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«Бакалавр» 
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В.Ф., Мась А. Ю –  Миколаїв, 2019.  
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ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ ТА ЕТАПИ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ  

З ФАХУ 

 

Підсумкова атестація здобувачів ступеня вищої освіти з фаху за  першим 

бакалаврським рівнем студентів галузі знань  19 Архітектура та юудівництво спеціальності 

193 Геодезія та землеустрій згідно з вимогами освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців проводиться у   формі тестів.   

Структуру і зміст атестації визначено і ухвалено на засіданні кафедри інженерних та 

інформаційних технологій  та сформовано у вигляді   екзаменаційних білетів, які включають 

100 тестових завдань різних варіантів.  

Підсумкова атестація проводиться з метою перевірки і оцінки науково-теоретичної 

підготовки студентів з профілюючих дисциплін в обсязі таких навчальних дисциплін: 

«Геодезія», «Вища геодезія», «Топографія», «Картографія», «Основи землевпорядкування та 

кадастру», «Землевпорядне проектування», «Охорона праці в галузі».  

Складання атестаційного екзамену проводиться на відкритому засіданні атестаційної 

комісії за участю не менш ніж половини її складу за обов’язкової присутності голови комісії. 

Перевірка і оцінка науково-теоретичної та практичної підготовки студентів   

проводиться з метою встановлення відповідності їх освітнього та кваліфікаційного рівнів до 

вимог стандарту освіти (кваліфікаційних характеристик, навчальних планів і програм 

підготовки фахівців). 

Завдання базуються на теоретичних знаннях та навичках, набутих в процесі вивчення 

теоретичного матеріалу за вищеозначеними дисциплінами та результатах   виробничої 

практики, семінарських, практичних і лабораторних робіт протягом  всього періоду 

навчання. 

З метою надання студентам методичної допомоги в процесі підготовки до 

Підсумкової атестації за першим бакалаврським рівнем надано перелік тестів   за 

профілюючими дисциплінами та рекомендований список відповідної джерельної бази. 

 

 

 

 



 

  ВИМОГИ ДО ВІДПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ  

ПІД ЧАС ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ 

При підготовці відповідей на екзаменаційні завдання відповідно до вимог освітньо-

професійної програми спеціальності 193 Геодезія та землеустрій з вищезазначених 

дисциплін студент повинен мати певні знання та вміння.  

З дисципліни «Геодезія» студент має  

знати: 

 форму та розміри Землі;  

 системи географічних, прямокутних та полярних координат;  

 зв’язок між системами полярних та прямокутних координат;  

 кути напрямів (азимут дійсний, азимут магнітний, дирекційний кут, румб) та зв’язок 

між ними;  

 розграфлення і номенклатуру топографічних карт;  

 умовні знаки топографічних карт;  

 способи та основи методики вимірювання відстаней на місцевості;  

 принцип роботи оптичних віддалемірів;  

 принцип вимірювання теодолітом кутів;  

 порядок вимірювання горизонтальних кутів;  

 способи знімання ситуації;  

 суть і методику геометричного, тригонометричного та барометричного нівелювання.  

уміти:  

 вимірювати на карті відстані уздовж ліній різного типу (прямих, ламаних, звивистих);  

 знаходити геодезичні та прямокутні координати точок і наносити точки на карту за 

їхніми координатами;  

 вимірювати та визначати кути напрямів;  

 підбирати за номенклатурою листи топографічних карт різних масштабів для заданої 

території;  

 будувати топографічні профілі та знаходити числові параметри форм рельєфу;  

 виконувати графічну інтерполяцію горизонталей;  

 зчитувати за умовними знаками фізико-географічні особливості місцевості, 

зображеної на топографічній карті.  

 

 З дисципліни  «Вища геодезія» студент має  

знати: 

 основні поняття та визначення курсу вищої геодезії, пов’язані з конформним 

відображенням поверхні еліпсоїда на площині, відхиленням прямовисних ліній, 

редукційною проблемою;   

 теоретичні питання, пов’язані з вивченням геометричних властивостей земного 

еліпсоїда та методів розв’язування задач на його поверхні;  

 основи використання різних геодезичних, гравіметричних, супутникових  методів 

для вивчення фігури, розмірів і зовнішнього гравітаційного поля Землі; 

уміти: 

 вирішувати  задачі пов’язані з обчисленням зведеної та геоцентричної широт, 

обчисленням головного і середнього радіусів кривини поверхні еліпсоїда і радіуса 

паралелі; 

 переобчислювати плоскі прямокутні координати в геодезичні і навпаки; 

 переобчислювати плоскі прямокутні координати із одної зони  в іншу; 

 розв’язувати головні геодезичні задачі (пряму та обернену) на поверхні сфери, 

еліпсоїда та в просторі. 

 



З дисципліни «Топографія»  студент має  

знати: 

 структуру предмету, відмінні риси науки від інших галузей знань та місце її серед 

них; 

 історичні процеси формування знань та теоретичні концепції розвитку предмету; 

 актуальні і перспективні шляхи розвитку топографічного та землевпорядного 

креслення; 

 сутнісні риси різноманітних топографічних творів;  

 математичну основу карт: масштаби, координатні сітки, принципи їх побудови і 

використання 

 креслярські способи і засоби відображення явищ і об’єктів на картах і топографічних 

планах; 

 джерела інформації для складання картографо-топографічних творів; 

уміти: 

 застосовувати різноманітні способи і засоби створення картографо-топографічного 

зображення; 

 вміти користуватись олівцями, креслярськими приладами: рейсфедерами, 

кронциркулями, а також додатковими приладами для виправлення помилок в креслярських 

роботах; 

 викреслювати умовні топографічні знаки, робити підписи згідно прийнятих 

креслярських шрифтів; 

 знати порядок викреслювання умовних знаків; 

 вміти користуватись фарбами і здійснювати забарвлення карт згідно прийнятої шкали 

для різного роду карт; 

 вміти правильно застосовувати умовні топографічні знаки для відображення 

елементів місцевості. 

 

З дисципліни «Картографія»  студент має  

знати: 

 структуру картографії, відмінні риси науки від інших галузей знань та місце її серед 

них;  

 історичні процеси формування картографічних знань та теоретичні концепції 

розвитку картографії;  

 актуальні і перспективні шляхи розвитку світової і вітчизняної картографічної науки;  

 сутнісні риси різноманітних картографічних творів, принципи і підходи їх 

класифікації, класифікацію карт, їх структуру і властивості;  

 математичну основу карт: масштаби, картографічні проекції та принципи їх побудови 

і використання, координатні сітки, компонування;  

 картографічні способи і засоби відображення явищ і об’єктів на картах; 

 зміст, фактори,  види і принципи генералізації;  

 джерела інформації для складання картографічних творів туристсько-рекреаційного 

змісту;  

 основи проектування і складання карт, в т. ч. землевпорядного змісту;  

 сутнісні риси картографічного моделювання та методи використання карт;  

 зміст і принципи ГІС-картографування та методи використання ГІС у картографії;  

 сутнісні аспекти геоіконіки та принципи класифікації геозображень. 

уміти: 

 використовувати різноманітні картографічні твори у наукових дослідженнях;  

 застосовувати різноманітні способи і засоби створення картографічного зображення;  

 аналізувати джерела інформації в контексті можливостей їхнього використання для 

створення землевпорядних картографічних творів;  

 проектувати і складати тематичні карти;  



 застосовувати різноманітні методи і способи аналізу інформації за картами;  

 застосовувати картографічні твори у фаховій діяльності землевпорядника;  

 порівнювати й аналізувати зміст різноманітних картографічних творів. 

 

З дисципліни  «Основи землевпорядкування та кадастру»   студент має  

знати: 

 теоретикометодологічні засади земельного кадастру; 

 інформаційне забезпечення земельнокадастрових даних; 

 складові державного земельного кадастру; 

 земельний кадастр у зарубіжних країнах; 

уміти: 

 розв’язувати практичні ситуації, що виникають у сферіземельного 

кадастру, на основі національного законодавства; 

 виконувати комплекс робіт з кадастрового зонування, кадастрових 

зйомок, обліку й оцінки земельних ресурсів у системі ведення державного земельного 

кадастру; 

 працювати з нормативноправовими актами у сфері земельного 

       кадастру. 

 

З дисципліни   «Землевпорядне проектування»   студент має  

знати: 

 принципи проведення та екологічного і економічного обґрунтування землевпорядного 

проектування  

 історію розвитку землевпорядної справи і землевпорядного проектування та 

класифікацію цих проектів; 

 землевпорядне законодавство;  

 земельні відносини та їх регулювання в Україні; 

 питання охорони земель і ґрунтів у міжгосподарських і внутрішньогосподарських 

землевпорядних проектах; 

 зональні системи землеробства та їх використання при складанні землевпорядних 

проектів;  

уміти: 

 складати землевпорядні проекти, їх обґрунтування та погодження. 

 використовувати матеріали ґрунтових та інших досліджень при складанні 

землевпорядних проектів. 

 

З дисципліни  «Охорона праці в галузі»  студент має  

знати: 

 актуальні питання охорони праці в  геодезії та землевпорядному виробництві;    

 - сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та 

виробничих об’єктах; 

уміти: 

 - впроваджувати організаційні і технічні заходи з метою поліпшення безпеки праці; 

 - працювати із законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці при 

виконанні виробничих та управлінських функцій; 

  



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Варіант екзаменаційного білету має 100 тестів, правильна відповідь на кожне запитання 

оцінюється в 1 бал.  

 

Значення рейтингу 

з кредитного 

модуля 

Оцінка ECTS 
Традиційна 

екзамен. оцінка 

Традиційна 

залікова оцінка 

91 < RD =100 A – відмінно відмінно 

  

86 < RD <= 90 B – дуже добре 
добре 

76 < RD <= 85 C – добре 

66 < RD <= 75 D – задовільно 

задовільно 
61 <= RD <= 65 

E – достатньо 

(задовольняє мінімальні 

критерії) 

41 <= RD < 60 FХ – незадовільно незадовільно   

RD < 40 

F – незадовільно 

(потрібна додаткова 

робота) 

не допущено   

 

 

Оцінки „А – Відмінно” заслуговує студент, який повністю виконав завдання комплексного 

кваліфікаційного іспиту, а саме: дав змістовну правильну відповідь на 91-100 тестових 

завдань з дисциплін, включених у програму іспиту, продемонстрував відмінний рівень 

підготовки. 

 

Оцінки „В – Дуже добре” заслуговує студент, який   виконав завдання комплексного 

кваліфікаційного іспиту, а саме: дав змістовну правильну відповідь на 85-90 тестових 

запитань з дисциплін, включених в програму іспиту;     

 

Оцінки „С - Добре” заслуговує студент, який   виконав завдання комплексного 

кваліфікаційного іспиту, а саме: дав змістовну  правильну  відповідь на  75-85 запитань з 

дисциплін, включених в програму іспиту;   

 

Оцінки „D - Задовільно” заслуговує студент, який  у відповідях на тестові запитання    не 

виявив високого рівня підготовки, дав правильну відповідь на 66 – 75 запитань з дисциплін, 

включених в програму іспиту;   

 

Оцінки „Е - Достатньо” заслуговує студент,  який  у відповідях на тестові запитання    не 

виявив високого рівня підготовки , дав правильну відповідь лише на 61 – 65 запитань з 

дисциплін, включених в програму іспиту;   

 

Оцінки „FХ - Незадовільно” заслуговує студент, який не відповів на    запитання 

комплексного кваліфікаційного іспиту з дисциплін, включених в програму комплексного 

кваліфікаційного іспиту 



 

ЗМІСТ  ПІДСУМКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ  АТЕСТАЦІЇ  
 
 

ТЕСТИ 
 
 

ГЕОДЕЗІЯ, ТОПОГРАФІЯ, ВИЩА ГЕОДЕЗІЯ 
 
 
1. Предметом топографії є питання:  
А..земельно-кадастрового знімання територій; 

Б. топографічного знімання великих і малих ділянок земної  

В. поверхні; створення державної геодезичної мережі; 

Г. зображення сферичної поверхні Землі на площині у вигляді карт. 
 
 
2. Замкнута поверхня, яка в кожній своїй точці перпендикулярна до напряму сили 

тяжіння (прямовисної лінії ), – це: 
А. рiвнева  

Б. поверхня;  

В. референц-еліпсоїд; земний еліпсоїд;  

Г. еліпсоїд обертання. 
 
 
3. Фігура Землі, яка утворена рівневою поверхнею, що збігається з поверхнею Світового 

океану в стані цілковитого спокою та рівноваги, відповідно продовжена під 

материками – це: 
А. загальноземний еліпсоїд; 

Б.  геоїд; 

В. референц-еліпсоїд; 

земна куля. 
 
 
4. Земний еліпсоїд, що характеризує найкращим чином фігуру та розміри всієї Землі – 
це: 
А. .квазігеоїд;  

Б .  рiвнева поверхня; 

В. референц-еліпсоїд;  

Г. загальноземний еліпсоїд. 
 
 
5. Земний еліпсоїд, який найближче підходить тільки до певної частини поверхні 

Землі, – це: 
А. геоїд;  

Б. квазігеоїд; 

В. рiвнева поверхня; 

Г. референц-еліпсоїд. 
 
 
6. Розміри земного еліпсоїда характеризують: довжина паралелей і меридіанів; 

А. широта та довгота;  

Б. середній радіус Землі; 

В.  довжина великої півосі та полярне стиснення. 
 
 
7. Пряма, що збігається з напрямом дії сили ваги у конкретній точці, – це: 

 А. паралель; 

Б. велика піввісь; 

В. мала піввісь; 

Г.  прямовисна лінія. 
 



 
8. Кут між прямовисною лінією і нормаллю до поверхні земного еліпсоїда в конкретній 
точці – це: 
А. відхилення прямовисної лінії; 

Б.  широта точки; 

В. довгота точки;  

Г. зближення меридіанів. 
 
 
9. Лінії перерізу поверхні еліпсоїда площинами, які перпендикулярні до осі обертання 
Землі, – це: 
А. меридіани;  

Б. паралелі;  

В. нормалі;  

Г. прямовисні лінії. 
 
 
10. Лінії перерізу поверхні еліпсоїда, які проходять через його вісь обертання, – це: 
А. геодезичні меридіани; 

Б.  геодезичні паралелі;  

В. астрономічні меридіани; 

Г.  астрономічні паралелі. 
 
 
11. Кут, утворений нормаллю до поверхні земного еліпсоїда у конкретній точці і 

площиною його екватора, – це: 
А. геодезична довгота;  

Б. геодезична широта;  

В. астрономічна довгота;  

Г. астрономічна широта. 
 
 
12. Двогранний кут між площинами геодезичного меридіана конкретної точки і 

початкового геодезичного меридіана, – це: 
А. геодезична довгота;  

Б. геодезична широта;  

В. астрономічний азимут;  

Г. астрономічна широта. 
 
 
13. Висота точки над поверхнею земного еліпсоїда – це:  
А. геодезична висота; 

Б. ортометрична висота;  

В. .динамічна висота;  

Г. нормальна висота. 
 
 
14. Висота точки над поверхнею геоїда, – це:  
А. геодезична висота; 

Б. ортометрична висота;  

В. відносна висота;  

Г. нормальна висота. 
 
 
15. Кут між площиною екватора і прямовисною лінією у конкретній точці – це: 
А. геодезична довгота; 

Б.  геодезичний азимут;  

В. астрономічна довгота;  

Г. астрономічна широта. 
 
 
16. Двогранний кут між площинами астрономічного меридіана конкретної точки і 



початкового астрономічного меридіана – це: 
А. геодезичний азимут;  

Б. геодезична широта;  

В. астрономічна довгота;  

Г. астрономічна широта. 
 
 
17. Координати, початком відліку яких є центр мас Землі, – це: 

А. геоцентричні координати; 

Б. топоцентричні координати; 

В.  полярні координати; 

Г. плоскі прямокутні координати. 
 
 
18. Площина, яка перпендикулярна до прямовисної лінії, – це: 

А.  вертикальна площина; 

Б. горизонтальна площина;  

В. площина меридіана;  

Г. похила площина. 
 
 
19. Висота точки, яка визначається відносно основної рівневої поверхні, – це: А. відносна 

висота; 

Б. абсолютна висота;  

В. апліката точки;  

Г. геодезична висота. 
 
 
20. В Україні абсолютні висоти визначаються в:  
А. Дніпровській системі висот; 

Б. Балтійській системі висот;  

В. Чорноморській системі висот;  

Г. Азовській системі висот. 
 
 
21. Різниця висот двох точок – це:  
А. перевищення; 

Б. апліката;  

В. абсциса; 

Г. ордината. 

 

22. Під нівелюванням розуміють польові роботи, як результат яких 

визначають: 
А. перевищення між окремими точками;  

Б. прямокутні координати точок; 

В.   полярні координати точок;  

Г . геодезичні координати точок. 
 
 
23. Зменшене подібне зображення горизонтальної проекції невеликої ділянки місцевості, в 

межах якого не враховується кривизна Землі, – це: 
А. карта місцевості;  

Б. план місцевості;  

В. профіль місцевості; 

Г.  абрис місцевості. 
 
 
24. Зменшене узагальнене зображення на площині всієї або значної частини 

земноповерхні, складене в прийнятій картографічній проекції з 

урахуванням кривизни Землі, – це: 
А. карта місцевості;  



Б. план місцевості;  

В. профіль місцевості;  

Г.абрис місцевості. 
 
 
25. Зображення на площині вертикального перетину поверхні місцевості в заданому 

напрямі – це: 
А. карта місцевості;  

Б. план місцевості;  

В. профіль місцевості;  

Г. абрис місцевості. 
 
 
26. Сукупність контурів і нерухомих предметів місцевості – це: 

А.  рельєф місцевості; 

Б. ситуація місцевості;  

В. профіль місцевості;  

Г. абрис місцевості. 
 
 
27. Нерівності земної поверхні природного походження – це:  
А. рельєф місцевості; 

Б. ситуація місцевості;  

В. профіль місцевості;  

Г. абрис місцевості. 
 
 
28. У разі контурного (горизонтального) обміру на карті або на плані 

зображується: 
А. рельєф місцевості;  

Б. ситуація місцевості; 
 
В. профіль місцевості; 

Г. рельєф та ситуація місцевості. 
 
 
29. У разі топографічного обміру на карті або на плані зображується:  
А. контури об’єкта; 

Б. межі суміжних ділянок; 

В.  профіль місцевості; 

Г. рельєф та ситуація місцевості. 
 
 
30. У разі кадастрового обміру на плані зображується: 

А.  рельєф місцевості; 

Б.  профіль місцевості; 

В. рельєф та ситуація місцевості; 

Г. контури об’єкта, ситуація та межі суміжних ділянок. 
 
 
31. Основною системою координат для топографо-геодезичних робіт в Україні 

прийнято: 
А. систему координат Меркатора;  

Б. систему координат Зольднера;  

В. систему координат Гаусса-Крюгера;  

Г. систему координат Сансона. 
 
 
32. У системі координат Гаусса-Крюгера за вісь абсцис (х) приймається:  
А. осьовий меридіан зони; 

Б. меридіан конкретної точки;  

В. Гринвіцький меридіан;  



Г. екватор. 
 
 
33. У системі координат Гаусса-Крюгера за вісь ординат (у) приймається:  
А. осьовий меридіан зони; 

Б. меридіан конкретної точки;  

В. Гринвіцький меридіан;  

Г. екватор. 
 
 
34. Довгота осьового меридіана (L) шестиградусної зони (з номером N) 

обчислюється за формулою: 

А. L 6
0 

N 3
0

;  

Б. L 6
0 

N; L 3
0 

N; 

В. L 6
0 

N 3. 
 
 
35. У системі координат Гаусса-Крюгера ордината точки становить у=6520 км, отже ця 

точка знаходиться у координатній зоні: 
А. 6;  

Б. 5;  

В. 2; 

Г. 52. 
 
 
36. У системі координат Гаусса-Крюгера ордината точки становить у=5420 км, отже ця 

точка знаходиться у координатній зоні: 
А. 5;  

Б. 4;  

В. 2;  

Г. 42. 
 
 
37. У системі координат Гаусса-Крюгера умовна ордината точки становить у=6520 км, 

отже знаходиться ця точка на відстані від осьового меридіана зони: 
А. 20 км на схід;  

Б. 20 км на захід;  

В. 520 км на схід;  

Г. 520 км на захід. 
 
 
38. У системі координат Гаусса-Крюгера умовна ордината точки становить у=6580 км, 

отже знаходиться ця точка на відстані від осьового меридіана зони: 
А. 20 км на захід;  

Б. 80 км на схід;  

В. 420 км на схід;  

Г. 420 км на захід. 
 
 
39. Осьовий меридіан на топографічній карті збігаеться або паралельний: 

А.  з горизонтальними лініями кілометрової сітки; 

Б.  з вертикальними лініями кілометрової сітки; 

В. з горизонтальними лініями внутрішньої рамки карти;  

Г. з вертикальними лініями внутрішньої рамки карти. 
 
 
40. Геодезичні координати точки визначають:  
А. абсцисою і ординатою; 

Б. широтою і довготою;  

В. меридіанами та паралелями;  



Г. кутами та довжинами ліній. 
 
 
41. Прямокутні координати точки визначають:  
А. абсцисою і ординатою; 

Б. широтою і довготою;  

В. меридіанами та паралелями;  

Г. кутами та довжинами ліній. 
 
 
42. Щоб уникнути від'ємних значень ординат Гаусса-Крюгера, початок відліку координат 

переносять від осьового меридіана: 
А. на 500 кілометрів на схід; 

Б. на 500 кілометрів на захід;  

В. на 1000 кілометрів на схід;  

Г. на 1000 кілометрів на захід. 
 
 
43. У проекції Гаусса-Крюгера вся земна поверхня поділяється на зони: 

А.  за широтою через 4 градуси; 

Б. за широтою через 6 градусів;  

В.  за довготою через 4 градуси;  

Г. за довготою через 6 градусів. 
 
 
44. Процес порівняння конкретної фізичної величини з іншою однорідною фізичною 
величиною, яка прийнята за одиницю, – це: 
А. компарування;  

Б. вимірювання;  

В. перевірка;  

Г. юстирування. 
 
 
45. Якщо об’єкт вимірювання безпосередньо порівнюється з одиницею виміру – 

це: 
А. прямі (безпосередні) виміри;  

Б. непрямі (посередні) виміри;  

В. рівноточні виміри;  

Г. нерівноточні виміри. 
 
 
46. Якщо значення фізичної величини визначається через інші виміряні величини, – 

це: 
А. прямі (безпосередні) виміри;  

Б. непрямі (посередні) виміри;  

В. рівноточні виміри;  

Г. нерівноточні виміри. 
 
 
47. Система міри, одержана шляхом поділу прямого кута на 90 рівних частин, – це: 
А. метрична міра;  

Б. радіанна міра;  

В. градусна міра; 

Г. градова (десятинна) міра. 
 
 
48. Система міри, одержана шляхом поділу прямого кута на 100 рівних частин, – це: 
А. метрична міра;  

Б. радіанна міра;  

В. градусна міра; 

Г. градова (десятинна) міра. 
 



 
49. Центральний кут, що спирається на дугу, довжина якої дорівнює її радіусу, – 

це: 
А. довгота;  

Б. широта;  

В. азимут;  

Г. радіан. 
 
 
50. Площа земельної ділянки становить S=0,3250 га, що дорівнює:  

А. 3,250 м
2
; 

Б. 32,5 м
2
;  

В. 3250 м
2
;  

Г. 325 м
2
. 

 
 

51. Площа земельної ділянки становить S=2296 м
2
, що дорівнює:  

А. 0,0023 га; 

Б. 22,96 га;  

В. 0,2296 га;  

Г. 2,296 га. 
 
 
52. Відношення довжини лінії на плані (карті) до її горизонтального 
прокладання на місцевості – це: 
А. графічна точність масштабу;  

Б. масштаб; 

В. точність масштабу;  

Г. поперечний масштаб. 
 
 
53. Масштаб, який виражається у вигляді правильного дробу і його знаменник показує 

ступінь зменшення елементів на папері порівняно з їх величиною на місцевості, – це: 
А. лінійний масштаб;  

Б. поперечний масштаб;  

В. числовий масштаб;  

Г. точність масштабу. 
 
 
54. Довжина відрізка на місцевості, яка дорівнює 0,1 мм на топографічній карті, – це: 
А. лінійний масштаб;  

Б. поперечний масштаб;  

В. графічна точність масштабу;  

Г. числовий масштаб. 
 
 
55. Найбільш дрібніший є масштаб:  
А. 1:100000; 

Б. 1:500;  

В. 1:2000;  

Г. 1:500000. 
  
56. Найбільш крупніший є масштаб:  
А. 1:500; 

Б. 1:2000;  

В. 1:2500;  

Г. 1:1000. 
 
 



57. Якщо довжина лінії на карті масштабу 1:25000 дорівнює 2 см, то 
горизонтальне прокладання на місцевості становитиме: 
А. 125 м;  

Б. 500 м;  

В. 250 м;  

Г. 12500 м. 
 
