідників та засоби боротьби з 

ними 

Задачі курсу. Роль і місце предмету в сільськогосподарському 

виробництві. 

Значення боротьби з шкідниками і хворобами рослин в підвищенні 

врожайності. 

Втрати, які завдають шкідники зеленому господарству в цілому. 
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Основні шкідники та їх видовий склад зовнішнього виду шкідників. 

Анатомія і фізіологія шкідників. Особливості біології шкідників. Прогноз 

появи основних шкідників. Сигналізація про появу шкідників. Особливості 

екології шкідників. 

Сучасні методи і засоби захисту врожаю: агротехнічний, біологічний, 

фізико-механічний, хімічний. 

Заходи безпеки при роботі з речовинами по хімічному захисту рослин 

від шкідників та хвороб. 

Систематика та класифікація комах. 

Загальні відомості про карантинні заходи. Карантинні заходи в 

зеленому господарстві. 

Біотопи. Агротехнічні, біологічні методи боротьби з шкідниками в 

зеленому господарстві. 

Економічна ефективність боротьби з шкідниками. 

Досвід передових господарств у профілактиці шкідників та боротьби з 

ними. 

 
Тема 2. Хвороби рослин і заходи боротьби з ними 

Хвороби рослин. Їх характеристика. 

Особливості хвороб квітів і дерев. Їх характеристика. 

Біологічні особливості основних хвороб. Умови, сприятливі 

розповсюдженню хвороб. 

Діагностика хвороб. Джерела та епідеміологічні осередки інфекції, 

нагромадження. 

Інкубаційний період хвороби та поняття про імунітет. 

Значення сівозмін і фіто санітарних заходів у боротьбі з інфекціями. 

Вивчення будови рослин. Вивчення будови тіла грибів, які викликають 

хвороби рослин. Вивчення спор та грибниці парші, мучнистої роси, 

антракнозу й сірої гнилі. 

Ознайомлення зі зразками й матеріалами хвороб зеленого 

господарства. 

 
Тема 3. Комплекс методів захисту рослин 

Нові напрямки в захисті рослин. Комплексні методи захисту рослин від 

шкідників, хвороб, буряну. 

Хімічні методи захисту рослин в господарстві. Використання хімічних 

засобів захисту рослин. Виробництво і використання хімічних засобів 

захисту рослин в світовій практиці. Асортимент хімічних засобів. 

Вимоги до пестицидів. Дія пестицидів на біоценоз. 
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Комплексна дія отрути. Характеристика засобів захисту. Вимоги до 

агротехнічного, хімічного, біологічного, механічного методів захисту рослин. 

Вимоги охорони праці при використанні пестицидів та інших 

отрутохімікатів, правила їх збереження і використання. 

Знайомство з основними пестицидами в боротьбі з шкідниками квітів, 

декоративних кущів і дерев. 

Складання календарного плану робіт по боротьбі з шкідниками й 

хворобами рослин. 

Складання розрахунків потреб в отрутохімікатах для обробки площ, 

зайнятих культурами. 

 
Лабораторно-практичні роботи 

1. Дослідження зразків основних пестицидів в боротьбі з шкідниками 

квітів, декоративних кущів і дерев. 

2. Виготовлення бордоської рідини, комбінування рідини, вапняно- 

сірчаного відвару в лабораторних умовах. 

 

3.9.ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ 

«Основи ландшафтного дизайну. Аранжування» 

І розділ. Основи ландшафтного дизайну 

Тема 1. Вступ 

Зміст курсу, його завдання. Історія ландшафтного дизайну. Загальні 

відомості про виконання і оформлення креслень з дизайну. Інструменти, 

приладдя і матеріали для креслення. 

 
Тема 2. Стилі й основи проектування ландшафтного дизайну 

Стилі проектування: класичний, ландшафтний, змішаний. Основи 

проектування. Розподіл ділянки. Динаміка композиції. 

 
Тема 3. Основні естетичні принципи формування композиції 

Основи кольорознавства. Кольоровий спектр. Техніка малювання. 

Гармонія кольорів при створенні ландшафтних композицій. Домінанта, лінія 

і пляма, форма. 

 
Тема 4. Квітники. Газони 

Види квітників: рабатки, клумби, міксбортери, рокарій, солітери. 

Газони: мавританські, прості, партерні, лугові. Метод копіювання складних 

малюнків для квітників. Проектування квітників. Правило «золотої 
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пропорції» 

 
Практичні роботи 

1. Побудова креслення сполуки доріжок (гострий, тупий та прямий кути). 

2. Креслення схеми розбивки квітників та газонів. 

 
Тема 5. Конструкції садових доріжок і сходів 

Конструкції доріжок. Бордюри. Варіант викладання матеріалів для 

садових доріжок. Розрахунок і проектування сходів. 

 
Практична робота 

1. Креслення бетонних і кам’яних сходів. 

 
ІІ розділ. Аранжування 

 
Тема 6. Букет квітів – єдність сприйняття ліній, форм, кольорових 

сполучень 

Лінії в букеті. Форма букета. Пропорції квіткових композицій: правило 

«золотого перерізу». 

Симетричне й асиметричне улаштування квіткової композиції. 

Композиції фронтального і кругового огляду. «Масивний» і «змішаний» 

стиль. 

 
Практична робота 

1. Формування квіткової композиції. 
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