 
58. Якщо довжина лінії на карті масштабу 1:5000 дорівнює 3 см, то 
горизонтальне прокладання на місцевості становитиме: 
А. 150 м;  

Б. 1500 м;  

В. 15 м;  

Г. 300 м. 
 
 
59. Систему поділу топографічних карт на окремі листи називають: 

 А. номенклатурою карт; 

Б. розграфленням карт;  

В. картографічною проекцією;  

Г. поверхнею відносності. 
 
 
60. Систему позначення окремих листів топографічних карт називають:  
А. номенклатурою карт; 

Б. розграфленням карт;  

В. картографічною проекцією;  

Г. поверхнею відносності. 
 
 
61. За основу розграфлення топографічних карт прийнято лист міжнародної карти 

масштабу: 
А. 1:10 000;  

Б. 1:100 000;  

В. 1:500 000;  

Г. 1:1 000 000. 
 
 
62. Лист топографічної карти масштабу 1:1 000 000 має розміри:  
А. за широтою 20 хвилин і за довготою 30 хвилин; 

Б. за широтою 2 градуси і за довготою 3 градусів;  

В. за широтою 4 градуси і за довготою 6 градусів; 

Г. за широтою 1 градус і за довготою 40 хвилин. 
 
63. Графічні символи, якими відображаються на топографічних планах і картах об’єкти 

місцевості та їх кількісні і якісні характеристики, – це:  
А. горизонталі; 

Б. умовні знаки;  

В. закладання;  

Г. номенклатура. 
 
 
64. Масштабні умовні знаки служать: 
А. для зображення об'єктів, площа яких не виражається в масштабі карти;  

Б. для зображення об'єктів, площа яких виражається в масштабі карти; 

В. для зображення об'єктів, довжина яких виражається в масштабі карти, а ширина незначна; 
Г. для зображення додаткової характеристики об’єктів місцевості. 
 
 
65. З наведених об’єктів на топографічних планах позамасштабними умовними знаками 
відображаються: 



А. сади;  

Б. пасовища; 

В. пункти геодезичної мережі;  

Г. виноградники. 
 
 
66. З наведених об’єктів на топографічних картах пояснювальними умовними знаками 

відображаються: 
А. залізниці; 

Б. підписи адміністративно-територіальних утворень;  

В. лінії зв’язку та електропередач; 

Г. сади. 
 
 
67. Коричневим кольором на топографічних картах показують:  
А. гідрографію; 

Б. рослинність;  

В. рельєф; 

Г. населені пункти. 
 
 
68. Зеленим кольором на топографічних картах показують:  
А. ліси; 

Б. рельєф; 

В. дорожню мережу;  

Г. населені пункти. 
 
 
69. Рельєф на топографічних картах і планах зображується:  
А. ізоколами; 

Б. ізогіпсами;  

В. відмиванням схилів;  

Г. горизонталями. 
 
70. Лінія, що проходить найнижчими точками місцевості (лощини), – це:  
А. горизонталь; 

Б. вододіл;  

В. тальвег; 

Г. прямовисна лінія. 
 
 
71. Лінія, що проходить найвищими точками місцевості, – це:  
А. горизонталь; 

Б. вододіл;  

В. тальвег; 

Г. прямовисна лінія. 
 
 
72. Віддаль між суміжними горизонталями в горизонтальній площині – це:  
А. закладання; 

Б. ухил місцевості;  

В. стрімкість схилу;  

Г. перевищення. 
 
 
73. Відношення перевищення між кінцями даної лінії до її горизонтального прокладання – 

це: 
А. ухил місцевості;  

Б. стрімкість схилу; 

В. висота перерізу рельєфу;  

Г. перевищення. 



 
 
74. Кут, який утворений лінією місцевості з горизонтальною площиною (горизонтальним 

прокладанням), – це: 
А. закладання;  

Б. стрімкість схилу; 

В. висота перерізу рельєфу;  

Г. перевищення. 
 
 
75. Замкнута крива лінія, яка з’єднує точки з однаковими висотами, – це:  
А. горизонталь; 

Б. вододіл;  

В. тальвег; 

Г. прямовисна лінія. 
 
 
76. Горизонтальний кут між північним напрямом осьового меридіана зони і напрямом 

цієї лінії за ходом годинникової стрілки – це: 
А. зближення меридіанів;  

Б. азимут; 

В.  дирекційний кут; 

Г. схилення магнітної стрілки. 
 
 
77. Горизонтальний кут між найближчим напрямом меридіана і напрямком цієї лінії – 

це: 
А. азимут;  

Б. дирекційний кут; 

В.  схилення магнітної стрілки;  

Г. румб. 
 
 
78. Прямі та обернені дирекційні кути відрізняються між собою:  
А. на 90 градусів; 

Б. на 360 градусів;  

В. на 180 градусів;  

Г. рівні між собою. 
 
 
79. Якщо лінія знаходиться у першій чверті, то румб має назву:  
А. Пн.Зх; 

Б. Пн.Сх; 

В. Пд.Зх;  

Г. Пд.Сх. 
 
 
80. Аналітичний спосіб визначення площ ґрунтується на використанні:  
А. виміряних на плані довжин ліній та кутів між ними; 

Б. виміряних на плані довжин ліній;  

В. координат вершин земельної ділянки;  

Г. палетки з паралельними лініями. 
 
 
81. За формулою 
 

S 
2

xi ( yi 1 yi 1) 
2

yi (xi 1 xi 1), 

де хі , уі координати і вершини земельної ділянки, визначається:  

А. площа земельної ділянки; 
Б. периметр земельної ділянки;  

В. площа знімальної трапеції;  

1 1 



Г. периметр знімальної трапеції. 
 
 
82. Основним методом створення планової державної геодезичної мережі в Україні є: 
А. тріангуляція;  

Б. полігонометрія;  

В. трилатерація;  

Г. супутниковий метод. 
 
 
83. Геодезична мережа, що забезпечує поширення координат на всю територію 
держави і є вихідною для побудови інших геодезичних мереж, – це: А. державна геодезична 

мережа; 

Б. геодезична мережа згущення;  

В. знімальна мережа; 

Г. геодезична мережа спеціального призначення. 
 
 
84. Геодезичний пункт астрономо-геодезичної мережі 1 класу відноситься:  
А. до державної геодезичної мережі; 

Б. до розрядної геодезичної мережі згущення;  

В. до знімальної геодезичної мережі; 

Г. до висотної геодезичної мережі. 
 
 
85. Геодезичний пункт мережі згущення 3 класу відноситься:  
А.  до знімальної геодезичної мережі; 

Б. до розрядної геодезичної мережі згущення;  

В. до державної геодезичної мережі; 
Г. до мережі технічного і тригонометричного нівелювання. 
 
 
86. Геодезичний пункт мережі 2 розряду відноситься:  
А. до державної геодезичної мережі; 

Б. до розрядної геодезичної мережі згущення;  

В. до знімальної геодезичної мережі; 

Г. до висотної геодезичної мережі. 
 
 
87. Засічками визначають планові координати пунктів:  
А. державної геодезичної мережі; 

Б. розрядної геодезичної мережі згущення;  

В. знімальної геодезичної мережі;  

Г. геодезичної мережі згущення 3 класу. 
 
 
88. Прокладанням теодолітних ходів визначають планові координати пунктів: 
А. державної геодезичної мережі;  

Б .  розрядної геодезичної мережі згущення;  

В. знімальної геодезичної мережі; 
Г. геодезичної мережі спеціального призначення. 
 
 
89. Способом тріангуляції може створюватись:  
А. астрономо-геодезична мережа 1 класу; 

Б. розрядна геодезична мережа згущення;  

В.  нівелірна мережа 1 класу; 
Г. мережі технічного нівелювання. 
 
 
90. У трикутниках мережі тріангуляції вимірюються: А. всі 
горизонтальні кути; 



Б. всі довжини сторін;  

В. одна сторона і два кута;  

Г. всі кути і всі сторони. 
 
 
91. У трикутниках мережі трилатерації вимірюються: 
 
А. всі горизонтальні кути;  

Б. всі довжини сторін;  

В. одна сторона і два кута;  

Г. всі кути і всі сторони. 
 
 
92. Мережа трикутників, що межують один з одним, у яких вимірюють усі кути й хоча 
би одну сторону, – це: 

А. трилатерація;  

Б. полігонометрія;  

В. тріангуляція;  

Г. супутниковий метод. 
 
 
93. Побудована на місцевості система ламаних ліній з виміряними 
довжинами ліній та горизонтальними кутами між ними – це: 

А. трилатерація;  

Б. полігонометрія;  

В. тріангуляція;  

Г. супутниковий метод. 
 
 
94. Мережа трикутників, що межують один з одним, у яких вимірюють сторони, – 

це: 
А. трилатерація;  

Б. полігонометрія;  

В. тріангуляція;  

Г. супутниковий метод. 

 

95. Координати пунктів державної геодезичної мережі визначають в:  
А. умовній системі координат; 

Б. референтній системі координат;  

В. астрономічній системі координат;  

Г. полярній системі координат. 
 
 
96. Основним кутомірним приладом є:  
А. мензула; 

Б. теодоліт;  

В. нівелір; 

Г. мірна стрічка. 
 
 
97. Горизонтальні кути вимірюють за допомогою:  
А. мірної стрічки; 

Б. нівеліра;  

В. теодоліта;  

Г. мензули. 
 
 
98. Вертикальні кути вимірюють за допомогою:  
А. мірної стрічки; 

Б. нівеліра;  

В. теодоліта;  



Г. мензули. 
 
 
99. У теодолітних ходах довжини сторін вимірюють за допомогою:  
А. мірної стрічки; 

Б. кіпрегеля;  

В. нівеліра;  

Г. мензули. 
 
 
100. Становий гвинт призначений: 
А. для перенесення теодоліта і встановлення візирної вішки;  

Б. для зміни відліків по горизонтальному кругу; 

В. для виведення бульбашки циліндричного рівня на середину;  

Г. для закріплення теодоліта на штативі. 
 
 
101. Робоча міра в теодоліті у вигляді кругової шкали з рівномірним 

градуюванням через 1
º 

, 10’ або 20’ називають: 
А. кремальєрою;  

Б. мікроскопом;  

В. лімбом; 
Г. циліндричним рівнем. 
 
 
102. Для взяття відліків за горизонтальним та вертикальним кругами теодоліта 

служить: 
А. кремальєра;  

Б. мікроскоп;  

В. зорова труба; 

Г. діоптрійне кільце. 
 
 
103. Фіксування алідади теодоліта здійснюється за допомогою:  
А. навідних гвинтів; 

Б. закріпного гвинта;  

В. виправних гвинтів;  

Г. підйомних гвинтів. 
 
 
104. Бусоль – це прилад, який призначений:  
А. для вимірювання довжин ліній; 

Б. для вимірювання вертикальних кутів;  

В. для вимірювання магнітних азимутів;  

Г. для вимірювання перевищень. 
 
 
105. Бульбашку циліндричного рівня горизонтального кругу виводять у нуль-пункт 

за допомогою: 
А. навідних гвинтів;  

Б. закріпних гвинтів;  

В. підіймальних гвинтів;   

Г. станового гвинта. 
 
 
106. Теодоліт до штативу кріпиться за допомогою:  
А. станового гвинта; 

Б. навідних гвинтів;  

В. виправних гвинтів;  

Г. підіймальних гвинтів. 
 
 



107. Фокусування зображення за предметом здійснюється в теодоліті за допомогою: 
А. мікроскопа;  

Б. циліндричного рівня;  

В. кремальєри; 

Г. алідади. 
 
 
108. Чіткість зображення штрихів сітки ниток у теодоліті забезпечується за допомогою: 
А.діоптрійного кільця окуляра;  

Б. мікроскопа; 

В. циліндричного рівня;  

Г. алідади. 
 
 
109. Точне наведення сітки ниток зорової труби теодоліта на ціль 

здійснюється за допомогою: 
А. лімба; 

Б. навідних гвинтів;  

В. алідади;  

Г. кремальєри. 
 
 
110. Навідний гвинт алідади горизонтального круга призначений:  
А. для виведення теодоліта в горизонтальне положення; 

Б. для виведення циліндричного рівня горизонтального круга на середину;  

В. для точного наведення сітки ниток на ціль у вертикальній площині; 

Г. для точного наведення сітки ниток на ціль у горизонтальній площині. 
 
 
111. Навідний гвинт зорової труби призначений:  
А. для виведення теодоліта в горизонтальне положення;  

Б. для виведення циліндричного рівня на середину; 

В. для точного наведення сітки ниток на ціль у вертикальній площині;  

Г. для точного наведення сітки ниток на ціль у горизонтальній площині. 
 
 
112. Грубе наведення зорової труби теодоліта на ціль здійснюється за 

допомогою: 
А. лімбу;  

Б. візиру;  

В. алідади; 

Г. кремальєри. 
 
 
113. Приведення теодоліта в горизонтальне положення здійснюється за допомогою: 
А. нитяного виска;  

Б. кремальєри;  

В. підіймальних гвинтів;  

Г. навідних гвинтів. 
 
 
114. Центрування технічного теодоліта Т30 здійснюється за допомогою: А. нитяного виска 

або зорової труби; 

кремальєри; 

циліндричного рівня горизонтального круга; навідних гвинтів. 
 
 
115. Частина теодоліта, яка показує чи приведений він у горизонтальне положення, 
– це: 
А. циліндричний рівень алідади;  

Б. мікроскоп; 

В. алідада горизонтального круга;  



Г. лімб горизонтального круга. 
 
 
116. За призначенням і сферою застосування теодоліти діляться:  
А. на астрономічні, геодезичні, маркшейдерські, спеціальні; 

Б. на механічні, оптичні, електронні;  

В. на технічні, точні, високоточні;  

Г . на прості, повторювальні. 
 
 
117. За точністю теодоліти діляться: 
А. на астрономічні, геодезичні, маркшейдерські, спеціальні;  

Б. на механічні, оптичні, електронні; 

В. на технічні, точні, високоточні;  

Г. на прості, повторювальні. 
 
 
118. За конструкцією теодоліти діляться:  
А .  на астрономічні, геодезичні, маркшейдерські; 

Б. на прості, повторювальні, механічні, оптичні, електронні;  

В. на точні та високоточні; 

Г. на технічні та спеціальні. 
 
 
119. Теодоліти, які мають нерухомий лімб, називаються:  
А. прості; 

Б. повторювальні;  

В. механічні;  

Г. оптичні.    
 
120. Теодоліти, в яких лімб і алідада обертаються незалежно одне від одного навколо 

вертикальної осі, називаються: 
А. повторювальні;  

Б. механічні;  

В. електронні;  

Г. оптичні. 
 
 
121. Складовими частинами зорової труби є:  
А. об’єктив, окуляр, фокусуюча лінза; 

Б. лімб;  

В. алідада;  

Г. мікроскоп. 
 
 
122. За допомогою двох підіймальних гвинтів установлюють бульбашку 

циліндричного рівня на середину. Повертають теодоліт на 180 градусів і 

спостерігають, чи не зміщується бульбашка рівня із середини. Ці операції виконують 

під час: 
А. визначення місця нуля вертикального круга;  

Б. перевірки сітки ниток; 

В. перевірки осі циліндричного рівня;  

Г. перевірки горизонтальної осі зорової труби. 
 
 
123. Перед виміром горизонтального кута необхідно виконати:  
А. центрування та горизонтування приладу; 

Б. визначення місця нуля;  

В. визначення висоти приладу;  

Г. компарування. 
 
 



124. Вісь циліндричного рівня алідади горизонтального круга має бути 

перпендикулярна до вертикальної осі приладу. Ця геометрична умова 

контролюється під час проведення: 
А. перевірки циліндричного рівня; 

Б. перевірки положення колімаційної площини;  

В. перевірки положення горизонтальної осі;  

Г. визначення місця нуля вертикального круга. 
 
 
125. Візирна вісь зорової труби має бути перпендикулярна до осі обертання зорової 

труби. Ця геометрична умова контролюється у разі проведення:  
А. перевірки положення колімаційної площини; 

Б. перевірки циліндричного рівня;  

В.  перевірки положення горизонтальної осі; 

Г. перевірки місця нуля вертикального круга. 
 
 
126. Вісь обертання зорової труби має бути перпендикулярна до осі обертання приладу 

(вертикальної осі). Ця геометрична умова контролюється у разі проведення: 
 
А. перевірки циліндричного рівня;  

Б.  перевірки положення вертикальної осі;  

В. перевірки положення горизонтальної осі; 

Г. перевірки місця нуля вертикального круга. 
 
 
127. Вертикальний штрих сітки ниток має бути вертикальним, а 

горизонтальний штрих – горизонтальним. Ця геометрична умова 

контролюється у разі проведення: 
А. перевірки місця нуля вертикального круга;  

Б. перевірки положення колімаційної площини;  

В. перевірки положення горизонтальної осі; 

Г. перевірки правильності встановлення сітки ниток зорової труби. 
 
 
128. Провішування ліній, якщо між кінцевими точками лінії є взаємна видимість, 

виконується: 
А. способом «із середини»;  

Б. способом «через пагорбок»;  

В. способом «через яр»;  

Г. способом «на себе». 
 
 
129. Перед лінійними вимірюваннями мірною стрічкою потрібно виконати: А. центрування 

приладу; 

Б. визначення місця нуля;  

В.  визначення колімаційної похибки;   

Г.  компарування. 
 
 
130. Метод вимірювання перевищення за допомогою горизонтального візирного 

променя зорової труби – це: 
А. геометричне нівелювання;  

Б. барометричне нівелювання;  

В. гідростатичне нівелювання;  

Г. автоматичне нівелювання. 
 
 
131. Метод вимірювання перевищення за допомогою похилого візирного променя 

зорової труби – це: 
А. тригонометричне нівелювання;  



Б. барометричне нівелювання;  

В. гідростатичне нівелювання;  

Г. автоматичне нівелювання. 
 
 
132. Метод визначення висот точок, в основу якого покладено залежність зміни 

атмосферного тиску зі зміною висоти точки, – це: 
А. геометричне нівелювання;  

Б. тригонометричне нівелювання;  

В. барометричне нівелювання;  

Г. автоматичне нівелювання. 
  
133. Метод визначення висот точок, в основі якого покладено властивість вільної 

поверхні рідини у сполучених посудинах знаходитися на однаковому рівні, – це: 
А. геометричне нівелювання;  

Б. тригонометричне нівелювання;  

В. барометричне нівелювання;  

Г. гідростатичне нівелювання. 
 
 
134. Для створення державної висотної мережі використовується:  
А. геометричне нівелювання; 

Б. барометричне нівелювання;  

В. гідростатичне нівелювання;  

Г. автоматичне нівелювання. 
 
 
135. Геометричне нівелювання може виконуватись способом:  
А.  нівелювання із середини; 

Б. способом прийомів;  

В. бокового нівелювання; 

Г. нівелювання похилим візирним променем зорової труби. 
 
 
136. Висота візирного променя нівеліра відносно основної рівневої поверхні – це: 
А. висота приладу;  

Б. горизонт приладу;  

В. перевищення; 

Г.  умовна рівнева поверхня. 
 
 
137. Геодезичні роботи, як результат яких визначаються перевищення, 

називаються: 
А. контурним зніманням;  

Б. кадастровим зніманням;  

В. нівелюванням;  

Г. орієнтуванням. 
 
 
138. Як результат нівелювання визначається:  
А. перевищення між точками місцевості;  

Б .  магнітний азимут між точками місцевості;  

В. дирекційні кути між точками місцевості;  

Г. прямокутні координати точок місцевості. 
 
 
139. Геометричне нівелювання виконується:  
А. похилим променем; 

Б. горизонтальним променем; 

В. за принципом використання залежності атмосферного тиску від висоти точки; 

Г. за принципом використання властивості вільної поверхні рідини у сполучених сосудах. 



 
 
140. Тригонометричне нівелювання виконується:  
А. похилим променем; 

Б. горизонтальним променем; 

В. за принципом використання залежності атмосферного тиску від висоти точки; Г. за 

принципом використання властивості вільної поверхні рідини у сполучених сосудах. 
 
 
141. Барометричне нівелювання виконується:  

А. горизонтальним променем; 
Б. за принципом використання залежності атмосферного тиску від висоти точки; В. за 

принципом використання властивості вільної поверхні рідини у сполучених сосудах. 
Г. похилим променем; 

 
 
 
142. Горизонтальний промінь у просторі можна побудувати:  
А. нівеліром; 

Б. оптичним центриром;  

В. світловіддалеміром;  

Г. екером. 
 
 
143. Горизонт приладу (ГП) – це:  
А. перевищення однієї точки над іншою;  

Б. висота точки, над якою стоїть теодоліт; 

В. висота візирного променя відносно основної рівневої поверхні;  

Г. висота точки, над якою стоїть нівелір. 
 
 
144. За точністю нівеліри поділяють на групи:  
А. нівеліри високоточні, точні, технічні; 

Б. нівеліри з компенсатором;  

В. нівеліри з лімбом; 

Г. нівеліри з циліндричним рівнем. 
 
 
145. Автоматично приводиться промінь візування в горизонтальне 

положення у нівелірів: 
А. високоточних;  

Б. точних; 

В. з компенсатором;  

Г. технічної точності. 
 
 
146. Чітке зображення сітки ниток у зоровій трубі нівеліра отримують 

обертанням: 
А. елеваційного гвинта;  

Б. окулярного кільця; 

В. навідного гвинта;  

Г. підіймальних гвинтів. 
 
 
147. Попереднє горизонтування нівеліра у разі приведення його в робоче положення 
виконуються за допомогою: 
А. циліндричного рівня та елеваційного гвинта;  

Б. круглого рівня та підіймальних гвинтів;  

В. циліндричного рівня та навідного гвинта;  

Г. циліндричного рівня та закріпного гвинта. 
 
 



148. Елеваційний гвинт нівеліра служить: 
А. для закріплення зорової труби в горизонтальній площині;  

Б. для горизонтування нівеліра; 

В. для отримання чіткого зображення сітки ниток у зоровій трубі; 

Г. для суміщення зображення кінців бульбашки циліндричного рівня у полі зору окуляра. 
 
 
149. Два коротких штриха сітки ниток нівеліра служать:  
А. для вимірювання горизонтальних кутів; 

Б. для вимірювання вертикальних кутів;  

В. для вимірювання відстані до рейки;  

Г. для визначення перевищення. 
 
 
150. Під час технічного нівелювання відлік на рейці беруть:  
А. за верхнім штрихом; 

Б. за середнім штрихом;  

В. за нижнім штрихом; 

Г. за всіма трьома штрихами. 
 
 
151. Відлік на рейці під час технічного нівелювання беруть:  
А. до 1 см; 

Б. до 5 мм;  

В. до 3 мм;  

Г. до 1 мм. 
 
 
152. Компенсатор нівеліра – це пристрій, який використовується:  
А. для встановлення нівеліра в робоче положення; 

Б. для вимірювання висоти нівеліра;  

В. для вимірювання відстані до рейки; 

Г. для автоматичного встановлення променя візування у горизонтальне положення. 
 
 
153. Різниця відліків за червоною та чорною шкалами рейки є величина:  
А. постійна і дорівнює нулю; 

Б. постійна і дорівнює числу 100; 

В. постійна і дорівнює числу, з якого починається відлік поділок на червоній шкалі рейки; 

Г. постійна і дорівнює числу, яким закінчується відлік поділок на чорній шкалі рейки. 
 
 
154. Головна умова нівеліра з циліндричним рівнем – це: 
А. візирна вісь зорової труби нівеліра має бути паралельна до осі циліндричного рівня; 

Б. вісь круглого рівня має бути паралельна до осі обертання нівеліра;  

В. горизонтальний штрих сітки має бути перпендикулярним до осі обертання;  

Г. вертикальний штрих сітки має бути перпендикулярним до осі обертання. 
 
 
155. Під час прокладання нівелірного ходу загальні для двох суміжних станцій 
точки називають: 

А. станціями; 

Б. сполученими (зв’язковими);  

В. поворотними; 

Г. плюсовими. 
 
 
156. Визначення на площині дирекційного кута і довжини лінії за 

координатами її кінцевих точок – це: 
А. пряма геодезична задача;  

Б. зворотна геодезична задача;  

В. теодолітний хід; 



Г. геодезична засічка. 
 
 
157. Визначення координат кінцевої точки лінії за координатами початкової точки, 

дирекційного кута та довжини лінії між точками – це: 
А. пряма геодезична задача;  

Б. зворотна геодезична задача;  

В. теодолітний хід; 

Г. геодезична засічка. 
 
 
158. Румб лінії А-В під час розв’язання оберненої геодезичної задачі 

обчислюється за формулою, де xA , yA ; xB , yB     – координати початкової (А) та 

кінцевої (В) точок лінії: 
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159. Довжина лінії А-В під час розв’язання оберненої геодезичної задачі може   
обчислюватись за формулою, де 
кінцевої (В) точок лінії: 

xA , yA ; xB , yB     – координати 
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160. Теодолітні ходи можуть бути:  
А. замкненими, розімкненими, висячими;  

Б. мензульними; 

В. нівелірними;  

Г. тахеометричними. 
 
 
161. Теодолітні ходи відносять: 
А. до планової розрядної геодезичної мережі згущення;  

Б. до знімальної геодезичної мережі; 

В. до планової державної геодезичної мережі;  

Г. до висотної державної геодезичної мережі. 
 
 
162. Під час прокладання теодолітних ходів на місцевості вимірюють:  
А. довжини ліній, горизонтальні кути та вертикальні кути; 

Б. горизонтальні та вертикальні кути;  

В. горизонтальні кути та перевищення;  

Г. довжини ліній та вертикальні кути. 
 
 
163. Теоретична сума виміряних кутів у замкнутому теодолітному ході дорівнює: 
А. різниці між дирекційними кутами кінцевої і початкової ліній ходу;  

Б. нулю; 

В. сумі виміряних кутів; 

Г. 180°(n – 2) , де n – кількість кутів у ході. 
 
 
164. Теоретична сума приростів координат у замкнутому теодолітному ході дорівнює: 
А. 180°(n – 2) , де n – кількість кутів у ході;  

Б. нулю; 

В. сумі виміряних перевищень;  

Г. сумі виміряних довжин ліній. 
 
 
165. Практична сума виміряних кутів у теодолітному ході дорівнює:   
А. різниці між дирекційними кутами кінцевої і початкової ліній ходу;  

Б. нулю; 

В. сумі виміряних кутів; 

Г. 180°(n – 2) , де n – кількість кутів у ході. 
 
 
166. Практична сума приростів координат у теодолітному ході дорівнює: 
А. різниці між вирахуваними приростами координат та різницею координат 

кінцевого та початкового вихідних пунктів; 

Б. нулю; 

В. сумі вирахуваних приростів координат; 

Г. різниці координат кінцевого та початкового вихідних пунктів. 
 
 
167. Прирости координат у теодолітному ході визначають:  
А. за дирекційними кутами та довжинами ліній; 

Б. за виміряними кутами; 

B A y y 



В. за румбами напрямків та виміряними кутами;  

Г. за дирекційними кутами. 
 
 
168. Кутова нев’язка у теодолітному ході дорівнює: 
А. різниці між сумою виміряних кутів та її теоретичним значенням;  

Б. нулю; 

В. сумі виміряних кутів; 

Г. різниці координат кінцевого та початкового вихідних пунктів. 
 
 
169. Нев’язка за приростами координат у замкнутому теодолітному ході дорівнює: 
А. різниці координат кінцевого та початкового вихідних пунктів;  

Б. нулю; 

В. сумі вирахуваних приростів координат за осями координат; 

Г. різниці значень дирекційних кутів кінцевого та початкового напрямків. 
 
 
170. Поправки в горизонтальні кути теодолітного ходу розподіляються:  
А. пропорційно довжинам ліній у ході; 

Б. пропорційно виміряним кутам ходу;  

В. порівну на всі кути; 

Г. порівну на всі довжини ліній. 
 
 
171. Поправки в прирости координат теодолітного ходу розподіляються: А. 

пропорційно довжинам ліній у ході; 

Б. пропорційно виміряним кутам ходу; 

В. порівну на всі кути; 

Г. порівну на всі довжини ліній. 
 
 
172. Координати пунктів теодолітних ходів визначають як:  
А. координата наступного пункту плюс приріст координат; 

Б. координата попереднього пункту плюс виправлений приріст координат; 

В. координата попереднього пункту мінус поправка по приростах координат;  

Г. різниця координат кінцевого та початкового вихідних пунктів. 
 
 
173. Теоретична сума приростів координат у розімкнутому теодолітному ході дорівнює: 
А.  різниці кінцевого та початкового дирекційних кутів; 

Б. нулю; 

В. сумі виміряних перевищень; 

Г. різниці координат кінцевого та початкового вихідних пунктів. 
 
 
174. Практична сума приростів координат у теодолітному ході дорівнює:  
А. різниці координат кінцевого та початкового вихідних пунктів; 

Б.  нулю; 

В. сумі вирахуваних приростів координат; 

Г. сумі координат кінцевого та початкового вихідних пунктів. 
 
 
175. Нев’язка виміряних кутів у розімкнутому теодолітному ході дорівнює: А. різниці між 
сумою виміряних кутів та їх теоретичною сумою; 

Б. нулю; 

В. сумі виміряних кутів; 

Г. різниці координат кінцевого та початкового вихідних пунктів. 
 
 
176. Нев’язка по приростах координат у розімкнутому теодолітному ході дорівнює: 



А. різниці координат кінцевого та початкового вихідних пунктів; 

Б.  нулю; 

В. сумі вирахуваних приростів координат; 

Г. різниці між сумою вирахуваних приростів координат та різницею координат кінцевого 

та початкового вихідних пунктів. 
 
 
177. Під час камерального опрацювання теодолітних ходів на кінцевому етапі 

отримують: 
А. координати точок ходу;  

Б. довжини ліній;  

В. горизонтальні кути;  

Г. перевищення. 
 
 
178. Кількість сторін у висячого теодолітного ходу на незабудованій території має бути: 
А. одна; 

Б. не більше двох;  

В. не більше трьох; 

Г. не більше чотирьох. 
 
 
179. Визначення координат пункту стояння за виміряними горизонтальними кутами β1 
та β2 між напрямами на три вихідні пункти – це: 

А. засічка кутова обернена багаторазова;  

Б. засічка кутова обернена одноразова;  
В. засічка кутова пряма одноразова;  

Г. засічка кутова пряма багаторазова. 
 
180. Визначення координат пункту стояння за виміряними горизонтальними кутами β1, 

β2 та β3 між напрямами на чотири вихідні пункти – це: 

А. засічка кутова обернена багаторазова;  

Б. засічка кутова обернена одноразова;  
В. засічка кутова пряма одноразова;  

Г. засічка кутова пряма багаторазова. 
 
 
181. Знімання, за якого на місцевості виміряють горизонтальні кути і довжини 

ліній, як результат отримують план місцевості із зображенням елементів ситуації без 

рельєфу – це: 
А. тахеометричне знімання;  

Б. бусольне знімання;  

В. мензульне знімання;  

Г. теодолітне знімання. 
 
 
182. Контурний план місцевості отримують як результат:  
А. тахеометричного знімання; 

Б. мензульного знімання;  

В. топографічного знімання;  

Г. теодолітного знімання. 
 
 
183. Топографічний план місцевості отримують як результат:  
А. тахеометричного знімання; 

Б. бусольного знімання;  

В. окомірного знімання;  

Г. теодолітного знімання. 
 



 
184. Мензульне знімання виконується за допомогою:  
А. теодоліта; 

Б. нівеліра; 

В. мензули та кіпрегеля;  

Г. тахеометра. 
 
 
185. Вид знімання, за яким на плані місцевості викреслюється ситуація і рельєф, має 

назву: 
А. топографічне знімання;  

Б. бусольне знімання;  

В. окомірне знімання;  

Г. теодолітне знімання. 
 
 
186. Знімання, за яким на місцевості виміряють магнітні азимути та 

довжини ліній, – це: 
А. топографічне знімання;  

Б. бусольне знімання;  

В. окомірне знімання;  

Г. теодолітне знімання. 
  
187. На топографічний план пікетні точки можуть наноситися за допомогою: А. нівеліра; 

Б. тахеометра;  

В. планіметра;  

Г. тахеографа. 
 
 
188. Допустима кутова нев’язка у ході полігонометрії або полігоні 4-го класу 

визначається за формулою (де n − кількість кутів): 

А.  f доп. 5" n; 
 
Б .  f доп. 10" n; f доп. 20"  

В. n; f доп. 30" n. 

  
189. Допустима кутова нев’язка у ході полігонометрії або полігоні 1-го 

розряду визначається за формулою (де n − кількість кутів): 

А .  f доп. 5" n; 
 
Б .  f доп. 10" n; f доп. 20" 

В.  n; f доп. 30" n. 

  
190. Допустима кутова нев’язка у ході полігонометрії або полігоні 2-го 

розряду визначається за формулою (де n − кількість кутів): 

А .  f доп. 5" n; 
 
Б .  f доп. 10" n; f доп. 20"  

В. n; f доп. 30" n. 

  
191. У полігонометрії 4-го класу, 1-го та 2-го розрядів довжини сторін до 500 метрів 

вимірюються з середньою квадратичною похибкою: 
А. 1 мм;  

Б. 1 см;  

В. 5 мм;  



Г. 5 см. 
 
 
192. У полігонометрії 4-го класу, 1-го та 2-го розрядів довжини сторін вимірють: 
А. штриховими мірними стрічками;  

Б. теодолітом;  

В .  світловіддалемірами; 

Г. нитковим віддалеміром.  
193. Для визначення положення точок методом GPS-спостережень одночасно потрібно 

спостерігати не менше: 
А. трьох супутників;  

Б. чотирьох супутників;  

В. п’яти супутників;  

Г. шести супутників. 
 
 
194. Для створення планової геодезичної мережі супутниковим методом 
використовуються: 
А. статичні відносні GPS-спостереження;  

Б. кінематичні відносні GPS-спостереження;  

В. напівкінематичні відносні GPS-спостереження;  

Г. GPS-спостереження в режимі stop&go. 
 
 
195. Для топографічного знімання місцевості супутниковим 
використовуються: 
А. статичні відносні GPS-спостереження;  

Б. кінематичні відносні GPS-спостереження; 

В. напівкінематичні відносні GPS-спостереження (stop&go);  

Г. псевдостатичні GPS-спостереження. 
 
 
196. Для створення планової геодезичної мережі супутниковим 

одночасно потрібно вести GPS-спостереження не менше ніж: 
А. одним приймачем;  

Б. двома приймачами;  

В. трьома приймачами;  

Г. чотирма приймачами. 

методом 
 
 
 
 
 
 
 
 

методом 

 
 
197. Під час нівелювання 4-го класу нівелірні ходи прокладають:  
А. тільки в одному напрямку; 

Б. у прямому та зворотному напрямках;  

В. два рази в одному напрямку; 

Г. по два рази в прямому та зворотному напрямках. 
 
 
198. Під час нівелювання 4-го класу нерівність відстаней від нівеліра до рейок на 

станції допускається до: 
А. 5 метрів;  

Б. 10 метрів;  

В. 2 метри;  

Г .  4 метри. 
 
 
199. Під час нівелювання 4-го класу накопичення нерівностей відстаней від нівеліра до 

рейок у секції допускається до: 
А. 5 метрів;  

Б. 10 метрів; 

  



В. 2 метри;  

Г. 4 метри. 
 
 
200. У разі нівелювання 4-го класу нормальна довжина променя візування:  
А. 50 м; 

Б. 75 м;  

В. 100 м;  

Г. 150 м. 
 
 
201. Під час нівелювання 4-го класу нев’язки в ходах між вихідними пунктами 

мають бути не більше: 
А. 5 мм на 1 км ходу;  

Б. 10 мм на 1 км ходу;  

В. 20 мм на 1 км ходу;  

Г. 50 мм на 1 км ходу. 
 
 
202. Під час нівелювання 4-го класу розбіжностей значень перевищень на станції,

 що визначені за чорними та червоними шкалами рейок, 

допускається до: 
А. 1 мм;  

Б. 2 мм;  

В. 3 мм;  

Г. 5 мм. 
 
 
203. Державна нівелірна мережа України поділяється на:  
А. два класи; 

Б. три класи;  

В. чотири класи;  

Г. п’ять класів. 
 
 
204. Лінії державної нівелірної мережі 1, 2, 3 та 4-х класів закріплюють реперами 

вздовж траси через: 
А. 1 км;  

Б. 2 км;  

В. 5 км;  

Г. 8 км. 
 
 
205. Висотну прив’язку центрів тріангуляції 4-го класу, 1-го і 

2-го розрядів проводять: 
А. нівелюванням 1-го класу;  

Б. нівелюванням 2-го класу;  

В. нівелюванням 3-го класу; 

Г. нівелюванням 4-го класу або технічним нівелюванням; 
 
 
206. Щільність пунктів мережі згущення на незабудованій території має бути не менш 

ніж: 
 

А. 1 пункт на 1 км
2
;  

Б .  2 пункти на 1 км
2
;  

В. 4 пункти на 1 км
2
;  

Г. 8 пунктів на 1 км
2
. 

 
 
207. За формулою 

a 

a 

, 



a b
, 

  
де a , b – велика та мала півосі земного еліпсоїда А. стиснення земного еліпсоїда; 

Б. ексцентриситет земного еліпсоїда;  

В. другий ексцентриситет земного еліпсоїда;  

Г. полярний радіус. 
 
 
208. За формулою   

e  
a

2 
b

2 

,      
 

де a , b – велика та мала півосі земного еліпсоїда визначається: 
 

А. стиснення земного еліпсоїда; 

Б. ексцентриситет земного еліпсоїда; 
В. другий ексцентриситет земного еліпсоїда;  
Г. полярний радіус. 
 
визначається: 
                                                                                                                                                                                   



209. За формулою 
  

e'  



 
 

a
2 

b
2

 
 

b 
 
 
де a , b – велика та мала півосі земного еліпсоїда визначається:  
А. стиснення земного еліпсоїда; 

Б. ексцентриситет земного еліпсоїда;  

В . другий ексцентриситет земного еліпсоїда;  

Г. полярний радіус. 
 
 
210. За формулою 

r N cos B, 
 
де N – радіус кривизни першого вертикала, B – геодезична широта точки визначається: 
А. радіус паралелі земного еліпсоїда; 

Б. середній радіус кривизни земного еліпсоїда;  

В. радіус кривизни меридіана; 

Г.  полярний радіус. 
 
 
211. За формулоюR NM ,  
де N – радіус кривизни першого вертикала, М – радіус кривизни меридіана визначається: 
А. радіус паралелі земного еліпсоїда; 

Б. середній радіус кривизни земного еліпсоїда;  

В. радіус рівновеликої сфери; 

Г. полярний радіус. 
 
 
212. За формулою 
 

N 

1 e
2 

sin
2 

B 

, 

де a – велика піввісь земного еліпсоїда, B – геодезична широта точки, е – ексцентриситет 

визначається: 
А. радіус паралелі земного еліпсоїда; 

Б. середній радіус кривизни земного еліпсоїда;  

В. радіус кривизни першого вертикала;  

Г. полярний радіус. 

 
 
 
213. За формулою 
 

M  

 
 

a(1 e
2 

) 
. 
(1 e

2 
sin

2 
B)

3
 

 
де a – велика піввісь земного еліпсоїда, B – геодезична широта точки, е – ексцентриситет 

визначається: 
А. радіус паралелі земного еліпсоїда; 

Б. середній радіус кривизни земного еліпсоїда;  

В. радіус кривизни першого вертикала; 

Г. радіус кривизни меридіана. 
 
 
214. Найкоротша лінія на поверхні еліпсоїда між двома довільними точками – це: 
А. геодезична лінія між цими точками; 

Б. прямий нормальний переріз для першої точки;  

В. прямий нормальний переріз для другої точки;  

Г. обернений нормальний переріз для першої точки. 

a 



 
 
215. Проекція Гаусса є:  
А. рівнокутною проекцією;  

Б. рівновеликою проекцією;  

В. рівнопроміжною проекцією;  

Г. довільною проекцією. 
 
 
216. Проекція Гаусса є:  

А. конформною проекцією;  

Б. еквівалентною проекцією; 



В. еквідистантною проекцією;  

Г. довільною проекцією. 
 
 
217. Визначення на поверхні еліпсоїда довжини, прямого та оберненого азимутів 
лінії за геодезичними координатами її кінцевих точок – це: 
А. пряма головна геодезична задача;  

Б. зворотна головна геодезична задача;  

В. теодолітне знімання; 

Г. геодезична засічка. 
 
 
218. Визначення геодезичних координат кінцевої точки та оберненого азимута 

лінії за геодезичними координатами початкової точки, прямого азимута та довжини 

лінії між точками на поверхні еліпсоїда – це: 
А. пряма головна геодезична задача;  

Б. зворотна головна геодезична задача;  

В. теодолітне знімання; 

Г. геодезична засічка. 

 

219. У системі координат Гаусса-Крюгера ордината точки становить 

у=6420754,63 м. Координатна зона, в якій знаходиться ця точка: 
А. 6;  

Б. 4;  

В. 2;  

Г. 8. 
 

  

221. Система міри, яка одержана шляхом поділу прямого кута на 90 рівних частин, – це: 
А. метрична міра;  

Б. радіанна міра;  

В. градусна міра; 

Г. градова (десятинна) міра. 
 
 
222. Система міри, яка одержана шляхом поділу прямого кута на 100 рівних частин, – це: 
А. метрична міра;  

Б. радіанна міра;  

В. градусна міра; 

Г. градова (десятинна) міра. 
 
 

  



223. Центральний кут, що спирається на дугу, довжина якої дорівнює її радіусу, – 

це: 
А. довгота.  

Б. широта.  

В. азимут.  

Г. радіан. 
 
 
224. Лінія, що проходить уздовж найнижчих точок місцевості (лощини), – це: А. 

горизонталь; 

Б. водорозділ;  

В. тальвег;  

Г. прямовисна лінія. 
 
 
225. Лінія, що проходить по найвищих точках місцевості, – це:  
А. горизонталь; 

Б. водорозділ;  

В. тальвег;  

Г. прямовисна лінія. 
 
 
226. Віддаль між суміжними горизонталями в горизонтальній площині – це: А. ухил 

місцевості; 

Б. стрімкість схилу; 

В. висота перерізу рельєфу;  

Г. перевищення. 
 
 
227. Кут, який утворений лінією місцевості з горизонтальною площиною (горизонтальним 

прокладанням), – це: 
А. закладання;  

Б .  ухил місцевості; 

В. висота перерізу рельєфу;  

Г. перевищення. 
 
 
228. Прямі та обернені дирекційні кути відрізняються між собою на:  
А. 90 градусів; 

Б. 360 градусів;  

В. 180 градусів;  

Г. рівні між собою. 
 
 
229. Мережа трикутників, що межують один з одним, у яких вимірюють усі кути й хоча 

би одну сторону,− це: 
А. трилатерація;  

Б. полігонометрія;  

В. тріангуляція;  

Г. супутниковий метод. 
 
 
 
 

  



230. Побудована на місцевості система ламаних ліній з виміряними 

довжинами ліній та горизонтальними кутами між ними – це: 
А. трилатерація;  

Б. полігонометрія;  

В. тріангуляція;  

Г. супутниковий метод. 
 
 
231. Мережа трикутників, що межують один з одним, у яких вимірюють сторони, − 

це: 
А. трилатерація;  

Б. полігонометрія;  

В. тріангуляція;  

Г. супутниковий метод. 
 
 
232. Для полігонометрії 2-го розряду найбільша довжина сторони ходу становить: 
А. 0,20 км;  

Б. 0,50 км;  

В. 0,12 км;  

Г. 0,25 км. 
 
 
233. Допустима кутова нев’язка у ході полігонометрії або полігоні 4-го класу 

визначається за формулою: 
А.  

; ; ; 

. 
 
 
234. Допустима кутова нев’язка у ході 1-го 

розряду визначається за формулою: 
 

; ; ; 

. 
 
 
235. Допустима кутова нев’язка у ході 2-го 

розряду визначається за формулою: 
 

; ; ; 

. 

полігонометрії або 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
полігонометрії або 

полігоні 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
полігоні 

 
 
 

  



236. Для полігонометрії 1-го розряду найбільша довжина сторони ходу становить: 
А. 800 м;  

Б. 200 м;  

В. 500 м;  

Г. 250м. 
 
 
237. Для полігонометрії 4-го класу найбільша довжина сторони ходу становить: 
А. 200 м;  

Б. 500 м;  

В. 120 м;  

Г. 3000 м. 
 
 
238. Координати, початком відліку яких є точка місцевості, – це:  
А. астрономічні координати; 

Б. топоцентричні координати;  

В. геодезичні координати; 

Г. просторові прямокутні координати. 
 
 
239. Відрізок прямовисної лінії від точки місцевості до вихідної рівневої поверхні – 

це: 
А. абсциса точки;  

Б. ордината точки;  

В. апліката точки;  

Г. висота точки. 
 
 
240. Меридіан зони, проекція якого на площину зображується у вигляді прямої 
лінії, – це: 
А. магнітний меридіан;  

Б. осьовий меридіан;  

В. географічний меридіан;  

Г. астрономічний меридіан. 
 
 
241. За початок відліку координат у проекції Гаусса-Крюгера приймається: А. точка 

перетину Гринвіцького меридіана та лінії екватора; 

Б. точка перетину географічного меридіана та лінії екватора; 

В. точка перетину проекцій осьового меридіана та лінії екватора на площині;  

Г. точка перетину магнітного меридіана та лінії екватора. 
 
 
242. Куполоподібна або конічна форма рельєфу, що здіймається над місцевістю більш ніж 

на 200 метрів, – це: 
А. гора; 

Б.  котловина (улоговина);  

В. хребет; 

Г. лощина. 

 



 
243. Заглиблення конічної або чашоподібної форми рельєфу, яка не має стоку води, – це: 
А. гора; 

Б. котловина (улоговина);  

В. хребет; 

Г. лощина. 
 
 
244. Витягнуте в одному напрямку підвищення земної поверхні з двома схилами в різні 
сторони – це: 
А. гора;  

Б. хребет;  

В. лощина;  

Г. сідловина. 
 
 
245. Кут між магнітним та істинним меридіанами даної точки – це:  
А. зближення меридіанів; 

Б. магнітний азимут;  

В. географічний азимут;  

Г. схилення магнітної стрілки. 
 
 
246. Кут між меридіаном даної точки і лінією, паралельною осьовому меридіану 

зони, – це: 
А. Гауссове зближення меридіанів;  

Б. магнітний азимут; 

В. географічний азимут;  

Г. схилення магнітної стрілки. 
 
 
247. Горизонтальний кут між північним напрямом істинного меридіана і напрямом 
даної лінії за ходом годинникової стрілки – це: 
А. зближення меридіанів;  

Б. істинний азимут;  

В. дирекційний кут; 

Г. схилення магнітної стрілки. 
 
 
248. Головною геодезичною основою топографічних знімань є:  
А. державна геодезична мережа; 

Б. розрядна геодезична мережа згущення;  

В. знімальна геодезична мережа; 

Г. висотна геодезична мережа. 
 
 
249. Наземна споруда, що установлюється для забезпечення видимості між суміжними 

пунктами геодезичної мережі, – це: 
А. репер;  

Б . стінний репер; 

В. геодезичний знак; 
 

  



Г. розпізнавальний стовп. 
 
 
250. З наведених нівелірів до високоточних відноситься:  
А. Н-3; 

Б. Н-3К;  

В. Н-10;  

Г. Н-05. 
 
 
251. З наведених нівелірів до точних відноситься:  
А. Н-3; 

Б. Н-10К;  

В . Н-10КЛ;  

Г. Н-05. 
 
 
252. З наведених нівелірів до технічних відноситься:  
А. Н-10; 

Б. Н-05;  

В. Н-3;  

Г . Н-3К. 
 
 
253. Середня квадратична похибка вимірювання перевищення на 1 км подвійного 
ходу у нівеліра Н-3 становить: 
А. 0,5 мм;  

Б. 3 мм;  

В 5 мм;  

Г 5 см. 
 
 
254. Нівелірну складну рейку можна використовувати:  
А. для нівелювання 1-го класу; 

Б. для нівелювання 2-го класу; 

В. для нівелювання 3-го і 4-го класів;  

Г. для технічного нівелювання. 
 
 
255. Під час перевірки сітки ниток нівеліра умовою є: 
А. горизонтальний штрих сітки має бути перпендикулярним до осі обертання нівеліра; 

Б. візирний промінь має бути горизонтальним; 

В. вісь круглого рівня має бути паралельна до осі обертання нівеліра; 

Г. візирна вісь зорової труби нівеліра має бути паралельна до осі циліндричного рівня. 
 
 
256. Під час роботи на станції технічного нівелювання різниця між 

обчисленими перевищеннями за чорними та червоними шкалами рейок не має 

перевищувати: 
А. 5 мм;  

Б. 15 мм; 
 

  



В. 20 мм;  

Г. 25 мм. 
 
 
257. Допустима нев’язка у ході тригонометричного нівелювання з 

n сторін, довжина якого L, визначається за формулою: 
А. f 

 50м
м доп.  

Б. f 
 20
мм доп. 

 
Lкм ; 
 
Lкм ; 

 

В. f  
0,04L

; доп. 
 
Г. f 

 10м
м доп. 

 
Lкм . 

 
 
258. Практична сума виміряних кутів у розімкнутому теодолітному ході дорівнює: 
А. різниці кінцевого та початкового дирекційних кутів;  

Б. нулю; 

В. сумі виміряних кутів; 

Г. різниці координат кінцевого та початкового вихідних пунктів. 
 
 

h 

h 

h 

n 
h 



259. Для полігонометрії 4-го класу вимірювання кутів середня квадратична 

похибка становить не більше:  
А. 5''; 

Б. 3'';  

В. 10'';  

Г. 20''. 
 
 
260. Для полігонометрії 1-го розряду вимірювання кутів середня квадратична 

похибка становить не більше:  
А. 3''; 

Б. 5'';  

В. 10'';  

Г. 15''. 
 
 
261. Для полігонометрії 2-го розряду вимірювання кутів середня квадратична 

похибка становить не більше:  
А. 3''; 
Б. 5'';  
В. 10'';  
Г. 15''. 
 

262.У полігонометрії 4-го класу, 1-го та 2-го розрядів кути вимірюють:   
А. теодолітами технічної точності; 

Б. точними теодолітами;  

В. точними нівелірами;  

Г. світловіддалемірами. 

 

263. Під час нівелювання 3-го класу нівелірні ходи прокладають:  
А. тільки в одному напрямку; 

Б. в прямому та зворотному напрямку;  

В. два рази в одному напрямку; 

Г. по два рази в прямому та зворотному напрямках. 
 
 
264. Під час нівелювання 3-го класу нерівність відстаней від нівеліра до рейок на 
станції допускається до: 
А. 5 метрів;  

Б. 10 метрів;  

В. 2 метри;  

Г . 4 метри. 
 
 
265. У разі нівелювання 3-го класу накопичення нерівностей відстаней від нівеліра до 
рейок у секції допускається до: 
А.  5 метрів;  

Б. 10 метрів;  

В. 2 метри;  

Г 4 метри. 
 
 
266. Під час нівелювання 3-го класу нормальна довжина променя візування: А. 50 м; 

Б. 75 м;  

В. 100 м;  

Г. 150 м 

 

267. Під час нівелювання 4-го класу   висота променя візування над 



підстильною поверхнею не має бути менш як: 
А. 0,1 м;  

Б. 0,2 м;  

В. 0,3 м;  

Г. 0,5 м. 
 
 
268. Під час нівелювання 3-го класу висота променя візування над підстильною 

поверхнею не має бути менш як: 
 
А. 0,1 м;  
Б. 0,2 м;  

В. 0,3 м;  
Г. 0,5 м. 

 

269. У системі координат Гаусса-Крюгера ордината точки у=8530744 м. Ця точка 

знаходиться в координатній зоні: 
А. 6;  

Б. 4;  

В. 2;  

Г. 8; 

270. У системі координат Гаусса-Крюгера ордината точки становить у=4380543 

м. Ця точка знаходиться в координатній зоні: 
А. 6;  

Б. 4;  

В. 2;  

Г. 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



КАРТОГРАФІЯ 
 
 
1. Детальна загальногеографічна карта великого масштабу, яка відображає сукупність 

основних елементів місцевості, передає її основні риси та особливості, 

називається: 
А. цифровою картою;  

Б. топографічною картою;  

В. навчальною картою;  

Г. геодезичною картою. 
 
 
2. Розділ картографії, що розглядає об’єкт, предмет і методи картографії, окремі

 питання, пов’язані зі створенням та використанням карт, 

називається: 
А. теорія картографії;  

Б. математична картографія;  

В. проектування і складання карт; 

Г. оформлення карт і картографічна семіотика. 
 
 
3. Розділ картографії, що займається математичним обґрунтуванням 

картографічних моделей, розробкою математичних методів побудови 

картографічних сіток, виявленням спотворень зображення та їх розподілу, 

називається: 
А. теорія картографії;  

Б. математична картографія;  

В.  проектування і складання карт; 

Г. оформлення карт і картографічна семіотика. 
 
 
4. Розділ картографії, що присвячений теоретичним 

технологіям створення географічних карт, питанням 

забезпечення цих робіт, називається: 
А.теорія картографії;  

Б. математична картографія;  

В. проектування і складання карт; 
Г. оформлення карт і картографічна семіотика. 

засадам, методам і 
науково-технічного 

 
 
5. Розділ картографії, в якому розглядаються теорія зображувальних засобів 

картографії і принципи розробки елементів картографічних умовних знаків; правила 

побудови знакових систем, співвідношення знаків та об’єктів, що відображаються 

на картах, називається: 
А. теорія картографії;  

Б. математична картографія;  

В. проектування і складання карт; 

Г. оформлення карт і картографічна семіотика. 
 
 
6. Картою, за традиційним визначенням, закріпленим 
стандартом України, називають: 

державним 
 
  

  



А. зменшене, побудоване в певній картографічній проекції, узагальнене і виконане в системі 

умовних позначень зображення поверхні Землі, іншого небесного тіла чи позаземного 

простору з розміщеними або спроектованими на них об’єктами реальної дійсності; 

Б. збільшене, побудоване в картографічній проекції, узагальнене і виконане в певній системі 

умовних позначень зображення поверхні Землі, іншого небесного тіла чи позаземного 

простору з розміщеними або спроектованими на них об’єктами реальної дійсності; 

В. зменшене, побудоване в системі Гаусса-Крюгера зображення поверхні Землі, іншого

 небесного тіла чи позаземного простору з розміщеними або 

спроектованими на них об’єктами реальної дійсності; 

Г. збільшене, побудоване в картографічній проекції, узагальнене і виконане в певній системі 

умовних позначень зображення території України. 
 
 
7. Зображення, виконане за допомогою певних графічних та інших засобів (умовних 

позначень або знаків), якими передають просторове розміщення, якісні та кількісні 

відмінності конкретних об’єктів або явищ, називається:  
А. картографічне зображення; 

Б. топографічне зображення;  

В. геоінформаційне зображення;  

Г. картографічна генералізація. 
 
 
8. Графічні символи, якими на картах позначають різні об’єкти та їхні 

характеристики, називаються: 
А. картографічними умовними знаками;  

Б. математичними знаками;  

В. топографічними позначеннями;  

Г. картографічними проекціями. 
 
 
9. Згідно з сучасними загальнонауковими положеннями, карта є: 
А. плоскою просторовою, математично визначеною, генералізованою, образно-знаковою 

моделлю реального світу; 

Б. зменшене зображення земної поверхні; 

В. лінійне, математично визначене, генералізоване зображення реального світу;  

Г. об’ємне, математично визначене, генералізоване зображення Землі. 
 
 
10. За тематикою (змістом) виділяють види картографування:  
А. загальногеографічне, тематичне; 

Б. наземне, тематичне;  

В . спеціальне, тематичне;  

Г. середньомасштабне, тематичне. 
 
 
11. Виберіть із перелічених дисциплін ту, яка не пов’язана із картографією: А. астрономія; 

Б. геодезія;  

В. топологія;  



Г. географія. 
 
 
12. Види картографування, які виділяють за методом його проведення:  
А. тематичне; 

Б. наземне;  

В. дрібномасштабне;  

Г. теоретичне. 
 
 
13. Згідно з ДСТУ, картографія – це: 
А. наука про технологію друку, розмноження, поліграфічне оформлення 

картографічної продукції; 

Б. наука про загальні проблеми, предмет і метод картографії як науки; 

В. наука про методи збору, зберігання й видачі інформації про картографічні твори;  

Г. галузь науки, техніки й виробництва, яка охоплює створення, вивчення і 

використання картографічних творів. 
 
 
14. Згідно з пізнавальною концепцією, картографія тісно пов’язана:  
А. з автоматикою, інформатикою, психологією сприйняття; 

Б. з науками про Землю і суспільство, інформатикою, автоматикою; 

В. з географією, іншими науками про Землю, лінгвістикою, семіотикою;  

Г. з лінгвістикою, семіотикою. 
 
 
15. Згідно з геоінформаційною концепцією, карта розглядається як:  
А. образно-знакова геоінформаційна модель дійсності; 

Б. образно-знакова модель, вікно у навколишній світ;  

В. текст, який можна читати; 

Г.  своєрідний інформаційний канал. 
 
 
16. Абстрактність карти полягає: 
А. у роздільному зображенні явищ, які в реальній дійсності існують разом;  

Б. у цілеспрямованому відборі, узагальненні й формалізації об’єктів; 

В. у цілісності зображення явищ і процесів, які в реальних умовах існують 

ізольовано; 

Г. у можливості оглядати будь-яку частину простору. 
 
 
17. Просторово-часова подібність карти полягає: 
А.  у геометричній і часовій подібності розмірів об’єктів на карті і на земній 

поверхні; 

Б. у змістовій відповідності;  

В .  у відповідності масштабів;  

Г. у відповідності проекцій. 
 
 
18. Однозначність карти полягає:  
А. у неперервності зображення; 

Б. у науково обгрунтованому зображенні дійсності;  
 



В. у відповідності будь-якій точці на карті тільки одного значення на місцевості згідно з 

обраною системою координат й умовних знаків; 

Г. у наявності масштабу й обраної системи координат. 
 
 
19. Метричність карти – це: 
А. науково обґрунтоване зображення дійсності; 

Б. можливість визначення просторових відношень та кількісних характеристик на карті; 

В. можливість оглядати будь-яку частину простору;  

Г. цілеспрямований відбір, узагальнення й ідеалізація об’єктів. 
 
 
20. Безперервність карти – це: 
А.  відсутність пропусків і розривів зображення;  

Б. можливість оглядати будь-яку частину простору; 

В. цілеспрямований відбір, узагальнення й ідеалізація об’єктів;  

Г. науково обґрунтоване зображення дійсності. 
 
 
21. Наочність карти – це: 
А. відсутність пропусків і розривів зображення;  

Б. можливість оглядати будь-яку частину простору;  

В. науково обґрунтоване зображення дійсності; 

Г. зорове сприйняття картографічного відображення просторових форм об’єктів та їхніх 

розмірів. 
 
 
22. До явної інформації карти слід віднести:  
А. умовні знаки; 

Б. вимірювання на карті та аналіз;  

В. картографічні твори; 

Г. динамічні зміни об’єктів. 
 
 
23. До прихованої інформації карти слід віднести:  
А. умовні знаки; 

Б. дані, отримані в результаті вимірювань на карті, та їх аналізу;  

В. картографічні твори; 

Г. динамічні зміни об’єктів. 
 
 
24. Карти, основний зміст яких формується з конкретно визначених позицій (теми), 
наукових чи практичних інтересів, називають: 
А. тематичними картами;  

Б. загальногеографічними картами;  

В. геофізичними картами;  

Г .  загальними фізико-географічними. 
 
 
25. Карти, на яких зображується сукупність основних об’єктів, що 

формують, насамперед, зовнішній вигляд тієї чи іншої території на Землі називають: 
 



А. тематичними;  

Б. загальногеографічними;  

В. геофізичними; 

Г. спеціальними та фізико-географічними. 
 
 
26. Карти, які виділяють не за методом наукового дослідження:  
А. аналітичні; 

Б. синтетичні;  

В. комплексні;  

Г. документальні. 
 
 
27 Не відноситься до складових (елементів) карти:  
А. картографічне зображення; 

Б. математична основа;  

В. додаткові дані;  

Г. картографічна площина. 
 
 
28. Геодезичною основою називають: 
А. сукупність геодезичних даних, необхідних для створення карт;  

Б. сукупність топографічних даних, необхідних для створення карт;  

В. сукупність морфологічних даних, необхідних для створення карт;  

Г. сукупність ґрунтових даних, необхідних для створення карт. 
 
 
29. Легендою карти називають: 
А. систематизоване зведення використаних на карті умовних позначень і текстових пояснень, 

що розкривають зміст карти; 

Б. використані на карті способи зображення картографованих об’єктів; 

В. сукупність символів і текстових пояснень, які зображені на топографічній карті;  

Г. немає правильної відповіді. 
 
 
30. Масштабом карти називають: 
А. ступінь зменшення лінійних розмірів земного еліпсоїда або кулі під час 

зображення їх на карті; 

Б. ступінь зменшення розмірів об’єктів на карті; 

В. ступінь зменшення розмірів на кулі під час зображення їх на карті;  

Г. немає правильної відповіді. 
 
 
31. Допоміжним оснащенням карти називають:  
А. елементи карти, які полегшують користування нею;  

Б. використаних на карті позначень і пояснень; 

В. сукупність умовних позначень і текстових пояснень, які зображені на 

топографічній карті; 

Г. сукупність грунтовних даних, необхідних для створення карт. 
 
 
 

  



32. Точки, які закріплені на місцевості спеціальними знаками і центрами, положення 

яких визначено в плановому і висотному відношеннях у результаті геодезичних 

вимірювань, називають: 
А. опорними геодезичними пунктами державної геодезичної сітки;  

Б. межовими знаками; 

В. пунктами полігонометрії;  

Г. точками окружної межі. 
 
 
33. Геодезична основа забезпечує: 
А. перехід від фізичної поверхні землі до поверхні еліпсоїда і правильне розміщення 

географічних елементів карти відносно координатної сітки; 

Б. перехід від фізичної поверхні землі до поверхні еліпсоїда; 

В. перехід від поверхні землі до еліпсоїда та розміщення елементів карти відносно 

зовнішньої рамки карти; 

Г. немає правильної відповіді. 
 
 
34. Згідно з пізнавальною концепцією, картографія має бути пов’язана: 

А. з автоматикою, інформатикою, психологією сприйняття; 

Б. з науками про Землю і суспільство; 

В. з географією та іншими науками про Землю, лінгвістикою, семіотикою, 

інформатикою, автоматикою; 

Г. з лінгвістикою. 
 
 
35. Клас карт, який не виділяють за розміром зображеної на них території: А. світу; 

Б. півкуль;  

В. суші; 

Г. карти поділу території за сприятливістю умовам проживання населення. 
 
 
36. Особливості математичної основи виявляються на карті через 
зображення: 
А. координатної сітки;  

Б. сфероїдного еліпсоїда;  

В. гідрографічної сітки;  

Г. дирекційних кутів. 
 
 
37. Не є елементами геодезичної основи:  
А. форма і розміри земного еліпсоїда; 

Б. система координат; 

В. опорна геодезична мережа;  

Г. легенда карти. 
 
 
38. Довжина великої півосі а земного еліпсоїда (за Ф.М. Красовським):  
А. 6 378 245 м; 

Б. 6 378 м; 

В. 6 000 000 м; 
 

  



Г. близько 6 000 000 м. 
 
 
39. Довжина малої півосі b земного еліпсоїда (за Ф.М. Красовським):  
А. 6 356 863 м; 

Б. близько 6 000 000 м;  

В. 6 000 000 м; 

Г. 6 378 м. 
 
 
40. Положення географічних об’єктів або точок на поверхні земного еліпсоїда 

(кулі) визначають у системі ………………………… за широтою В і довготою L: 
А. географічних координат;  

Б. прямокутних координат;  

В. астрономічних координат;  

Г. геоцентричних координат. 
 
 
41. Положення географічних об’єктів або точок на поверхні земного еліпсоїда 

(кулі) визначають у системі …………………………за абсцисою х та ординатою у: 
А. астрономічних координат;  

Б. географічних координат;  

В. прямокутних координат;  

Г. геоцентричних координат. 
 
 
42. За своєю формою картографічні знаки можуть бути:  
А. геометричними, буквенними і наочними; 

Б. топографічними, геометричними;  

В. буквенними; 

Г. прямолінійними, геодезичними. 
 
 
43. Геометричними знаками називають: 
А. це найпростіші геометричні фігури (коло, квадрат, прямокутник та ін.), центр яких 

збігається з пунктом, де розміщений об’єкт; 

Б. одна або дві початкові букви назви, явища, що зображується; 

В. знаки нагадують форму, що асоціативно пов’язана з зображуваним предметом; Г. немає 

правильної відповіді. 
 
 
44. Буквенні знаки – це: 
А. найпростіші геометричні фігури (коло, квадрат, прямокутник і т.ін.), центр яких збігається 

з пунктом, де розміщений об’єкт; 

Б. одна або дві початкові букви назви елемента, що зображується;  

В. знаки, що нагадують форму зображуваного предмета; 

Г. немає правильної відповіді. 
 
 
45. Наочні знаки – це: 
 
  

  



А. найпростіші геометричні фігури (коло, квадрат, прямокутник та ін.), центр яких збігається 

з пунктом, де розміщений об’єкт; 

Б. одна або дві початкові букви назви, явища, що зображується;  

В. знаки, що нагадують форму зображуваного предмета; 

Г. немає правильної відповіді. 
 
 
46. Географічні об’єкти, які неможливо показати в масштабі карти, 
зображуються за допомогою: 
А. позамасштабних значків;  

Б. значків; 

В. координат; ліній;  

Г. контурів. 
 
 
47. Не відносять до позамасштабних: А. 

значки заводів, фабрик; 

Б. значки електро- і залізничних станцій;  

В. значки аеродромів, пам’ятників; 
Г. значки лісових масивів, сільськогосподарських угідь. 
 
 
48. Не відносять до площинних: А. 
значки лісових масивів; 

Б. значки сільськогосподарських угідь;  

В. значки озер, боліт; 

Г. пунсони населених пунктів, які показують кількість мешканців у них. 
 
 
49. Лінійні знаки служать для позначення: А. річок, 

доріг, меж, трубопроводів;  

Б. сільськогосподарських угідь; 

В. заводів, фабрик; 

Г. всі відповіді правильні. 
 
 
50. Не є функцією карти: А. 

комунікативна функція; Б. 

оперативна функція;  

В. прогностична функція; Г. 

наочна функція. 
 
 
51. Інвентаризаційна класифікація карт за практичною спеціалізацією відображає: 
А. наявність, розташування і стан об’єктів; 

Б. природні умови і ресурси за їхньою придатністю для конкретних видів 

господарської діяльності або за сприятливістю для життя людей; 

В. розміщення заходів для охорони і поліпшення природних умов, а також 

доцільного використання природних ресурсів; 
 
  

  



Г. передбачення розвитку процесів у просторі й часі, майбутній хід природних явищ (ерозія, 

заболочування, опустелювання і т.д.). 
 
 
52. Оцінювальна класифікація карт за практичною спеціалізацією 
відображає: 

А. наявність, положення і стан об’єктів; 

Б. природні умови і ресурси за їхньою придатністю для конкретних видів 

господарської діяльності або за сприятливістю для життя людей; 

В. розміщення заходів для охорони і поліпшення природних умов, а також доцільне 

використання природних ресурсів; 

Г. передбачення розвитку процесів у просторі й часі, майбутній хід природних явищ (ерозія, 

заболочування, опустелювання і т.д.). 
 
 
53. Рекомендаційна класифікація карт за практичною спеціалізацією відображає: 
А. наявність, положення і стан об’єктів; 

Б. природні умови і ресурси за їхньою придатністю для конкретних видів 

господарської діяльності або за сприятливістю для життя людей; 

В. розміщення заходів з охорони і поліпшення природних умов, а також 

рекомендації з доцільного використання природних ресурсів; 

Г. передбачення розвитку процесів у просторі й часі, майбутній хід природних явищ (ерозія, 

заболочування, опустелювання і т.д.). 
 
 
54. Прогнозна класифікація карт за практичною спеціалізацією відображає: А. наявність, 

положення і стан об’єктів; 

Б. природні умови і ресурси за їхньою придатністю для конкретних видів 

господарської діяльності або за сприятливістю для життя людей; 

В. розміщення заходів для охорони і поліпшення природних умов, а також 

доцільного використання природних ресурсів; 

Г. передбачення розвитку процесів у просторі й часі, майбутній хід природних явищ (ерозія, 

заболочування, опустелювання і т.д.). 
 
 
55. За останні роки у структурі картографії з’явився новий розділ:  
А. картографічне джерелознавство; 

Б. комп’ютерна картографія;  

В. складання і редагування карт;  

Г. математична картографія. 
 
 
56. Розділ картографії, який вивчає географічні назви з точки зору 

правильності передачі їх на карті, називається: 
А. картографічним джерелознавством;  

Б. картографічною інформатикою;  

В. картознавством; 

Г. картографічною топонімікою. 
 
 
57. Згідно з ДСТУ, карта – це: 
 

  



А. математично визначене, зменшене, генералізоване зображення земної поверхні, іншого 

небесного тіла чи космічного простору, яке показує розташовані чи спроектовані на 

нього об’єкти в прийнятій системі координат; 

Б. змістова просторово-подібна ідеально-матеріальна модель; 

В. просторова, математично визначена та генералізована образно-знакова модель дійсності; 

Г. просторова образно-знакова модель дійності. 
 
 
58. За математичну фігуру Землі беруть: А. 

кулю; 

Б. сфероїд;  

В. еліпсоїд; 
Г. геоїд або кардіоїд. 
 
 
59. За основу під час топографо-геодезичних обчислень беруть: А. кулю; 

Б. сфероїд;  

В. еліпсоїд;  

Г. геоїд. 
 
 
60. За основу під час топографо-геодезичних робіт в Україні беруть еліпсоїд: А. Кларка; 

Б. Струве;  

В. Красовського;  

Г. Хайфорда. 
 
 
61. За стандартним визначенням умовні знаки – це: 
А. позначення на картах різних об’єктів та їхніх якісних і кількісних відмінностей;  

Б. позначення на картах елементів гідрографії; 

В. позначення адміністративного поділу території;  

Г. позначення елементів рельєфу та рослинного покриву. 
 
 
62. До найпростіших графічних (зображувальних) засобів відноситься: А. точка, 

лінії, штрихи, колір; 

Б. річка, ліс, озеро, горизонталі; В. рілля, луки, пасовища,  

Г. ягідники; математична основа. 
 
 
63. Значкові графічні символи – це: 
А. фігурні або геометричні знаки компактної форми, ширина й довжина яких однакові 

або відрізняються незначно; 

Б. графічні символи, витягнуті в довжину, з відносною малою товщиною; 

В. що використовуються для виділення на карті значних за площею територій або їхніх 

частин; 

Г. графічні символи у вигляді однієї або кількох букв, цілих або скорочених слів, чисел для 

позначення різних за поширенням об’єктів. 
 

  



 
64. Лінійні графічні символи – це: 
А. фігурні або геометричні знаки компактної форми, ширина й довжина яких однакові 

або відрізняються незначно; 

Б. графічні символи, витягнуті в довжину, з відносною малою товщиною (шириною) 

В. що використовуються для виділення на карті значних за площею територій або їхніх 

частин; 

Г. символи у вигляді однієї або кількох букв, цілих або скорочених слів, чисел для 

позначення різних за поширенням об’єктів. 
 
 
65. Заповнювальні графічні символи – це: 
А. фігурні або геометричні знаки компактної форми, ширина й довжина яких однакові 

або відрізняються незначно; 

Б. графічні символи витягнуті завдовжки, з відносною малою товщиною; 

В. що використовуються для виділення на карті значних за площею територій або їхніх 

частин; 

Г. символи у вигляді однієї або кількох букв, цілих або скорочених слів, чисел для 

позначення різних за поширенням об’єктів. 
 
 
66. Буквенні та цифрові графічні символи – це: 
А. фігурні або геометричні знаки компактної форми, ширина й довжина яких однпкові 

або відрізняються незначно; 

Б. графічні символи витягнуті завдовжки, з відносною малою товщиною; 

В. що використовуються для виділення на карті значних за площею територій або їхніх 

частин; 

Г. символи у вигляді однієї або кількох букв, цілих або скорочених слів, чисел для 

позначення різних за поширенням об’єктів. 
 
 
67. В Україні топографічні карти видаються: А. 

Верховною Радою та Кабінетом Міністрів;  

Б. Укргеодезкартографією; 

В. Інститутом географії НАН України;  

Г. топографічною службою Збройних Сил України. 
 
 
68. Основним способом складання (створення) топографічних карт є спосіб: А. 
лабораторний; 

Б. на основі проведення землевпорядних робіт;  

В. на основі аерофотознімання; 

Г. на основі використання існуючих топокарт більшого масштабу. 
 
 
69. Зображення об’єктів гідрографії та кордонів і меж відноситься до 

............................................ топографічної карти: 
А. математичної основи;  

Б. картографічного зображення;  

В. геодезичної основи; 
 

  



Г. елементів оснащення. 
 
 
70. Рамки та координатна (кілометрова) сітка відносяться до ……………...... 

топографічної карти: 
А. елементів додаткового оснащення; Б. 

елементів додаткової  

В. характеристики; картографічного зображення;  

Г. елементів математичної основи. 
 
 
71. Зображення рослинного покриву та населених пунктів належить до 
............................................. топографічної карти: 
А. картографічного зображення;  

Б. математичної основи;  

В. геодезичної основи;  

Г. елементів оснащення. 
 
 
72. Масштаб відносять до ...…………………………… топографічної карти: А. 

картографічного зображення; 

Б. геодезичної основи;  

В. математичної основи; 

Г. елементів додаткового оснащення. 
 
 
73. Застосовують на карті спосіб локалізованих значків:  
А. для зображення на карті об’єктів, що мають точкову прив’язку; 

Б. для зображення на карті природних і соціально-економічних витягнутих об’єктів;  

В. для відображення на карті кількісних відмінностей всієї території, що 

картографується; 

Г. для відображення на карті об’єктів безперервного розповсюдження за допомогою ліній, що 

проходять через точки з однаковими значеннями будь-якого кількісного показника. 
 
 
74. Застосовують на карті спосіб лінійних значків: 
А. для зображення на карті соціально-економічних об’єктів, рідше – об’єктів природи; 

Б. для зображення на карті природних і соціально-економічних витягнутих об’єктів, ширина 

яких не виражається у масштабі; 

В. для відображення якісних відмінностей всієї поданої на карті території; 

Г. для відображення на карті об’єктів безперервного розповсюдження за допомогою ізоліній, 

що проходять через точки з однаковими значеннями будь-якого кількісного 

показника. 
 
 
75. Застосовують на карті спосіб якісного фону: 
А. для зображення на карті соціально-економічних об’єктів, рідше – об’єктів природи; 

Б. для зображення на карті природних і соціально-економічних витягнутих об’єктів;  



В. для відображення якісних відмінностей у межах одиниць адміністративно-

територіального устрою або районування поданої на карті території; 

Г. для відображення на карті об’єктів безперервного розповсюдження за допомогою ліній, що 

проходять через точки з однаковими значеннями будь-якого кількісного показника. 
 
 
76. Застосовують на карті спосіб кількісного фону: 
А. для зображення на карті соціально-економічних об’єктів, рідше – об’єктів природи; 

Б. для зображення на карті природних і соціально-економічних витягнутих об’єктів;  

В. для відображення на  картІ    кількісних відмінностей у межах одиниць 

адміністративно-територіального устрою або районування поданої на карті території; 

Г. відображення на карті об’єктів безперервного розповсюдження за допомогою ліній, що 

проходять по точках з однаковими значеннями будь-якого кількісного показника. 
 
 
77. Застосовують на карті спосіб ізоліній: 
А. для зображення на карті соціально-економічних об’єктів, рідше – об’єктів природи; 

Б. для зображення на карті природних і соціально-економічних витягнутих об’єктів;  

В. для відображення якісних відмінностей всієї поданої на карті території; 

Г. для відображення на карті об’єктів безперервного розповсюдження за допомогою ізоліній, 

що проходять через точки з однаковим значенням будь-якого кількісного показника. 
 
 
78. Лінія, яка з’єднує точки з однаковою кількісною характеристикою того чи іншого 

об’єкта на карті, називається: 
А. ізолінією;  

Б. контуром;  

В. межею;  

Г. ареалом. 
 
 
79. Суть способу ареалів: 
А. спосіб зображення на карті області поширення (ареалу) природних або соціально-

економічних об’єктів чи явищ; 

Б. спосіб використовується для зображення на карті масових розосереджених об’єктів 

точками однакового розміру й однакового числового значення або ваги;  

В. спосіб для відображення на карті різних просторових переміщень як природних, так і 

соціально-економічних об’єктів; 

Г. спосіб для зображення сумарної величини якого-небудь об’єкта, його структури або 

динаміки у одиницях територіального поділу за допомогою діаграм. 
 
 
80. Суть точкового способу: 
А. спосіб зображення на карті області поширення, або ареалу, природних або 

соціально-економічних об’єктів чи явищ; 

Б. спосіб використовується для зображення на карті масових розосереджених об’єктів 

точками однакового розміру й однакового числового значення або ваги;  

В. спосіб для відображення на карті різних просторових переміщень об’єктів (як 

природних, так і соціально-економічних) ; 

Г. спосіб для зображення сумарної величини якого-небудь об’єкта, його структури або 

динаміки по одиницях територіального поділу за допомогою діаграм. 
 
 
81. Суть способу локалізованих діаграм: 
А. спосіб зображення на карті області поширення, або ареалу, природних чи 

соціально-економічних об’єктів та явищ; 

Б. спосіб використовується для зображення на карті масових розосереджених об’єктів 

точками однакового розміру й однакового числового значення або ваги;  

В. спосіб використовується для відображення на карті об’єктів суцільного та 

лінійного розповсюдження за допомогою графіків або діаграм, приурочених до певних 



точок; 

Г. спосіб для зображення сумарної величини якого-небудь об’єкта, його структури або 

динаміки у одиницях територіального поділу за допомогою діаграм. 
 
 
82. Суть способу знаків руху: 
А. спосіб зображення на карті області поширення (або ареалу) природних чи 

соціально-економічних об’єктів та явищ; 

Б. спосіб використовується для зображення на карті масових розосереджених об’єктів 

точками однакового розміру й однакового числового значення або ваги;  

В. спосіб для відображення на карті різних просторових переміщень об’єктів (як 

природних, так і соціально-економічних) ; 

Г. спосіб для зображення сумарної величини якого-небудь об’єкта, його структури або 

динаміки у одиницях територіального поділу за допомогою діаграм. 
 
 
83. Суть способу картодіаграм: 
А. спосіб зображення на карті області поширення, або ареалу, природних чи 

соціально-економічних об’єктів та явищ; 

Б. спосіб використовується для зображення на карті масових розосереджених об’єктів 

точками однакового розміру й однакового числового значення або ваги;  

В. спосіб для відображення на карті різних просторових переміщень об’єктів (як 

природних, так і соціально-економічних) ; 

Г. спосіб для зображення сумарної величини якого-небудь об’єкта, його структури або 

динаміки у одиницях територіального поділу за допомогою діаграм. 
 
 
84. Горизонталі – це: 
А. лінії, які з’єднують точки з однаковими висотами;  

Б. лінії, які з’єднують однакові точки на плані; 

В. лінії, які з’єднують точки з однаковими низинами;  

Г. лінії, які з’єднують точки з однаковими рівнинами. 
 
 
85. Додаткові дані карти – це: 

А. елементи, які тематично пов’язані зі змістом, доповнюють або пояснюють його, 

збагачуючи в тому чи іншому відношенні основне картографічне зображення;  

Б. систематизоване зведення використаних на карті умовних позначень і текстових пояснень, 

що розкривають зміст цих знаків; 

В. сукупність використаних на карті позначень і пояснень; 

Г. сукупність умовних позначень і текстових пояснень, які зображені на 

топографічній карті. 
 
 
86. До додаткових даних карти відносять елементи: 
А. профілі, розрізи, графіки, діаграми, рисунки, узагальнювальні кількісні 

показники; 

Б. масштаб, назва, картометричні графіки;  

В. легенда карти; 

Г. картографічна проекція. 
 
 
87. Компонування карти – це: 
А. визначення меж території картографування та розміщення її відносно рамки карти, а 

також розташування на карті її назви, легенди, додаткових та інших даних; 

Б. розміщення основних частин топографічної карти;  

В. використані на карті позначення і пояснення; 

Г. сукупність умовних позначень і текстових пояснень, які зображені на 

топографічній карті. 
 
 



88. Суть картографування полягає:  
А. у використанні карт; 

Б. у розробці картографічних сіток; 

В. у розробці прийомів і методів створення карти чи серії карт відповідної тематики 

(відображенні на географічній основі карти тематичної інформації) ; 

Г. у оформленні карт. 
 
 
89. Дані геодезії використовуються в картографії:  
А. під час визначення астрономічних координат пунктів;  

Б. під час розрахунків картографічних проекцій; 

В. у разі оновлення й уточнення топографічних карт;  

Г. у разі оформлення картографічних сіток. 
 
  
90. Карти-врізки відносяться до ............................................. географічної карти: 
А. картографічного зображення;  

Б. математичної основи;  

В. елементів оснащення;  

Г. додаткових елементів змісту. 
 
91. За масштабом виділяють карти:  
А. Світового океану; 

Б. великомасштабні, середньомасштабні, дрібномасштабні;  
В. материків; 

Г. зоряного неба. 
 
 
92. Карти вузької тематики називаються:  
А. великомасштабними;  

Б .  загальногеографічними; 

В. тематичними;  

Г. спеціальними. 
 
 
93. Для передачі об’єктів явищ лінійного простягання, ширина яких не виражається 

в масштабі карти, застосовують спосіб зображення: 
А. знаків руху;  

Б. значків;  

В. лінійних знаків; 

Г. локалізованих діаграм. 
 
 
94. Для передачі площинних умовних знаків застосовують:  
А. колір, іноді у поєднанні зі значками, або штрихування; 

Б. розмір знаків;  

В. орієнтування ліній; 

Г. всі відповіді правильні. 
 
 
95. Процес науково обгрунтованого відбору та узагальнення даних про об’єкти для 
відображення їх на карті називають: 
А. картографічною інформацією;  

Б. картографічною генералізацією;  

В. проектуванням карти;  

Г. створенням карти. 
 
 
96. Головними чинниками генералізації є:  
А. особливості картографованої території;  

Б. масштаб, тематика та призначення карти;  



В. величина зображеної території; 

Г. форма зображеної території. 
 
 
97. Генералізація – це: 
А. спрощений показ картографованої території;  

Б. виділення головних рис картографованої території; 

В. відбір та узагальнення інформації про зображувані на карті явища й об’єкти;  

Г. показ спрощених обрисів об’єктів зображеної території. 
 
 
98. Відбір картографованих явищ полягає: 
А. у застосуванні продуманого спрощення обрисів картографованих об’єктів; 

Б. у переході від зображення окремих об’єктів до позначення їхнього збірного 

позначення; 

В. у виключенні з карти зайвої інформації; 

Г. у обмеженні змісту карти (за певними правилами) необхідними явищами та 

об’єктами. 
 
 
99. Цензами в картографічній генералізації називають:  
А. певну кількість інформації на одиниці площі карти;  

Б .  критерії відбору об’єктів різних категорій; 

В. обмеження змісту найнеобхіднішим; 

Г. виключення дрібних класифікацій географічних об’єктів. 
 
 
100. Норма відбору в генералізації вказує:  
А. на обмеження змісту найнеобхіднішим; 
Б. на границі відбору об’єктів різних категорій;  

В. на кількість об’єктів на 1 дм
2 

площі карти; 
Г. на перехід від окремого позначення до збірного позначення об’єкта. 
 
 
101. Цензи встановлюються, виходячи:  

А .  з кількості об’єктів на 1 дм
2 

площі карти;  

Б .  з кількості об’єктів на 1 мм
2 

площі карти;  

В .  з кількості об’єктів на 10 мм
2 

площі карти; 
Г.     з кількості об’єктів на всій площі карти та особливостей картографованої 
території. 
 
 
102. Узагальнення кількісної характеристики полягає:  
А. в обмеженні змісту карти найнеобхіднішим; 

Б. у відборі об’єктів залежно від призначення карти;  

В. у відборі об’єктів залежно від масштабу карти; 

Г. у переході від неперервної шкали до ступінчастої. 
 
 
103. Узагальнення якісної характеристики проводиться з метою:  
А. скорочення кількісних відмін у даній категорії об’єктів; 
Б. скорочення (об’єднання) якісних відмін у даній класифікації об’єктів;  

В. скорочення кількості об’єктів на 1 дм
2 

площі карти; 
Г. спрощення обрисів географічних об’єктів. 
 
 
104. Геометричний бік генералізації полягає:  
А. у продуманому спрощенні обрисів об’єктів; 

Б. у продуманому відборі якісних ознак об’єктів; 

В. у продуманому відборі кількісних ознак об’єктів; 



Г. у продуманій заміні окремих об’єктів їх збірним позначенням. 
 
 
105. З точки зору наукової інформації суть генералізації полягає: 
А. у відображенні змісту карти найінформативнішими умовними позначеннями; 

Б. у показі території із значними спрощеннями обрисів картографованих об’єктів; В. у 

схематичному показі головних рис території; 

Г. у продуманому спрощенні обрисів картографованих об’єктів. 

 

 

106. Врахування особливостей об’єкта під час картографічної генералізації дозволяє: 
А. відобразити його найтиповіші риси, найважливіші елементи;  

Б. спростити обриси географічних об’єктів; 

В. показати головні зв’язки між явищами природи;  

Г. замінити окремі об’єкти їх збірним позначенням. 
 
 
107. Від тематики карти у разі картографічної генералізації залежить:  
А. величина зображеної території; 

Б. які елементи змісту карти мають бути головними, а які другорядними;  

В. змістовий характер карти; 

Г. статистичний зміст карти. 
 
 
108. Найвищим проявом просторової генералізації є:  
А. схематизація (граничне спрощення) зображення;  

Б. узагальнення обрисів об’єктів; 

В. спрощення рисунка; 

Г. заміна окремих об’єктів узагальнювальним знаком. 
 
 
109. Картографічна генералізація поділяється на такі види:  
А. узагальнення кількісних та якісних характеристик; 

Б. відбір “за цензом” та “за нормою”;  

В. змістова та геометрична; 

Г. відбір та узагальнення. 
 
 
110. Оглядові карти стосовно загальногеографічних карт відносяться:  
А. до великомасштабних карт; 

Б. до середньомасштабних карт;  

В. до дрібномасштабних карт;  

Г .  до планів. 
 
 
111. За тематикою географічні карти поділяють:  
А. на тематичні та загальногеографічні; 

Б. на велико-, середньо- та дрібномасштабні;  

В. на довідкові та навчальні; 

Г. на галузеві та загальні. 
 
 
112. За призначенням географічні карти поділяють:  
А. на велико-, середньо- та дрібномасштабні; 

Б. на галузеві та загальні; 

В. на тематичні та загальногеографічні;  

Г. на довідкові та навчальні. 
 
 
113. За широтою тематики виділяють карти:  
А. довідкові та навчальні; 

Б. окремі та загальні;  



В. туристські та дорожні; 

Г. велико-, середньо- та дрібномасштабні. 
 
 
114. Карти населення відносяться до карт:  
А. загальногеографічних; 

Б. соціально-економічних; В. природних явищ;  

Г. дорожніх. 
 
 
115. Карти рельєфу земної поверхні відносяться до карт:  
А. топографічних; 

Б. природних явищ;  

В. проектних; 

Г. соціально-економічних. 
 
 
116. Документальні карти: 
А. базуються на уяві автора карти про досліджуване ним явище;  

Б. складаються на недостатньому фактичному матеріалі;  

В. включають спотворені чи вигадані елементи; 

Г. показують реальні явища на основі безпосереднього картографування території. 
 
 
117. Карти планування й розміщення продуктивних сил відносяться до карт: А. соціально-

економічних; 

Б. довідкових;  

В .  природних явищ;  

Г. загальногеографічних. 
 
 
118. Тенденційні карти: 
А. дають наукове передбачення розвитку явища;  

Б. включають вигадані чи спотворені елементи;  

В. показують локалізацію географічних об’єктів;  

Г. визначають розміщення рекомендованих заходів. 
 
 
119. Карти для середньої школи відносять до карт:  
А. навчальних; 

В. проектних;  

В. туристських;  

Г. культурно-освітніх. 
 
 
120. Інвентаризаційні карти:  
А. показують динаміку явища; 

Б. показують наявність і стан (за певними характеристиками) об’єктів;  

В. дають наукове передбачення розвитку явищ; 

Г. складаються на недостатньому фактичному матеріалі. 
  
121. Оглядово-топографічні карти відносяться до карт:  
А. тематичних; 

Б. загальногеографічних;  

В. проектних; 

Г. дорожніх. 
 
 
122. Синтетичні карти передають: 
А. окремі грані, сторони явища без показу зв’язків;  

Б.  декілька явищ одночасно, але кожне в своїх показниках; 

В. цілісну, інтегральну характеристику явища із врахуванням його складових частин і зв’язків; 



Г. реальні явища на основі безпосереднього картографування території. 
 
 
123. Геофізичні карти відносяться до карт:  
А. соціально-економічних; 

Б. природних явищ;  

В. навчальних;  

Г. культурно-освітніх. 
 
 
124. Правильна ознака комплексних карт: 
А. карти, які передають цілісну, інтегральну характеристику явища із врахуванням його 

складових частин і зв’язків; 

Б. карти, які передають окремі грані, сторони явища без показу зв’язків; 

В. карти, які передають декілька явищ одночасно, але кожне в своїх показниках; Г. карти які 

передають кількома показникам різнобічну характеристику об’єктів без будь-яких перетворень 

показників. 
 
 
125. Історичні карти відносять до карт:  
А. загальногеографічних; 

Б. навігаційних; 

В. соціально-економічних;  

Г. оперативно-господарських. 
 
 
126. Загальними картами називають карти, які:  
А. мають вузьку тематику; 

Б. призначені для туристів;  

В. мають широку тематику; 
Г. призначені для проектних робіт. 
 
 
127. Зоогеографічні карти відносять до карт:  
А. топографічних; 

Б. природних явищ;  

В. проектних; 

Г. соціально-географічних. 
 
 
128. Оцінювальні карти: 
 

  



А. базуються на конкретному матеріалі;  

Б. складаються на недостатньому матеріалі;  

В. базуються на уяві дослідника; 

Г. характеризують природні умови та ресурси за їхньою придатністю для 

використання в різних сферах людської діяльності. 
 
 
129. Комплексними картами називають карти, які:  
А. показують окремі грані, сторони явища; 

Б. показують декілька взаємопов’язаних явищ, але кожне в своїх показниках;  

В. дають цілісну характеристику явища; 
Г. дають наукове передбачення розвитку явища. 
 
 
130. За методом наукового дослідження об’єктів картографування 

розрізняють карти: 
А. одноаркушеві та багатоаркушеві;  

Б. велико-, середньо- та дрібномасштабні;  

В. аналітичні, синтетичні та комплексні;  

Г. загальні та галузеві. 
 
 
131. За ступенем об’єктивності (достовірності) змісту виділяють такі типи карт: 
А. документальні, гіпотетичні, тенденційні;  

Б. інвентаризаційні, рекомендаційні, прогнозні;  

В. геологічні, геофізичні, океанографічні;  

Г. економічні, політичні, історичні. 
 
 
132. Зображення водних об’єктів та рельєфу відноситься до .......................... 
географічної карти: 
А. математичної основи;  

Б. картографічного зображення;  

В. елементів оснащення; 
Г. елементів додаткової характеристики. 
 
 
133. Картографічна сітка відноситься до ................ географічної карти:  
А. елементів оснащення; 

Б. математичної основи;  

В. картографічного зображення;  

Г. елементів додаткової характеристики. 
 
 
134. Текстові дані та графіки відносяться до ................................... географічної карти: 
А. геодезичної основи;  

Б. картографічного зображення; 

В. елементів додаткової характеристики;  

Г. масштабу. 
 
  

  



135. Записи трьох видів масштабу на карті відносяться:  
А. до математичної основи; 

Б. до геодезичної основи;  

В. до елементів оснащення; 

Г. до елементів додаткової характеристики. 
 
 
136. За тематикою (змістом) виділяють карти:  
А. великомасштабні; 

Б. тематичні;  

В. карти світу;  

Г. карти океанів. 
 
 
137. За масштабом виділяють карти:  
А. Світового океану; 

Б. Ввеликомасштабні, дрібномасштабні;  

В. півкуль; 

Г. материків. 
 
 
138. Карти вузької тематики (для певної групи користувачів) називаються  
А. великомасштабними; 

Б. загальногеографічними;  

В. тематичними;  

Г. спеціальними. 
 
 
139. Географічний атлас – це:  
А .  об’ємне кулеподібне зображення Землі;  

Б. тримірне зображення земної поверхні; 

В. систематизована збірка географічних та інших карт;  

Г. система електронних карт. 
 
 
140. Електронні карти – це: 
А. цифрові карти, візуалізовані в комп’ютерному середовищі за допомогою 

програмних і технічних засобів у певних проекціях, системах умовних знаків, з 

дотриманням встановленої точності і правил оформлення; 

Б. геозображення, яке складається, сприймається та аналізується в діалоговому режимі 

(системі двох комп’ютерів із контролем поставлених завдань); 

В. динамічна послідовність геозображень, яка створюється під час демонстрації ефекту 

руху; 

Г. не просторовоподібне картографічне зображення. 
 
 
141. Блок-діаграма – це: 
А. зображення нерівностей земної поверхні в об’ємній тривимірній формі;  

Б. систематизоване зібрання карт, виконаних за єдиною програмою як цілісний 

картографічний твір; 

В. зображення земної поверхні за похилого променя зору в поєднанні із розрізами 

(профілями);  

Г. об’ємна кулеподібна модель Землі. 
 
 
142. Анаморфоза – це: 
А. карта, віддрукована двома кольорами для розгляду через спеціальні 

світлофільтри; 

Б. карта, яка виникає в уяві дослідника та може бути відображена графічними засобами; 

В. динамічна послідовність геозображень, яка створюється під час демонстрації за рахунок 

ефекту руху; 



Г. не просторовоподібне картографічне зображення. 
 
 
143. За способом користування розрізняють карти:  
А. настільні, настінні, текстові; 

Б. загальні і окремі;  

В одноколірні та багатоколірні;  

Г. рукописні, друковані. 
 
 
144. За оформленням карти бувають:  
А. загальні і окремі; 

Б. одноколірні та багатоколірні;  

В. настільні, настінні, текстові;  

Г. рукописні, друковані. 
 
 
145. За способом виготовлення карти можуть бути:  
А. одноколірні та багатоколірні; 

Б. настільні, настінні, текстові;  

В. загальні та окремі;  

Г. рукописні, друковані. 
 
 
146. Систематизоване зведення використаних на карті умовних позначень і текстових 

пояснень, що розкривають зміст цих знаків, – це: 
А. допоміжне оснащення;  

Б. легенда карти;  

В. картографічне зображення;  

Г. додаткові дані. 
 
 
147. Карти-врізки із зображенням об’єктів, відсутніх на основній карті, 
відносяться: 
А. до математичної основи карти;  

Б. до легенди карти; 

В. до додаткових даних карти; 

Г. до допоміжного оснащення карти. 
 
 
148. Зображення об’єктів гідрографії та кордонів відноситься до 

........................................ тематичної карти: 
А. математичної основи; 
 

  



Б. географічної основи;  

В. геодезичної основи;  

Г. елементів оснащення. 
 
 
149. Зображення рослинного покриву та населених пунктів належить до 

..................................... топографічної карти: 
А. картографічного зображення;  

Б. математичної основи;  

В. геодезичної основи;  

Г. елементів оснащення. 
 
 
150. Графік закладень відноситься до …….................... топографічної карти.  
А. картографічного зображення; 

Б. геодезичної основи;  

В. математичної основи; 

Г. елементів додаткового оснащення. 
 
 
151. Числовий масштаб – це:  
А. пояснення до іменованого; 

Б. дріб, у чисельнику якого – одиниця, а в знаменнику – число, яке показує ступінь 

зменшення картографічного твору; 

В. графічна побудова; 

Г. пояснення до графічного масштабу. 
 
 
152. Похилі лінії на лівій основі поперечного масштабу називаються:  
А. трансверсалями; 

Б. точністю поперечного масштабу;  

В. величиною поперечного масштабу;  

Г. ступенем зменшення. 
 
 
153. Граничою (допустимою) точністю масштабу називають: 
А. відстань на місцевості, що відповідає найменшій поділці лінійного масштабу; Б. відстань на 

місцевості, що відповідає основі лінійного масштабу; 

В. відстань на місцевості, яка в масштабі відповідає 0,1 мм карти; 

Г. відстань на місцевості, що відповідає найменшій поділці поперечного масштабу. 
 
 
154. На карті масштабу 1:50 000 гранична (допустима) точність масштабу дорівнює: 
А. 5 см;  

В. 50 см;  

В. 50 м;  

Г .  5 м. 
 
 
155. Числовому масштабу 1:100 000 відповідає іменований:  
А. у 1 см 10 м; 

Б. у 1 см 100 м;  



В. у 1 см 1 км;  

Г .  у 1 см 10 км. 
 
 
156. Іменованому масштабу «у 1 см 250 м» відповідає числовий масштаб: 
 А. 1:250; 

Б. 1:2 500;  

В. 1:25 000;  

Г. 1:250 000. 
 
 
157. Числовому масштабу 1:45 000 000 відповідає іменований:  
А. у 1 см 4,5 км; 

Б. у 1 см 45 км;  

В .  у 1 см 450 км; 

Г. у 1 см 4 500 км. 
 
 
158. Іменованому масштабу «в 1 см 1 500 км» відповідає числовий масштаб: А. 1:150 000 
000; 

Б. 1:15 000 000;  

В. 1:1 500 000;  

Г.  1:150 000. 
 
 
159. Карта масштабу 1:300 000 відноситься:  
А. до великомасштабних; 

Б. до середньомасштабних;  

В .  до дрібномасштабних;  

Г. немає правильної відповіді. 
 
 
160. Карта з іменованим масштабом «в 1 см 2 км» відноситься:  
А. до великомасштабних; 

Б. до середньомасштабних;  

В .  до дрібномасштабних;  

Г. немає правильної відповіді. 
 
 
161. Карта із допустимою точністю масштабу 50 метрів відноситься:  
А. до великомасштабних; 

Б. до середньомасштабних;  

В .  до дрібномасштабних;  

Г. немає правильної відповіді. 
 
 
162. Для топографічної карти масштабу 1:10 000 гранична точність дорівнює: А. 1 см; 

Б. 10 см;  

В. 10 м;  

Г .  1 м. 
 
163. Більшим із перелічених є масштаб: 
 

  



А. 1:1 000;  

Б. 1:500;  

В .  1:4 000;  

Г. 1:50 000. 
 
 
164. Меншим із перелічених є масштаб:  
А. 1:22 000 000; 

Б. 1:4 000 000;  

В. 1:35 000 000;  

Г. 1:30 000 000. 
 
 
165. Карта з іменованим масштабом «в 1 см 250 м» відноситься:  
А. до великомасштабних; 

Б. до середньомасштабних;  

В .  до дрібномасштабних;  

Г. немає правильної відповіді. 
 
 
166. Карта із числовим масштабом 1:1 500 000 відноситься:  
А. до великомасштабних; 

Б. до середньомасштабних;  

В .  до дрібномасштабних;  

Г. немає правильної відповіді. 
  

167. Для карти масштабу 1:25 000 1 мм
2 

її площі на місцевості відповідатиме: А. 1 га; 
Б. 0,5 га; 

В. 1 000 м
2
;  

Г. 625 м
2
. 

 
 
168. Для числового масштабу 1:25 000 масштаб площ становить:  

А. у 1 см
2 

1 га; 

Б. у 1 см
2 

6,25 га;  

В. у 1 см
2 

10 га; 

Г. у 1 см
2 

25 га. 
 
 
169. Номенклатура (система позначень) аркуша карти відноситься:  
А. до картографічного зображення; 

Б. до математичної основи;  

В. до елементів оснащення; 

Г.  до елементів додаткової характеристики. 
 
 
170. Поділ топографічних карт на окремі аркуші (листи) називається: 

А.  номенклатурою; 

Б. розграфленням;  

В. апроксимацією;  

Г. анагліфуванням. 

 



 
171. Смуги шириною 4 у разі розграфлення карти називаються:  

А. колонами; 

Б. зонами; 

В. поясами (рядами);  

Г. базою. 
 
 
172. Шестиградусні смуги у разі розграфлення карти й номенклатури 

називаються: 
А. зонами Гаусса;  

Б. колонами;  

В. рядами;  

Г. проекцією. 
 
 
173. За основу в розграфленні й номенклатурі беруть карту масштабу:  
А. 1:5 000 000; 

Б. 1:1 000 000;  

В. 1:2 500 000;  

Г. 1:500 000. 
 
 
174. Масштаб карти 1:25 000 має номенклатуру:  
А. N-41-VII; 

Б. N-41-125;  

В. N-41-А; 

Г. N-41-125-А-б. 
 
 
175. Географічну широту визначають:  
А. за екватором; 

Б. за паралелями;  

В. за меридіанами; 

Г. всі відповіді вірні. 
 
 
176. Географічну довготу визначають від меридіана із довготою:  
А. 90 сх.д.; 
Б. 90 зах.д.;  
В. 0 д.;  
Г . 180 д. 
 

177. Зони Гаусса обмежуються:  
А. меридіанами, проведеними через 6  
Б. паралелями, проведеними через 6 ;  
В. меридіанами, проведеними через 3  
Г. паралелями, проведеними через 3  
 
 
178. Для побудови топографічних карт в Україні застосовується проекція:  
А. нормальна циліндрична рівнокутна Меркатора; 

Б. поперечна азимутальна рівновелика Ламберта;  



В. поперечна азимутальна ортографічна; 

Г. поперечна циліндрична рівновелика Гаусса-Крюгера. 
 
 
179. На вітчизняних топографічних картах має місце застосування:  
А. система координат 1932 року; 

Б. система координат 1942, 1963 років;  

В. система координат 1845 року;  

Г. система координат 1928 року. 
 
 
180. Масштабом дрібномасштабної карти називають: 
А. відношення довжини лінії на карті до довжини горизонтальної  

відповідної лінії на поверхні земного еліпсоїда; 

Б. відношення довжини лінії на карті до довжини лінії на поверхні геоїда;  

В.   відношення довжини лінії на поверхні глобуса до довжини лінії на геоїда; 
Г. відношення довжини лінії на поверхні геоїда до довжини лінії карті.  
  
181. Головними напрямками на карті називають:  
А. напрями між m і n; 

Б. напрями між p і ;  

В. напрями p і k;  

Г. напрями між a і b. 
 
 
182. За показник спотворень довжин беруть співвідношення:  
А. a і b; 
Б. m і n;  
В. k; 
Г. . 
 
 
183. Довільними проекціями називають проекції, в яких:  
А. зберігається подібність форм; 

Б. зберігається рівність кутів;  

В. спотворюються і кути, і площі;  

Г. спотворюються площі. 
 
 
184. Для визначення показника спотворень за меридіаном застосовують формулу: 
А. n=Lk/Le;  

Б .  m = Lk/Le;  

В. p = а b;  
Г. k= a : b. 
 
 
185. Для визначення показника спотворень за 

формулу: 
А. n=Lk/Le;  

Б .  m = Lk/Le; 

паралеллю застосовують 
 
 
 
 
 

  



В. p = а ;  

Г. k= a : b. 
 
 
186. Між спотворенням кутів та спотворенням площ існує залежність:  
А. криволінійна; 

Б. прямолінійна;  

В .  прямо пропорційна; 
Г. обернено пропорційна. 
 
 
187. Перше уявлення про спотворення кутів дає формула:  
А. p = а b; 
Б. = – 90 ;  

В. k= a : b; 

Г. p = m n sin . 
 
 
188. Показником спотворення площ є:  
А. m і n; 

Б. k; 

В. a і b;  

Г. p. 
 
 
189. Рівновеликими називають проекції, у яких:  
А. спотворюються кути і не спотворюються площі;  

Б. спотворюються площі і не спотворюються кути;  

В. спотворюються і кути, і площі; 

Г. не спотворюються довжини за одним із головним напрямів. 
 
 
190. Умовою рівнокутних проекцій є:  
А. збереження рівності площ; 

Б. збереження рівності кутів на поверхні земного еліпсоїда;  

В. збереження подібності форм; 
Г. збереження рівності довжин за одним із головних напрямів. 
 
 
191. Зображення меридіанів та паралелей на географічній карті називається: А. 

кілометровою сіткою; 

Б. градусною сіткою;  

В. опорною сіткою;  

Г. знімальною сіткою. 
 
 
192. Точки, де спотворення площ відсутні, називаються:  
А. точками нульових спотворень кутів та форм; 

Б. точками нульових спотворень площ;  

В. точками нульових спотворень довжин; 

Г. точками нульових спотворень довжин і площ. 
 
 
193. Якщо на карті є одна точка нульових спотворень, то вона розміщується:   



А. на екваторі; 

Б. у точці, що зображає Північний чи Південний полюс;  

В. у центрі карти; 

Г. у точці перетину екватора із нульовим меридіаном. 
 
 
194. Якщо на карті є одна лінія нульових спотворень, то допоміжна поверхня, на яку 

здійснювалося проектування, називається: 
А. січною;  

Б. евклідовою;  

В. дотичною;  

Г. трансформованою. 
 
 
195. Якщо на карті є дві лінії нульових спотворень, то допоміжна поверхня, на яку 

здійснювалося проектування, називається: 
А. дотичною;  

Б. трансформованою;  

В. евклідовою;  

Г. січною. 
 
 
196. Чим більша територія зображається на карті, тим спотворення:  
А. більші; 

Б. менші; 

В. не змінюються; 

Г. немає правильної відповіді. 
 
 
197. Рівновеликими проекціями називають проекції, в яких:  
А. відсутні спотворення довжин за одним із головних напрямів;  

Б. відсутні спотворення площ; 

В. відсутні спотворення кутів;  

Г. відсутні спотворення форм. 
 
 
198. Показниками спотворення кутів є:  
А. , a і b; 
Б. , ;  

В. і ;  

Г. і . 
 
 
199. Конічні проекції, побудовані на дотичному конусі, вісь якого 

перпендикулярна до осі моделі Землі, називаються: 
А. навскісними;  

Б. поперечними;  

В. рівнокутними;  

Г. нормальними. 
 
 
200. Ізоколою називають: 
А. лінію однакових середньомісячних температур грунту; 
 

  



Б. лінію однакового неотектонічного підняття;  

В. лінію однакового атмосферного тиску;  

Г .  лінію однакових спотворень даного виду. 
 
 
201. За формулою k = a : b визначають:  
А. показник спотворення форми об’єкта на карті;  

Б. показник спотворень довжин за меридіаном;  

В. показник спотворення довжин за паралеллю;  

Г. показник спотворення площ. 
  
202. За формулою p = m n sin визначають:  

А. показник спотворення форм; 

Б. показник спотворення кутів;  

В. показник спотворення площ; 

Г. показник спотворення довжин у даній точці за даним напрямом. 
 
 
203. Величина спотворень залежить від:  
А. величини кута між меридіаном і паралеллю;  
Б. величини зображеної на карті території та проекції;  
В. величини еліпса спотворень; 
Г. довжини 1 довготи на даній широті. 
 
 
204. Еліпсом спотворень називають: 
А. фігуру, утворену сусідніми меридіанами й паралелями; 

Б. фігуру, утворену проектуванням нескінченно малого кола з поверхні еліпсоїда на карту; 
В. територію, обмежену з півдня паралеллю 80 пн.ш.;  
Г. територію, обмежену з півночі паралеллю 80 пд.ш. 
 
 
205. За формулою sin /2 = (a-b) : (a–b) визначають:  

А. показник спотворення форм; 

Б. показник спотворення площ;  

В. найбільше спотворення кутів; 

Г. показник спотворення довжин за меридіаном. 
 
 
206. У нормальних циліндричних проекціях паралелі зображаються:  
А. повними концентричними колами; 

Б. паралельними прямими;  

В. дугами концентричних кіл;  

Г. дугами ексцентричних кіл. 
 
 
207. У нормальних конічних проекціях меридіани зображаються:  
А. дугами ексцентричних кіл; 

Б.  дугами концентричних кіл;  

В. прямими лініями; 

Г. повними концентричними колами. 
 

  



 
208. Кругові проекції – проекції, в яких: 
А. паралелі й меридіани зображаються прямими лініями; 

Б. паралелі й меридіани зображаються дугами ексцентричних кіл;  

В. паралелі й меридіани зображаються кривими лініями; 

Г. паралелі і меридіани зображаються повними концентричними колами. 
 
 
209. На топографічних картах України не спотворюються:  
А. кути й форми об’єктів; 

Б. площі; 

В. довжини за паралелями;  

Г. довжини за меридіанами. 
 
 
210. Для побудови вітчизняних топографічних карт застосовують проекцію: А. поперечну 
конічну рівнокутну; 

Б. поперечну азимутальну рівновелику Ламберта;  

В. Мпоперечну циліндричну рівнокутну Гаусса-Крюгера;  

Г. нормальну конічну рівнопроміжну. 
 
 
211. Програмою карти називають:  
А. перелік всіх картографічних джерел; 

Б. документ, що, встановлює тип, вид, призначення карти і технологію її 

виготовлення; 

В. перелік способів картографування;  

Г. перелік показників картографування. 
 
 
212. У розробці програми карти беруть участь:  
А. тільки фахівці з даної галузі; 

Б. тільки картографи; 

В. фахівці даної галузі та картографи;  

Г. картографи та лінгвісти. 
 
 
213. Відповідає за увесь процес реалізації програми карти:  
А. рецензент карти; 

Б. редактор карти;  

В. коректор карти;  

Г. автор карти. 
 
 
214. Фотомеханічний спосіб перенесення рисунка на складальний оригінал полягає: 
А. у застосуванні проекційних апаратів; 

Б. у фотографуванні й трансформуванні карти-джерела та зменшенні до необхідного масштабу; 

В. у перескладанні карти-джерела за клітинками;  

Г. у застосуванні ЕОМ. 
 
  

  



215. Авторський оригінал – це: 
А. матеріали недостатньої точності, виконані схематично;  

Б.  точні карти, виконані в масштабі видання на точній основі; 

В. документ, що встановлює тип, вид, призначення карти і технологію її 

виготовлення; 

Г. програма карти, доповнена кошторисом. 
 
 
216. Кольоровим оригіналом карти називають:  
А. штрихову пробу з фоновими елементами; 

Б. відтиск фонової проби;  

В. відтиск напівфонової проби;  

Г. відтиск друкованих проб. 
 
 
217. Видавничий оригінал може бути виготовлений:  
А. техніками-картографами (укладачами або оформлювачами);  

Б. технічним редактором карти; 

В. редактором карти;  

Г. коректором карти. 
 
 
 
218. Цифрування карт – це: 
А. перетворення картографічної інформації з паперового виду в електронний;  

Б. фотографування оригіналу; 

В. обведення контурів картографічного зображення;  

Г. перескладання оригіналу карти за клітинками. 
 
 
219. ГІС виконують функції:  
А. інверсії та обертання зображення; 

Б. накопичення, систематизації, візуалізації, аналізу і моделювання просторово 

визначеної інформації; 

В. накладання сітки на зображення;  

Г. всі відповіді правильні. 
 
 
220. Модуль у структурі ГІС, який формує множина даних про просторове 

розташування точок: 
А. структурної інформації;  

Б. синтаксичної інформації;  

В. семантичної інформації;  

Г. графічної інформації. 
 
 
221. Комплексний ГІС-аналіз передбачає:  
А. використання даних із спеціального джерела;  

Б. використання даних, отриманих з одного джерела;  

В. проведення однокрокових перетворень даних;  

Г. використання складних алгоритмів перетворень даних. 
 
 
 

  



222. Електронна модель земної поверхні або її елементів, їх сутнісних ознак і 

взаємозв’язків, які відображено на карті в певній системі координат – це:  
А. картографічна модель об’єкта; 

Б. математична модель об’єкта або явища дійсності;  

В. цифрова модель місцевості; 

Г. цифрова карта. 
 
 
223. Атрибутивні дані зберігаються: 
А. у табличній та графічній формах подання баз даних;  

Б. у табличній формі подання баз даних; 

В. у структурній формі подання баз даних;  

Г. у графічній формі подання баз даних. 
 
 
224. Задача геоінформатики полягає: 
А. у проведенні дослідження антропогенних проблем;  

Б. у наукових дослідах; 

В. у зборі, накопиченні, передачі геоінформаційних данних; 

Г. у дослідженні геоінформаційних потоків даних про геосистему, у вивченні 

закономірностей та методів збору, передачі, накопичення інформації. 
 
 
225. Географічною сіткою називають:  
А. довготу і широту кожного пункту;  

Б. систему меридіанів, кілометрових ліній;  

В. систему кілометрових ліній; 

Г. мережу паралелей і меридіанів на земному еліпсоїді, кулі чи глобусі. 
 
 
226. Перетинаються паралелі і меридіани на глобусі:  
А. під різними кутами; 

Б. під кутом менше 90 градусів;  

В. під кутом 90 градусів; 

Г. під кутом більше 90 градусів. 
 
 
227. Картографічна проекція – це …………....... визначене відображення поверхні 

еліпсоїда або кулі на площину карти: 
А. геодезично;  

Б. математично;  

В. логічно;  

Г. графічно. 
 
 
228. Класифікують проекції за характером спотворень:  
А. рівновіддалені, рівнопроміжні, рівнокутні; 

Б. циліндричні, конічні, поперечні;  

В. полярні, екваторіальні, стереографічні; 

Г. рівновеликі, рівнокутні, рівнопроміжні, довільні. 
 
 
 
 

  



229. Мовою карти називають використовувану в картографії знакову систему, 

до якої входять ………….. знаки, способи зображення, правила їх побудови, 
використання і читання під час створення і використання карти: А. географічні; 

Б. семантичні;  

В. умовні;  

Г. інформативні. 
 
 
230. У групі карт суспільних явищ виділяють: 
А. карти населення, господарства, політичні, політико-адміністративні, науки і 

культури, обслуговування населення та охорони здоров’я, історичні; 

Б. карти населення, карти господарства, карти політичні, політико-адміністративні карти; 

В. карти населення, господарства, науки і культури;  

Г.  соціоекологічні, природно-технічні, спеціальні. 
 
 
231. План – це зображення в …………. проекції на площині невеликої ділянки місцевості, 
горизонтальну проекцію якої на еліпсоїді приймають за площину: А. ортогональній; 

Б. стереографічній;  

В. топографічній;  

Г. гномонічній. 
 
 
232. Найповніший перелік головних властивостей карти:  
А. генералізованість зображення, наявність меридіанів і паралелей, масштабу; 

Б. використання картографічних проекцій, знаковість зображення, генералізованість 

зображення, системність відображення навколишнього світу; 

В. застосування картографічних проекцій, використання умовних знаків, оснащення 

прямокутними координатами; 

Г. масштаб, геодезична основа, географічна основа. 
 
 
233. Спосіб локалізованих діаграм використовується для зображення явищ суцільного

 або смугового поширення за допомогою ………………, 

розташовуваних у місцях визначення параметрів цих явищ: 
А. фону або штриховки;  

Б. діаграм або картограм;  

В. графіків або діаграм; 

Г. картодіаграм або векторних діаграм. 
 
 
234. Не використовуються для відображення площинних об’єктів способи 
картографічного зображення: 
А. якісного і кількісного фону;  

Б. лінійних знаків; 

В. ізоліній; 

Г. картодіаграм і картограм. 
 
  

  



235. Здійснюється проектування під час побудови азимутальних проекцій на допоміжну 

поверхню: 
А. площину;  

Б. сферу;  

В. математичну;  

Г. топографічну. 
 
 
236. Неможливо застосувати спосіб ізоліній для картографічного 

відображення об’єктів чи явищ: 
А. температура повітря;  

Б. густота населення;  

В. кількість опадів; 

Г. сила магнітного поля. 
 
 
237. Географічна картографія поділяється:  
А. на морську та океанічну; 

Б. на суші та морську; 

В. на наземну та підземну; 

Г. на наземну та астрономічну. 
 
 
238. Проекції, в яких поверхня еліпсоїда переноситься на бічні поверхні декількох 

дотичних до неї конусів, а потім кожний із конусів розрізається за твірними і 

розгортається у площини, з яких формується єдина площина карти, мають назву: 
А. циліндричні;  

Б. азимутальні;  

В. поліконічні;  

Г. умовні. 
 
 
239. За орієнтуванням допоміжної геометричної поверхні відносно полярної осі або 

площини екватора еліпсоїда виділяють групи картографічних проекцій: 
А. довільні, рівнокутні, рівновеликі;  

Б. поліконічні, скісні, умовні;  

В. нормальні, поперечні, скісні (косі); 

Г. стереографічні, ортографічні, картографічні. 
 
 
240. Лінія, що безпосередньо обмежує картографічне зображення або 

найближча до нього, має назву: 
А. градусна рамка;  

Б. внутрішня рамка;  

В. мінутна рамка;  

Г. контурна рамка. 
 
 
241. До основних факторів, що впливають на вибір масштабу карти відносять: 
 

  



А. картографічну сітку, геодезичну основу та компонування карти; 

Б. призначення карти, конфігурацію контурів, розмір та площу картографованої території, 

задану точність вимірювань за картою; 

В. географічне положення картографованої території, характер спотворення у проекції, 

способи користування картою; 

Д. всі відповіді вірні. 
 
 
242. Елементи гідрографії викреслюють та забарвлюють на картах 

кольором: 
А. коричневим;  

Б. зеленим;  

В. блакитним;  

Г.рожевим. 
 
 
243. Елементи рельєфу викреслюють та забарвлюють на картах кольором: А. коричневим; 

Б. зеленим; 

В. світло-блакитним;  

Г. блакитним. 
 
 
244. Лісові площі забарвлюють на картах кольором:  
А. коричневим; 

Б. зеленим; 

В. світло-блакитним;  

Г. блакитним. 
 
245. Зображення 1км² місцевості на карті масштабу 1:1 000 000 займає:  

А. 1м
2
; 

Б. 10см
2
;  

В. 1см
2
;  

Г. 1мм
2
. 

 
 
246. Основними функціями картографічних знаків окремих об’єктів є:  
А. відобразити вид об’єкта, деякі його кількісні та якісні характеристики, визначити 

просторове положення і планові розміри; 

Б. вказати місце розташування об’єкта та його призначення;  

В. вказати протяжність об’єкта та його параметри; 

Г. визначити місцеположення населених пунктів, кількість жителів та щільність забудови. 
 
 
247. Лінії, що сполучають на земній поверхні точки однакової висоти, мають назву: 
А. ізогони;  

Б. ізогіпси;  

В. ізотерми;  

Г. ізобари. 
 
  
248. Лінії, що сполучають точки з однаковими температурами, мають назву: А. ізогони; 

Б. ізогієти;  

В. ізотерми;  

Г. ізобари. 
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ОСНОВИ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТРУ 
 
 
1. Грошова оцінка землі поділяється на:  
1. Ринкову та експертну 

2. Нормативну та ринкову  

3. Економічну та експертну 

4. Нормативну та економічну  

5. Нормативну та експертну 
 
 
2. Який напрямок районування земель застосовують в практиці земельної оцінки 
1. Фізико-географічне 

2. Природно-сільськогосподарське  

3. Протиерозійне 

4. Еколого-економічне  

5. Екологічне 
 
 
3. Визначте критерії природно-сільськогосподарських зон виділено в Україні: 
1. ГТК 

2. Запаси гумусу в грунтах 

3. Рівень зволоженості території  

4. Сума активних температур 

5. Усі перелічені критерії 
 
 
4. Скільки земельно-оціночних районів виділено в Україні  
1. 230 

2. 222 

3. 244 

4. 200 

5. 196 
 
 
6. Бонітування грунтів – це:  
1. Складова ДЗК 

2. Наука про грунт  

3. Вид оцінки земель 

4. Генетико-виробнича класифікація грунтів  

5. Усе перелічене 
 
7. Бонітет грунтів – це:  
1. Складова ДЗК 

2. Вид оцінки земель 

3. Показник якості грунтів  

4. Екологічний показник 

5. Правильної відповіді немає 
 
 
8. Яка шкала оцінки земель використовується в Україні:  
1. Замкнута 

2. Розімкнута  

3. Урожайна  

4. 100-бальна  

5. 50-бальна 
 
 
9. Коли проведено останній тур робіт з бонітування грунтів України: 1. 2000р. 



2. 1992р. 

3. 2005-2006р. 

4. 1980-86рр. 

5. 1993-95рр. 
 
 
10. Бонітування грунтів поділяють на:  
1. Загально-державне і місцеве 

2. Кількісне і якісне 

3. Часткове й зональне  

4. Часткове й загальне  

5. Загальне й екологічне 
 
 
11. Зазначте види оцінки землі в Україні  
1. Бонітування ґрунтів 

2. Експертна грошова оцінка  

3. Грошова оцінка 

4. Екологічна оцінка  

5. Економічна оцінка 
 
 
12. Який з видів оцінки землі дає їх характеристику за економічною 
родючістю? 
1. Бонітування ґрунтів 

2. Бонітування ґрунтів та економічна оцінка  

3. Економічна оцінка 

4. Грошова оцінка 

5. Економічна та грошова оцінка 
 
 
13. Яка з оцінок дає порівняльний аналіз ефективності використання земель?  
1. Бонітування ґрунтів 

2. Бонітування ґрунтів та економічна оцінка.  

3.  Економічна оцінка  

4. Грошова оцінка 

5. Економічна та грошова оцінка 
 
 
14. Яка з оцінок може бути представлена в умовних кадастрових гектарах чи в грошовому 

виразі? 
1. Бонітування ґрунтів 

2. Бонітування ґрунтів та економічна оцінка  

3. Економічна оцінка 

4. Грошова оцінка 

5. Економічна та грошова оцінка 
 
 
15. Назвіть критерії економічної оцінки землі.  
1. валовий продукт 

2. диференціальний дохід  

3. окупність витрат 

4. норма прибутку 

5. умовні кадастрові гектари 
 
 
16. Які з показників включаються до відомості загальної економічної оцінки:  
1. валовий продукт 

2. окупність витрат 

3. диференціальний дохід валовий дохід  

4. всі перелічені показники 



 
 
17. Які ціни використовують для визначення вартості валового продукту: 
1. ринкові 

2. порівняні  

3. співставимі  

4. фіксовані  

5. кадастрові 
 
 
18. Коли проведено останній тур робіт з економічної оцінки земель України?  
1. 1974-75 рр. 

2. 1980-82 рр. 

3. 1990-91 рр. 

4. 1993-95 рр. 

5. 1980-86 рр. 
 
 
19. Який з показників економічної оцінки є відносини вираженням рівня родючості 
земель при рівних економічних умовах господарювання? 
1. кадастрова ціна 

2. вихід валової продукції з 1 га  

3. диференціальний доход 

4. окупність витрат 

5. умовний еталонний гектар 

  



20. Розрахунок якого з показників економічної оцінки земель проводять за наступною 

формулою: «Валовий продукт – 1,35*витрати» 
1. кадастрова ціна 

2. вихід валової продукції з 1 га  

3. диференціальний доход 

4. окупність витрат 

5. умовний еталонний гектар 
 
 
21. Назвіть вихідні дані для економічної оцінки земель:  
1. вартість валової продукції з 1 га 

2. урожайність 

3. витрати на виробництво продукції  

4. окупність витрат 

5. диференціальний доход 
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  ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 
 

 

 

1. Агроекологічна придатність ріллі щодо вирощування основних 

сільськогосподарських культур поділяється на: 
А-5 підкласів; 

Б-3 підкласи; 

В-7 підкласів; 

Г-8 підкласів. 

2. Ферми по відношенню до жилих кварталів розміщують: 

А-біля житлових будинків; 

Б-з врахуванням гідрологічних умов; 

В-з підвітряної сторони; 

Г-з врахуванням місцевої забудови. 

3. Третій підклас агроекологічної придатності ріллі за властивістю і якістю 

ґрунтів визначається як: 

А-ґрунти придатні для вирощування усіх культур без обмежень; 

Б-обмежено придатні ґрунти з кількома негативними ознаками, усунення яких потребує 

додаткових затрат (але без корінної меліорації); 

В-ґрунти середньої придатності з одним обмеженням, які усуваються агротехнічними 

заходами без додаткових затрат; 

Г-ґрунти низької придатності, поліпшення яких можливе після проведення корінної 

меліорації. 

4. Орні землі, ґрунтовий покрив яких характеризується негативними факторами 

та без проведення корінної меліорації, врожай значно нижчий середніх, за умови 

проведення меліорації можуть стати придатними для вирощування культур. Це 

визначення по агроекономічній придатності ріллі належить: 

А-І підкласу; 

Б-ІІ підкласу; 

В-ІІІ підкласу; 

Г-ІV підкласу; 

Д-V підкласу. 

5. Лісосмуги проектуються: 

А-вздовж напрямку переважаючого вітру 

Б-перпендикулярно до напрямку переважаючого вітру 

В-по межах усіх полів. 

6. Найбільш придатними ґрунтами під виноградники є: 
А-щебеневі і піщані ґрунти; 

Б-суглинисті і супіщані; 

В-глинисті ґрунти з близьким заляганням підземних вод. 

7. Польові дороги, які використовують для проїзду і розвороту машинно-

тракторних агрегатів у кінці загінки, заправляння тракторів паливно-мастильними 

матеріалами, завантаження бункерів висівних агрегатів та іншого обслуговування 

називаються: 
А-Допоміжними; 

Б-Лініями обслуговування; 

В-Основними; 

Г-Міжквартальними. 

8. За конструкцією лісосмуги поділяють на: 
А-Щільні, продувні, ажурні; 

Б-Полезахисні, водорегулюючі, прибалкові; 

В-Прияружні, навколо водойм і господарських дворів; 

Г-Повздовжні та поперечні. 

9. Допустиме відхилення у площах полів для ґрунтозахисних  



сівозмін складає: 
А-5%; 

Б-10%; 

В-15%; 

Г-20%. 

10. Ділянки під ферми згідно зооветеринарних вимог, вибираються з врахуванням: 

А-виробничої зони; 

Б-механічного складу ґрунту; 

В-розташування відносно населеного пункту; 

Г-південної експозиції схилу. 

11. Ферми по відношенню до жилих кварталів розміщують: 

А-біля житлових будинків; 

Б-з врахуванням гідрологічних умов; 

В-з підвітряної сторони. 

12. Структурні сільськогосподарські підприємства і господарства, які 

спеціалізуються на виробництві тієї чи іншої продукції, являють собою: 
А-виробничі підрозділи; 

Б-господарські двори; 

В-бригади. 

13.  До магістральних відносяться дороги: 

А-які сполучають окремі населені пункти і виробничі центри між собою з зовнішніми 

пунктами; 

Б-які сполучають будівлі господарських дворів; 

В-які сполучають окремі двори; 

14. Дорожня мережа на території сільськогосподарського господарства повинна 

забезпечити: 

А-можливе менше підтоплення території; 

Б-параметри дощувальних машин; 

В-створення єдиної системи перевезень вантажів; 

Г-зручний транспортний зв’язок з найбільшим економічним ефектом. 

15. Під час проектування доріг враховують такі фактори: 
А-густота та напрямок доріг; 

Б-місце проходження траси; 

В-напрямок вітру. 

16. Магістральні дороги проектують шириною: 
А-4-6 м 

Б-6-8 м 

В-9-11 м 

Г-10-12 м 

17. Основними показниками економічного обґрунтування розміщення 

внутрігосподарських доріг є: 

А-вид покриття; 

Б-категорія дороги; 

В-ширина дорожнього полотна; 

Г-капітальні вкладення і експлуатаційні витрати. 

18. Які вимоги до проектування доріг: 

А-розміщення по коротших напрямках; 

Б-уникати перетину з річками і ярами; 

В-проходити вздовж існуючих лісосмуг; 

Г-перетинати існуючі дороги під гострими кутами; 

Д-проходити по понижених місцях. 

19. Класифікація еколого-економічної придатності базується на: 

А-оцінці ріллі по ефективності вирощування основних культур; 

Б-оцінці природних зон до вирощування сільськогосподарських культур; 

В-по цінах на основні сільськогосподарські культури ; 



Г-по ступеню придатності ґрунтів до ерозії, рівня окупності затрат сільськогосподарських 

культур. 

20. Відстань між лісосмугами встановлюється рівною: 
А-20 – 30- кратній висоті дерев; 

Б-10 – 15- кратній висоті дерев; 

В-30 – 35- кратній висоті дерев. 

21. Упорядкування території саду повинно сприяти: 
А-створення умов для росту і розвитку окремих порід плодових дерев; 

Б-підвищення родючості ґрунту; 

В-отримання високої врожайності плодових дерев при мінімальних затратах праці і 

засобів. 

22. На території багаторічних насаджень розміщують такі елементи: 
А-бригадні ділянки; 

Б-квартали; 

В-підсобні господарські центри; 

Г-захисні лісосмуги; 

Д-дорожню мережу; 

Е-польові стани; 

Є-об’єкти інженерної інфраструктури. 

23. У південній зоні найкращими ґрунтами під сади є: 

А-ґрунти легкого механічного складу; 

Б-ґрунти важкого механічного складу; 

В-засолені. 

24. Найбільш придатними ґрунтами під виноградники є: 

А-щебеневі і піщані ґрунти; 

Б-суглинисті і супіщані; 

В-глинисті ґрунти з близьким заляганням підземних вод. 

25. Проектування багаторічних насаджень можливе: 
А-на схилах до 25-30º; 

Б-на схилах до 30-35º; 

В-на схилах до 12-25º. 

26. Лісосмуги на території саду поділяються: 
А-садозахисні лісові смуги; 

Б-міжквартальні; 

В-внутрігосподарські; 

Г-поперечні і поздовжні. 

27. Ділянка саду визначеної площі, обмежена дорогами і лісосмугами і зайнята 

посадками декількох сортів, але однієї породи дерев, являє собою: 
А-квартал; 

Б-клітку; 

В-бригадну ділянку. 

28. Які є способи розміщення рядів на території саду: 

А-шахматний; 

Б-прямокутний; 

В-квадратний. 

29. Багаторічні насадження переводять в інші угіддя, якщо: 

А-солонцюваті ґрунти; 

Б-випадає велика кількість опадів; 

В-великий вік порід. 

30. На території культурних пасовищ розміщують: 

А-загони чергового випасання; 

Б-літні табори; 

В-дороги; 

Г-гуртові ділянки. 

31. Робочі проекти класифікуються на: 



А-типові; 

Б-експериментальні; 

В-індивідуальні; 

Г-еталонні; 

Д-кошторисні; 

Е-ресурсні; 

Є-функціональні. 

32. Робочий проект складається з: 
А-пояснювальної записки; 

Б-графічних матеріалів; 

В-екологічного обґрунтування; 

Г-кошторисної документації; 

Д-землевпорядної документації. 

33. Стадія робочого проектування включає: 

А-Робочі проекти землеустрою, щодо рекультивації порушених земель, землювання мало 

продуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, 

висушення зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, 

радіоактивними та хімічними речовинами, покращання сільськогосподарських земель, 

підвищення родючості ґрунтів; 

Б-Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості); 

В-Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 

право на земельну ділянку; 

Г-Спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання. 

34. Елементи впорядкування території пасовищ: 

А-гуртові ділянки, загони чергового випасання, літній табір, скотопрогони, система 

загорожі, водопійні майданчики; 

Б-гуртові ділянки, загони чергового випасання, скотопрогони, господарський двір; 

В-загони чергового випасання, літній табір, скотопрогони, система загорожі. 

35. При польових обстеженнях сіножатей та пасовищ визначають: 

А-тип сіножатей і пасовищ; 

Б-глибину залягання ґрунтових вод; 

В-дають характеристику проїзної частини; 

Г-придатність до обробітку машинами; 

Д-характеристику рельєфу; 

Е-склад травостою. 

36. Землі, вкриті багаторічною трав’янистою рослинністю, це: 
А-Сіножаті; 

Б-Пасовища; 

В-Перелоги; 

Г-Чагарники. 

37. Яка встановлюється ширина магістральних скотопрогонів для великої рогатої 

худоби: 
А-5-10 м; 

Б-10-25 м; 

В-30-40 м; 

Г-20-30 м. 

38. Яка встановлюється ширина магістральних скотопрогонів для овець: 
А-5-10 м; 

Б-10-25 м; 

В-30-40 м; 

Г-30-35 м. 

39. Земельні ділянки, покриті багаторічною трав’янистою рослинністю, які 

систематично використовуються для сінокосіння, це: 
А+Сіножаті; 



Б-Пасовища; 

В-Перелоги; 

Г-Чагарники. 

40. Залежно від природно-історичних властивостей сіножаті поділяють на: 

А-Заливні; 

Б-Суходільні; 

В-Заболочені; 

Г-Перезволожені. 

41. Організація території сіножаті полягає в розміщенні: 

А-Сіножатезмін; 

Б-Бригадних ділянок; 

В-Водних споруд; 

Г-Доріг. 

42. При значній відстані від господарського центу на сіножатях розміщують: 
А-Польовий стан 

Б-Літній табір 

В-Бригадну ділянку 

Г-Стійбище 

43. Яку площу приймають для кварталу саду при умові рівнинного рельєфу: 
А-5-10 га; 

Б-10-20 га; 

В-10-15 га; 

Г-20-30 га. 

44. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування 

сівозмін й упорядкування угідь, визначають: 
А-Розміщення виробничих будівель і споруд; 

Б-Організацію землеволодінь і землекористувань; 

В-Визначення типів і видів сівозмін; 

Г-Проектування полів сівозмін; 

Д-Відновлення в натурі втрачених меж. 

45. До складу проекту землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозмін й упорядкування угідь входять: 

А-Землевпорядні розвідування; 

Б-Пояснювальна записка; 

В-Графічні матеріали; 

Г-Кошторисні розрахунки; 

Д-Технічний звіт щодо перенесення проекту в натуру (на місцевість). 

46. На яку кількість технологічних груп поділяють орні землі: 
А-1; 

Б-2; 

В-3; 

Г-4. 

47. Орні землі, розташовані на схилах крутістю 3-7 градусів з переважанням не 

змитих ґрунтів входять до: 
А-Першої технологічної групи; 

Б-Другої технологічної групи; 

В-Третьої технологічної групи; 

Г-Четвертої технологічної групи. 

48. Орні землі, розташовані на схилах крутістю до 3 градусів, не еродовані й 

слабоеродовані входять до: 
А-Першої технологічної групи; 

Б-Другої технологічної групи; 

В-Третьої технологічної групи; 

Г-Четвертої технологічної групи. 



49. Орні землі, розташовані на схилах понад 7 градусів, деградовані й 

малопродуктивні входять до: 

А-Першої технологічної групи; 

Б-Другої технологічної групи; 

В-Третьої технологічної групи; 

Г-Четвертої технологічної групи. 

50. За рівнем інтенсивності використання кормові угіддя поділяють на: 
А-Культурні довголітні; 

Б-Поліпшенні; 

В-Штучні; 

Г-Природні; 

51. Суцільне заліснення проектують на: 
А-Яружно-балкових ділянках; 

Б-Зсувних ділянках; 

В-Ерозійно-небезпечних крутих схилах; 

Г-Всі відповіді вірні. 

52. Яка ширина приймається для прибалкових та прияружних лісосмуг: 
А-10 м; 

Б-20 м; 

В-30 м; 

Г-40 м. 

53. Допустиме відхилення у площах полів для польових сівозмін складає: 
А-5%; 

Б-10%; 

В-15%; 

Г-20%. 

54. Допустиме відхилення у площах полів для овочевих сівозмін складає: 
А-5%; 

Б-10%; 

В-15%; 

Г-20%. 

55. Допустиме відхилення у площах полів для кормових сівозмін складає: 
А-5%; 

Б-10%; 

В-15%; 

Г-20%. 

56. Сукупність нормативно-правових, економічних, технічних документів щодо 

обґрунтування заходів з використання та охорони земель, які передбачається здійснити 

протягом 5-10 і більше років, це: 

А-Кошторисна документація; 

Б-Робочий проект землеустрою; 

В-Проект землеустрою; 

Г-Технічна документація. 

57. Які з запропонованих варіантів відноситься до робочих проектів землеустрою: 

А-Встановлення на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень, 

землеволодінь та землекористувань; 

Б-Складання проектів організації території садівничих товариств, земельних ділянок для 

випасання худоби громадян; 

В-Рекультивації порушених земель; 

Г-Терасування схилів. 

58. Якими ознаками характеризуються еталонні робочі проекти землеустрою: 

А-Розробляються виходячи з нетрадиційних умов і вимог до проекту; 

Б-Розробляються з метою проведення науково-практичної перевірки; 

В-Виконуються із метою створення зразків проектів; 

Г-Розробляються один робочий проект, а потім за аналогією – подальші проекти. 



59. На якому класі еколого-економічної придатності можна вирощувати польову 

сівозміну: 
А-I; 

Б-II; 

В-III; 

Г-IV. 

60. До функціональних зон належать: 
А-поля сівозмін; 

Б-зони особливого режиму забудови; 

В-зонування об’єктів природно-заповідного фонду; 

Г-охоронні зони навколо об’єктів природно-заповідного фонду. 

61. Етапи землевпорядного проектування: 
А-Підготовчий; проектний; робоче креслення; 

Б-Передпроектиний, проектний, робоче креслення; 

В-Підготовчий; виготовлення проекту; винесення в натуру. 

62. Передпроектна (прогнозна) стадія включає: 
А-Вишукувальні, ґрунтові, топографо-геодезичні роботи; 

Б-Робочі проекти; 

В-Загальнодержавні і регіональні програми використання і охорони земель, схеми 

землеустрою; 

Г-Проекти землеустрою. 

63. Розчленованість землеволодіння на кілька відособлених ділянок, розділених 

одна від одної землями інших землеволодінь і землекористувань, а також природними 

урочищами називається: 
А-Далекоземелля; 

Б-Черезсмужжя; 

В-Вкраплення; 

Г-Ламаність меж. 

64. Назвіть оптимальне співвідношення сторін для кварталу виноградників: 
А-1:1,5; 

Б-1,5:2; 

В-2:4; 

Г-2:6. 

65. Назвіть оптимальне співвідношення сторін для кварталу саду: 
А-1:1,5; 

Б-1,5:2; 

В-2:1; 

Г-3:1. 

66. Який з запропонованих варіантів не відноситься до робочих проектів 

землеустрою: 

А-Встановлення на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень, 

землеволодінь та землекористувань 

Б-Створення захисних лісових насаджень 

В-Рекультивації порушених земель 

Г-Терасування схилів 

67. Назвіть мінімальну ширину загону для великої рогатої худоби: 
А-0,5 м; 

Б-0,7 м; 

В-1,0 м; 

Г-1,5 м. 

68. Назвіть мінімальну ширину загону для овець: 

А-0,4 м; 

Б-0,7 м; 

В-1,0 м; 

Г-1,5 м. 



69. Назвіть види польових станів: 
А-Капітальні; 

Б-Стаціонарні; 

В-Пересувні; 

Г-Всі вище перераховані. 

70. Система заходів з використання пасовищ і догляду за ними, яка направлена на 

збільшення продуктивності пасовищ, шляхом послідовного чергування випасу, 

відпочинку і сінокосіння по окремих роках на окремих ділянках в поєднанні з іншими 

заходами з відновлення і поліпшення травостою носить назву: 

А-Сіножатезміна; 

Б-Докорінне поліпшення пасовищ; 

В-Пасовищезміна; 

Г-Поверхневе поліпшення пасовищ. 

71. Сукупність нормативно-правових, економічних, технічних документів з 

використання та охорони земель, які вміщують розрахунки, опис, креслення технічних 

рішень, кошторис, реалізацію яких передбачається здійснити протягом 2-3 років, це: 
А-Кошторисна документація; 

Б-Робочий проект землеустрою; 

В-Проект землеустрою; 

Г-Технічна документація. 

72. Споруди, які слугують для зміни поверхні схилів із метою інтенсивного їх 

використання в сільському господарстві, а також для боротьби з ерозією ґрунту, носять 

назву: 
А-Греблі; 

Б-Тераси; 

В-Вали канави; 

Г-Вали тераси. 

73. Назвіть способи зрошення культурних пасовищ: 
А-Дощування; 

Б-Поверхневе зрошення; 

В-Підґрунтове зрошення; 

Г-Всі відповіді вірні. 

74. Спосіб загінного випасу при якому пасовища діляться на невеликі ділянки для 

одноденного, або навіть декілька годинного використання носить назву: 
А-Вільний випас; 

Б-Системний випас; 

В-Вибірковий випас; 

Г-Порційний випас. 

75. Число днів випасання в одному загоні для богарних пасовищ становить: 
А-1-2 дні; 

Б-2-4 дні; 

В-3-4 дні; 

Г-7-8 днів. 

76. Число днів випасання в одному загоні для зрошуваних пасовищ становить: 
А-1-3 дні; 

Б-2-4 дні; 

В-3-4 дні; 

Г-7-8 днів. 

77. Назвіть види скотопрогонів: 

А-Магістральні; 

Б-Додаткові; 

В-Внутрігосподарські; 

Г-Міжгосподарські. 

78. Скотопрогони, які служать для перегону декількох гуртів худоби від ферм і 

літніх таборів до пасовищної ділянки називаються: 



А-Магістральні; 

Б-Додаткові; 

В-Внутрігосподарські; 

Г-Міжгосподарські. 

79. Скотопрогони, які обслуговують, як правило один гурт худоби, називаються: 
А-Магістральні; 

Б-Додаткові; 

В-Внутрігосподарські; 

Г-Міжгосподарські. 

80. Назвіть способи використання пасовищ для випасу худоби: 
А-Вільний випас; 

Б-Системний випас; 

В-Вибірковий випас; 

Г-Порційний випас. 

81. Спосіб випасу худоби при якому отарні ділянки поділяються на окремі частини 

– загони, які спасують послідовно, після відростання на них трави називається: 
А-Вільний випас; 

Б-Системний випас; 

В-Вибірковий випас; 

Г-Порційний випас. 

82. Угіддя де проведено залуження – сівба багаторічних трав і травосумішок, які 

використовуються за загінною системою випасання без вигороджених загонів і прогонів 

називаються : 
А-Суходільні; 

Б-Докорінно поліпшені; 

В-Природні не поліпшені; 

Г-Покращене. 

83. Трав’яниста рослинність відіграє таку роль у землеустрої: 
А-Є джерелом зелених і грубих кормів; 

Б-Захищає земельні ділянки від ерозії і підвищує родючість ґрунтів; 

В-Зменшує забуряниність території. 

84. Із складу орних земель вилучають: 
А-придатні для використання; 

Б-чорноземи; 

В-непридатні для використання під ріллю; 

Г-засолені ґрунти. 

85. Ділянки під ферми згідно зооветеринарних вимог, вибираються з врахуванням: 
А-виробничої зони; 

Б-механічного складу ґрунту; 

В-розташування відносно населеного пункту; 

Г-південної експозиції схилу. 

86. Елементи впорядкування території саду включають: 
А-квартал, клітку, польові дороги, лісосмуги, польові стани, водні джерела; 

Б-бригадну ділянку, квартал, господарський центр, дороги, лісосмуги; 

В-квартал, гуртові ділянки, систему загорожі, дороги. 

87. Дороги на території саду поділяються на: 

А-окружні, між квартальні; 

Б-магістральні, міжквартальні, окружні; 

В-магістральні, міжквартальні, допоміжні. 

88. Орні землі, високо і середньозабезпечені поживними речовинами, рельєф, 

ґрунти і інші умови яких в цілому відповідають вимогам культури, але є фактори, які 

знижують родючість відносяться до: 
А-Першого класу агороекологічної придатності орних земель для вирощування основних 

сільськогосподарських культур; 



Б-Другого класу агороекологічної придатності орних земель для вирощування основних 

сільськогосподарських культур; 

В-Третього класу агороекологічної придатності орних земель для вирощування основних 

сільськогосподарських культур; 

Г-Четвертого класу агороекологічної придатності орних земель для вирощування 

основних сільськогосподарських культур; 

Д-П’ятого класу агороекологічної придатності орних земель для вирощування основних 

сільськогосподарських культур. 

89. Орні землі, ґрунтовий покрив яких характеризується чисельними негативними 

факторами; при сучасному використанні без проведення меліорації врожаї значно нижчі 

середніх, вирощування культури збиткове відносяться до: 
А-Першого класу агороекологічної придатності орних земель для вирощування основних 

сільськогосподарських культур; 

Б-Другого класу агороекологічної придатності орних земель для вирощування основних 

сільськогосподарських культур; 

В-Третього класу агороекологічної придатності орних земель для вирощування основних 

сільськогосподарських культур; 

Г-Четвертого класу агороекологічної придатності орних земель для вирощування 

основних сільськогосподарських культур; 

Д-П’ятого класу агороекологічної придатності орних земель для вирощування основних 

сільськогосподарських культур. 

90. Непридатні під культуру орні угіддя, покращення яких або неможливе, або ж 

проблематичне за технологічними, природоохоронними і економічними мотивами 

відносяться до: 
А-Першого класу агороекологічної придатності орних земель для вирощування основних 

сільськогосподарських культур; 

Б-Другого класу агороекологічної придатності орних земель для вирощування основних 

сільськогосподарських культур; 

В-Третього класу агороекологічної придатності орних земель для вирощування основних 

сільськогосподарських культур; 

Г-Четвертого класу агороекологічної придатності орних земель для вирощування 

основних сільськогосподарських культур; 

Д-П’ятого класу агороекологічної придатності орних земель для вирощування основних 

сільськогосподарських культур. 

91. Земельні ділянки, які раніше оралися, а тепер через певні обставини більше 1-

го року, починаючи з осені, не використовуються для посіву сільськогосподарських 

культур, і не підготовлені під пар, це: 
А-Пасовище; 

Б-Сіножаті; 

В-Перелоги; 

Г-Рілля. 

92. Об’єктом внутрішньогосподарського землеустрою є: 
А-існуючі та новостворені агроформування; 

Б-територія сільської (селищної) ради; 

В-територія міської ради; 

Г-адміністративно-територіальне утворення; 

Д-територія населених пунктів. 

93. Основними завданнями внутрішньогосподарського землеустрою є: 
А-формування національної екологічної мережі шляхом розробки національних і 

регіональних схем землеустрою; 

Б-організація раціонального використання земельних ділянок для с/г виробництва; 

В-розробка заходів щодо поліпшення с/г угідь, рекультивація порушених земель, захист 

земель від ерозії, підтоплення, заболочення, ущільнення відходами виробництва, інших 

негативних дій; 

Г-організація території рекреаційного призначення; 



Д-організація території населених пунктів. 

94. Підготовчі роботи виконують: 
А-камеральним методом; 

Б-польовим обстеженням; 

В-частково камеральним методом, частково польовим обстеженням; 

Г-графічним способом; 

Д-обстежувальним методом. 

95. При визначенні розмірів с/г підприємств враховують наступні фактори: 

А-природні умови, конфігурацію та склад земель, рельєф, рівень технічної оснащеності 

господарства, його організаційну структуру, ступінь спеціалізації і концентрації виробництва, 

рівень та кваліфікацію кадрового забезпечення; 

Б-рівень технічної оснащеності господарства, його організаційну структуру, ступінь 

спеціалізації і концентрації виробництва, рівень та кваліфікацію кадрового забезпечення; 

В-природні умови, конфігурацію та склад земель, рельєф, рівень технічної оснащеності 

господарства, його організаційну структуру, зональні особливості організації 

сільськогосподарського виробництва; 

Г-природні умови, конфігурацію та склад земель, рельєф, рівень технічної оснащеності 

господарства, його організаційну структуру, зміни меж землекористування; 

Д-ступінь спеціалізації і концентрації виробництва, рівень та кваліфікацію кадрового 

забезпечення, транспортні витрати і витрати часу на подолання відстані до земель інших 

землекористувачів. 

96. При польових обстеженнях необхідно: 

А-виявити земельні ділянки, які використовують на підставі відповідних 

правовстановлюючих документів; 

Б-встановити земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням; 

В-встановити величину гумусового горизонту; 

Г-визначити висоту та діаметр дерев; 

Д-визначають можливість випасання худоби. 

97. Результати польових обстежень відображаються на: 
А-картограмі крутизни схилів; 

Б-черговому кадастровому плані; 

В-кресленні польового обстеження; 

Г-картограмі агровиробничих груп ґрунтів; 

Д- викопіюванні меж сільських населених пунктів. 

98. Основні вимоги до проектування полів сівозмін: 
А-рівновеликість полів; 

Б-оптимальна форма полів; 

В-співвідношення сторін полів; 

Г-різноманітність ґрунтового покриву; 

Д-компактність землекористування. 

99. Недоліки землеволодінь і землекористувань: 
А-черезсмужжя; 

Б-вкраплення; 

В-далекоземелля; 

Г-нераціональний розмір землеволодіння і землекористування; 

Д-різноманітність ґрунтового покриву. 

100. Елементи екологічної мережі: 
А-природні ядра; 

Б-буферні зони; 

В-екологічні коридори; 

Г-природно-сільськогосподарська зони; 

Д-агроландшафти. 

101. Спеціалізація с.-г. підприємства впливає на: 
А-розміщення і організацію їх території; 

Б-якість угідь; 



В-на склад і площі угідь та сівозмін; 

Г-розміщення дорожньої мережі; 

Д-розміщення господарських центрів. 

102. Обґрунтування розміщення земельних масивів здійснюється з урахуванням: 
А-контурно-меліоративної організації території; 

Б-оптимального розміщення галузей у господарстві; 

В-розташування магістральних та внутрігосподарських шляхів; 

Г-еколого-ландшафтних, господарських та соціально-економічних умов; 

Д-розташування господарських центрів. 

103. Найкраща форма поля: 

А-прямокутна; 

Б-багатокутна без гострих кутів; 

В-трикутна; 

Г-у вигляді паралелограма; 

Д-квадратна. 

104. Структурні сільськогосподарські підприємства і господарства, які 

спеціалізуються на виробництві тієї чи іншої продукції, являють собою: 
А-виробничі підрозділи; 

Б-господарські двори; 

В-бригади; 

Г-сервісні структури; 

Д-майновий комплекс. 

105. Під час проектування доріг враховують такі питання: 
А-густота та напрямок доріг; 

Б-місце проходження траси; 

В-напрямок вітру; 

Г-властивості ґрунтів; 

Д-санітарно-екологічні умови. 

106. Дороги поділяються на: 

А-державні; 

Б-внутрішньогосподарські; 

В-технічні; 

Г-сільськогосподарські; 

Д-прияружні. 

107. Встановлення типів та видів сівозмін проводиться: 

А-при інженерному облаштуванні території господарства; 

Б-в єдиному комплексі з обґрунтуванням їх кількості та розміщенням сівозмінних масивів 

на території господарства; 

В-при протиерозійному облаштуванні території господарства; 

Г-при складанні затверджених бізнес-планів; 

Д-при проектуванні польових доріг. 

108. Заходи щодо трансформації угідь: 

А-Агротехнічні; 

Б-Меліоративні; 

В-Культуртехнічні; 

Г-Технічні; 

Д-Хімічні. 

109. За призначенням лісосмуги поділяються на: 

А-полезахисні, водо регулюючі; 

Б-вітроломні, продувні, ажурні; 

В-прияружні, прибалкові; 

Г-водоохоронні; 

Д+навколо водойм і господарських дворів. 

110. До кліматичних умов, які враховуються при внутрішньогосподарському 

землеустрої відносять: 



А-теплозабезпеченість; 

Б-рух повітряних мас; 

В-вологозабезпеченість; 

Г-сонячна радіація; 

Д+мікрокліматичні умови. 

111. Рельєф місцевості характеризується: 
А-ухилом місцевості; 

Б-довжиною і формою; 

В-експозицією схилів; 

Г-механічним складом ґрунтів; 

Д-мікрокліматичними умовами. 

112. Ґрунтове обстеження проводять з метою: 
А-одержання інформації про якісний стан ґрунтів; 

Б-виявлення земель, які зазнають ерозії; 

В-одержання інформації про кількісний стан; 

Г-виявлення забруднених земель; 

Д-виявлення малопродуктивних земель. 

113. Відмітьте сільськогосподарські угіддя: 
А-пасовища; 

Б-чагарники; 

В-торфовища; 

Г-сади; 

Д-сінокоси; 

114. Екологічно стійкими угіддями є: 
А-рілля; 

Б-природні кормові угіддя; 

В-ліси природоохоронного походження; 

Г-болота природоохоронного походження; 

Д-городи. 

115. До деградованих земель відносять: 
А-земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок землетрусів, зсувів, 

карстоутворення, повеней, добування корисних копалин; 

Б-земельні ділянки з еродованими, перезволоженими, з підвищеною кислотністю або 

засоленістю, забрудненими хімічними речовинами ґрунтами; 

В-ґрунти, які характеризуються низькою родючістю, а їхнє господарське використання за 

призначенням є економічно неефективним; 

Г-землі з підвищеним ґрунтовим зволоженням, підвищеною трофяністю або які мають 

схильність до цього; 

Д-сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються з робочою метою. 

116. Система протиерозійних заходів складається: 
А-із різних видів лісомеліоративних заходів; 

Б-із гідротехнічних в комплексі з лісомеліоративними; 

В-із організаційно-господарських, агротехнічних, лісомеліоративних та гідротехнічних; 

Г-із природоохоронних заходів; 

Д-із технічних заходів. 

117. Лісосмуги проектуються: 

А-перпендикулярно до напрямку переважаючого вітру; 

Б-вздовж напрямку переважаючого вітру; 

В-по межах усіх полів; 

Г-вздовж магістральних каналів; 

Д-вздовж річок. 

118. Камеральні роботи це – 

А-збирання, систематизація, перевірка та вивчення природних, економічних, 

організаційно-господарських умов господарства; 



Б-вивчення території господарства з метою виявлення резервів підвищення ефективності 

використання земель і допустимої інтенсивності використання в протиерозійному відношенні, а 

також першочергового розміщення протиерозійних заходів на території господарства; 

В-вивчення і систематизація нормативно-правової бази; 

Г-вивчення території земель сільської ради; 

Д-вивчення території сільського населеного пункту. 

119. Невідповідність складу і співвідношення угідь спеціалізації господарства, 

складу і розмірам галузей у ньому - це: 

А-нераціональний розмір землекористувань; 

Б-нераціональна структура угідь у складі землекористувань; 

В-ламаність меж; 

Г-далекоземелля; 

Д-вкраплення. 

120. Техніко-економічні показники проекту внутрішнього господарського 

землеустрою включають: 

А-характеристику виробничого напряму с/г підприємства; 

Б-інформацію про розораність і лісистість території; 

В-інформацію про освоєння та поліпшення угідь; 

Г-характеристику населених пунктів; 

Д+інформацію про загальну площу земель та с/г угідь, у т.ч. ріллі. 

121. Проблема оптимального співвідношення природних і господарських угідь 

включає такі завдання: 

А-визначення територій з особливим режимом використання та охорони; 

Б-визначення оптимального співвідношення угідь; 

В-встановлення мінімально необхідної площі окремої ділянки з природною рослинністю; 

Г-планування оптимальної екологічно безпечної територіальної структури угідь; 

Д-перерозподіл земель між сільськими радами та с/г підприємствами. 

122. При розміщенні виробничих центрів враховують: 
А-розташування господарських центрів; 

Б-розташування гідротехнічних протиерозійних споруд; 

В-розташування тваринницьких ферм; 

Г-розташування вуличної мережі; 

Д-розташування підприємств з переробки с/г продукції. 

123. До екологічно нестійких чинників в агроландшафтах відносять: 
А-ерозійні процеси, що перевищують допустимі норми; 

Б-створення життєвого простору для флори і фауни; 

В-високу розораність території; 

Г-врегулювання поверхневого стоку; 

Д-забрудненість ґрунтових та поверхневих вод. 

124. Організація угідь при складанні проекту внутрішньогосподарського 

землеустрою полягає: 

А-у визначенні обсягів протиерозійних заходів; 

Б-у визначенні площ кормових угідь та їх облаштуванні; 

В-у встановленні складу, площі та співвідношення угідь, їх розміщенні у просторі та 

проведенні робіт з їх поліпшення; 

Г-у складанні схеми чергування культур в сівозміні; 

Д-у визначенні режиму території. 

125. До сільськогосподарських угідь належать: 

А-ліси; 

Б-перелоги; 

В-ягідники; 

Г-хмільники; 

126. При організації угідь вирішуються питання: 
А-встановлення складу і площі окремих угідь; 

Б-розміщення угідь; 



В-проектування полів сівозмін. 

127. До багаторічних насаджень відносять: 
А-чагарники; 

Б-ягідники; 

В-плантації шовковиці. 

128. Як поділяються кормові угіддя: 

А-культурні; 

Б-багаторічні; 

В-поліпшені. 

129. Встановлення типів та видів сівозмін проводяться: 
А-при інженерному облаштуванні території господарства; 

Б-в єдиному комплексі з обґрунтуванням їх кількості та розміщенням сівозмінних масивів 

на території господарства; 

В-при протиерозійному облаштуванні території господарства; 

Г-при складанні затверджених бізнес-планів. 

130. Заходи щодо трансформації угідь: 
А-агротехнічні; 

Б-меліоративні; 

В-культуртехнічні; 

Г-технічні. 

131. При організації угідь, в проекті внутрігосподарського землеустрою, 

забезпечується: 
А-раціональне використання виробничих центрів та підрозділів; 

Б-комплекс протиерозійних заходів на території господарства; 

В-раціональне використання кормових угідь та їх поліпшення; 

Г-раціональне використання усіх земель господарства відповідно до їх природно-

кліматичних умов, економічних та екологічних інтересів виробництва. 

132. Трансформація угідь це - 
А-видозміна угідь; 

Б-встановлення їх складу та виду; 

В-здійснення природоохоронних заходів. 

133. Трансформація угідь проводиться в напрямках: 
А-здійснення природоохоронних заходів; 

Б-підвищення інтенсивності використання сільськогосподарських угідь шляхом переходу 

з більш продуктивних в менш продуктивні; 

В-підвищення інтенсивності використання сільськогосподарських угідь шляхом переходу 

менш продуктивних в більш продуктивні (пасовищ в ріллю). 

134. Організація угідь при складанні проекту внутрішньогосподарського 

землеустрою полягає: 

А-у визначенні обсягів протиерозійних заходів; 

Б-у визначенні площ кормових угідь та їх облаштуванні; 

В-у встановленні складу, площі та співвідношення угідь, їх розміщенні у просторі та 

проведенні робіт з їх поліпшення; 

Г-у схемі чергування культур в сівозміні. 

135. Від чого залежать обсяги трансформації угідь: 

А-ґрунтів та рельєфу; 

Б-наявності вкраплених контурів; 

В-від матеріально-технічного забезпечення всіх галузей сільськогосподарського 

виробництва. 

136. З якою метою проводиться трансформація угідь: 

А-збільшення площ населених пунктів; 

Б-створення великих масивів однорідного використання; 

В-збільшення площі більш цінних угідь. 

136. Критерієм економічної доцільності трансформації угідь є: 

А-збільшення валового доходу; 



Б-збільшення чистого прибутку; 

В-збільшення площі орних земель. 

137. Тип сівозмін визначає: 

А-її виробниче призначення та вирощування певної продукції; 

Б-співвідношення сільськогосподарських культур та парів. 

138. Сівозміна в якій вирощують переважно зернові, технічні культури та картоплю 

це: 

А-Кормова; 

Б-Польова; 

В-Ґрунтозахисна; 

Г-Спеціальна; 

139. Сівозміна, в яких на одному або двох полях вирощують сільськогосподарські 

культури для заорювання в ґрунт зеленої маси це: 

А-Травопільна; 

Б-Ґрунтозахисна; 

В-Сидеральна. 

140. Перерахуйте види польової сівозміни: 

А-прифермерська; 

Б-сінокосо-пасовищна; 

В-парозернопросапна; 

Г-зернопросапна. 

141. Перерахуйте типи сівозмін: 

А-овочева, кормова, ґрунтозахисна; 

Б-польова, кормова, комбінована; 

В-спеціальна, кормова, польова. 

142. Овочеву сівозміну розміщують: 
А-поблизу тваринницьких ферм та літніх таборів; 

Б-на кормових угіддях; 

В-на південних схилах;  

Г-поблизу населених пунктів і водних джерел. 

143. Кормову сівозміну розміщують: 
А-на південних схилах; 

Б-на кормових угіддях; 

В-поблизу тваринницьких ферм та літніх таборів. 

144. Перерахуйте види кормової сівозміни: 
А-сінокосо-пасовищна; 

Б-прифермерська; 

В-парозернопросапна. 

145. Система запроектованих сівозмін повинна передбачати вирішення таких 

завдань: 

А-виконання бізнес-планів щодо виробництва продукції; 

Б-правильне чергування культур; 

В-дотримання законодавства України. 

146. Показники обґрунтування проекту організації угідь та сівозмін: 

А-відповідність проекту вимогам найбільш повного і правильного використання землі; 

Б-відповідність проекту організації угідь та сівозмін вимогам систематичного підвищення 

родючості ґрунтів; 

В-підвищення продуктивності тваринництва; 

Г-складання схем транспортних зв’язків; 

Д-дотримання санітарних вимог. 

147. Основні вимоги до проектування полів сівозмін: 

А-рівновеликість полів; 

Б-оптимальна форма полів; 

В-співвідношення сторін полів; 

Г-різноманітність ґрунтового покриву. 



148. Найкраща форма поля: 

А-прямокутна; 

Б-багатокутна без гострих кутів; 

В-у вигляді паралелограма; 

Г-трикутна. 

149. Рекомендовані співвідношення полів сівозмін і робочих ділянок: 

А-2:5; 

Б-3:1; 

В-1:10; 

Г-1:2. 

150. Поля сівозмін та робочі ділянки повинні бути: 

А-відповідати визначеним сівозмінним масивам; 

Б-не рівновеликі та прямокутні; 

В-однорідними за своїми агрофізичними та ландшафтними властивостями; 

Г-відповідати умовам використання земельних паїв членів колективу. 

151. Система протиерозійних заходів складається: 
А-із різних видів лісомеліоративних заходів; 

Б-із гідротехнічних в комплексі з лісомеліоративними; 

В-із організаційно-господарських, агротехнічних, лісомеліоративних та гідротехнічних. 

152. Динамічною сівозміною називають: 

А-запільні ділянки; 

Б-сівозміни, культури яких чергуються в часі; 

В-сівозміни, культури яких чергуються в просторі і часі; 

Г-ділянки постійного залуження. 

153. На території сівозмін розміщують: 
А-поля сівозмін, робочі ділянки; 

Б-польові стани; 

В-польові дороги, лісосмуги; 

Г-квартали. 

154. Польові дороги поділяються на види : 

А-магістральні і головні; 

Б-з твердим та польовим покриттям; 

В-районні та місцеві; 

Г-магістральні, лінії обслуговування, допоміжні. 

155. За функціональним призначенням та умовами розміщення захисні лісові смуги 

поділяються: 

А-полезахисні; 

Б-прибалкові; 

В-комплексного використання; 

Г-снігозатримуючі. 

156. Упорядкування території сівозмін повинно сприяти:  

А-зменшенню капітальних вкладень, пов’язаних з обладнанням території; 

Б-запобіганню ерозії; 

В-покращенню умов проживання людей. 

157. Рівновеликість полів має важливе виробниче значення: 
А-рівномірне завантаження робочої сили; 

Б-забезпечує постійність посівних площ; 

В-підвищення урожайності. 

158. Яке відхилення від середнього розміру поля, в умовах розчленування орних 

земель ярами, балками, дорогами? 
А-3-5 %; 

Б-20-30 %; 

В-10-15 %. 

159. Як розміщують довгі сторони полів на схилових землях: 

А-впоперек схилу; 



Б-вздовж схилу. 

160. Розміщення полів сівозмін з урахуванням властивостей ґрунтів має важливе 

значення, від них залежить: 
А-урожайність культур; 

Б-терміни і способи обробітку полів; 

В-поліпшення природних ландшафтів. 

161. Агроекологічна придатність ріллі визначається: 
А-ступенем екологічної стабільності території; 

Б-ступенем впливу антропогенного ландшафту на середовище; 

В-ступенем відповідності якості ґрунтів оптимальним вимогам рослин. 

162. До деградованих земель відносять: 

А-земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок землетрусів, зсувів, 

карстоутворення, повеней, добування корисних копалин 

Б-земельні ділянки з еродованими, перезволоженими, з підвищеною кислотністю або 

засоленістю, забрудненими хімічними речовинами ґрунтами; 

В-ґрунти, які характеризуються низькою родючістю, а їхнє господарське використання за 

призначенням є економічно неефективним; 

Г-землі з підвищеним ґрунтовим зволоженням, підвищеною трофяністю або які мають 

схильність до цього. 

163. Якими показниками характеризується соціальна ефективність використання 

землі? 

А-Плата за використання землі, збереження сільськогосподарських угідь від негативних 

впливів; темп росту сукупного суспільного продукту, рівень рентабельності; 

Б-Плата за використання землі, відрахування на соціальне забезпечення, соціальне 

страхування громадян, відрахування на культурно побутові потреби; 

В-Темпи росту сукупного продукту; створення умов для різних форм господарювання, 

рівень задоволення потреб населення в сільськогосподарській продукції. 

164. Які показники відносяться до екологічної ефективності використання земель? 

А-Склад і співвідношення земельних угідь, питома вага просапних культур у сівозміні, 

чистий дохід; 

Б-Рівень задоволення потреб в сільськогосподарській продукції, капітальні затрати і 

щорічні витрати на природоохоронні заходи, структура посівних площ; 

В-Склад і співвідношення земельних угідь, питома вага просапних культур у сівозмінах, 

баланс гумусу в ґрунті, забруднення території, питома вага виробленої екологічно чистої 

продукції, показник екологічної стабільності і ландшафту, розораність сільськогосподарських 

угідь; 

Г-Чистий дохід, вартість валової і товарної продукції, розмір капіталовкладень, терміни їх 

окупності, плата за використання земель. 

165. Які показники відносяться до економічної ефективності використання землі? 
А-Визначення класів еколого-економічної придатності вирощування 

сільськогосподарських культур, вартість валової і товарної продукції, рівень рентабельності, 

розмір капіталовкладень і термін їх окупності, розмір виробничих витрат, чистий дохід з 

одиниці площі; 

Б-Чистий дохід з одиниці площі, баланс гумусу в ґрунті, окупність затрат, плата за землю; 

В-Визначення класів еколого-економічної придатності вирощування 

сільськогосподарських культур, виробництво еколого-економічної продукції, чистий дохід, 

вартість валової і товарної продукції; 

Г-Структура посівних площ, питома вага просапних культур у сівозміні, визначення 

класів еколого-економічної придатності вирощування сільськогосподарських культур; 

166. Хто є замовником на розробку проекту землеустрою сільськогосподарських 

підприємств: 

                 А - Проектна організація по землеустрою. 

                 Б - Райадміністрація. 

                 В -   Землевласник(землекористувач). 

                 Г - Сільська (селищна) рада. 



                Д  -  Районна рада. 

167.На яку перспективу розраховані проекти землеустрою сільськогосподарських 

підприємств? 

                    А -1-3 роки; 

                    Б- 3-5 років; 

                    В- 5-10 років; 

                    Г - 10-15 років. 

168.  Які умови впливають на прогнозний період дії проекту землеустрою 

сільськогосподарських підприємств? 

А- Площа землекористування. 

Б-Виробнича спеціалізація господарства. 

В-Система розселення. 

Г- Терміни оренди землі 

Д-Розчленованість території яружно-балковою і дорожньою мережею. 

169. Які види робіт не виконуються у процесі землевпорядних вишукувань при 

розроблені проектів землеустрою сільськогосподарських підприємств? 

А-Ґрунтові обстеження. 

Б-Лісомеліоративні обстеження. 

В- Обстеження населених пунктів. 

Г-Вишукування корисних копалин. 

Д-Гідротехнічні обстеження. 

Е- Обстеження територій населених пунктів у межах плану землекористування. 

170.Назвіть масштаби планів, які використовуються при розробленні проектів 

землеустрою крупних за площею сільськогосподарських підприємств: 

А-1:1000; 

Б-1:5000; 

В-1:10000; 

Г- 1:25000; 

Д-1:50000. 

  

171. Які можливі умови територіального розміщення виробничих центрів при 

землеустрої новостворених агроформувань? 

А-  На землях засновників агроформування. 

Б-На землях вилучених у власників земельних паїв. 

В-На землях резервного фонду. 

Г-На землях, отриманих на умовах купівлі у власників земельних паїв. 

172.. Яка організаційно - управлінська структура не є прийнятою при землеустрої 

сільськогосподарських підприємств?  

                          А -  Галузева. 

                           Б - Виробнича. 

                          В  - Комбінована. 

                          Г - Територіальна. 

173. Яка передбачається проектами землеустрою ширина прибережної захисної зони 

для малих річок, струмків (площа водозбору до 2 тис.км 2 ) і ставків площею до 3 га. 

                           А  -  20 м 

                            Б - 25 м 

                            В -  30 м 

                            Г - 35 м 

                           Д  - 40 м 

174. Яка передбачається проектами землеустрою ширина прибережної захисної зони 

для середніх річок ( площа водозбору від 2 тис.км
2

) і ставків площею понад 3 га? 

                            А -  45 м 

                            Б -50 м 

                            В -  60 м 

                             Г  -70 м 



                           Д  -  80 м 

175. Яка передбачається проектами землеустрою ширина прибережної захисної зони 

для великих річок , водосховищ з площею водозбору понад 50 тис.км 2 ? 

                           А -  90 м 

                           Б  -  100 м 

                           В  - 120 м 

                           Г -  150 м 

176. За якою формулою визначаються приведені затрати при визначенні 

ефективності капіталовкладень при розміщенні будівель і споруд, виробничих 

підрозділів? 

А-CEн + К         min 

Б-KEн + С          min 

В- (СК) + Ен        min 

177. Яка категорія доріг із переліку передбачених Законом України «Про 

автомобільні дороги» проектуються при землеустрої сільськогосподарських 

підприємств? 

                           А -  Загальнодержавного значення. 

                           Б - Комунальні. 

                           В -   Технологічні. 

                           Г -   Приватні. 

  

 

178. Виберіть, які типи сівозмін передбачені відповідною класифікацією: 

                             А -   Польові. 

                              Б  - Кормові. 

                              В-   Плодозмінні. 

                              Г -  Сидеральні. 

                              Д-    Спеціальні. 

                             Е  -  Ґрунтозахисні. 

  

179.  Підкресліть технологічні групи орних земель, які враховуються при розміщенні 

різних за типами і видами сівозмін: 

                               А  -    0 0 – 3 0 ; 

                               Б   -  0 0 – 5 0 ; 

                               В -   4 0 – 6 0  

                               Г   -   3 0 – 7 0  

                               Д    -  5 0 – 7 0  

                               Е    -  Понад 7 0  

180. Визначить , яка основна мета проектування кормових ділянок поза сівозміною? 

А-Організація моціону сільськогосподарських тварин. 

Б-Вирощування мало транспортабельних кормових культур 

В-Використання черезсмужних земельних ділянок. 

Г-Використання і доставка кормової рослинницької продукції до ферм у непогоду. 

181. Внесення яких хімічних елементів при поліпшенні угідь забезпечує 

нейтралізацію солонцюватих ґрунтів: 

А-Гіпсу. 

Б-Вапна. 

В-Кальцію. 

Г-Магнію. 

Д-Калію. 

Е-Натрію. 

182.Внесення яких хімічних елементів при поліпшенні угідь забезпечує 

нейтралізацію кислих угідь:  

А-Калію. 



Б-Кальцію. 

В-Вапна. 

Г-Заліза. 

Д-Натрію. 

Е-Солі. 

183. Від чого залежить площа зрошуваних земель в сільськогосподарських 

підприємствах степової зони країни:  

                        А -    Площі орних земель. 

                         Б -  Кількості населених пунктів. 

                        В -   Способів зрошення. 

                        Г  -  Дебіту зрошуваної води. 

                        Д -   Розчленованості території яружно – балковою , дорожньою мережею. 

                        Е  -  Структури посівних площ. 

184. Від чого залежить кількість зрошуваних сівозмін в господарствах: 

                       А  - Від районів розміщення зрошуваних господарств. 

                      Б -   Водопроникливості ґрунтів. 

                      В  -  Рівня ґрунтових вод. 

                      Г    - Виробничої спеціалізації. 

                      Д    - Відмінності агроекологічної оцінки зрошуваних земель. 

 185. Яка форма поля придатна для зрошуваного агрегату «Фрегат»: 

                       А - Трикутна. 

                      Б - Прямокутна. 

                       В  - Квадратна. 

186. Чи залежать види сівозмін, розміщення полів на осушених землях з відкритою і 

закритою (дренажною) системами зрошення? 

                        А- Так. 

                       Б- Ні. 

187. Які з вказаних умов проекту землеустрою сільськогосподарських підприємств не 

відносяться до екологічних: 

                      А -  Забезпечення балансу гумусу. 

                      Б  -Транспортні витрати. 

                      В - Проектування ґрунтозахисних сівозмін. 

                      Г  - Розміщення виробничих центрів. 

                      Д -   Трансформація угідь. 

                      Е -   Рівень використання трудових ресурсів. 

  

188. Підготовчі роботи при складанні проектів землеустрою складаються з 

А-уточнення складу і площ земельних угідь, уточнення грошової оцінки земель; 

Б-консервації земель, захисту земель від ерозії; 

В-складання контурних експлікацій, оцінки земельних ресурсів; 

Г- камеральної землевпорядної підготовки, польового землевпорядного обстеження 

території; 

Д-розрахунку розміру і вартості земельної частки (паю), розрахунку середньозваженого 

балу бонітету. 

189. Деградовані землі це -  

А-землі, на яких поширені паразитичні мікроорганізми, віруси, гриби та інші біологічні 

речовини, що забруднюють ґрунт і, отже, негативно впливають на людину і 

сільськогосподарських тварин 

Б-землі, на яких поширені бактеріально-паразитичні й карантинні шкідники і хвороби 

В-землі, на поверхні й у ґрунті яких у наслідок впливу сільськогосподарського і 

промислового виробництва, міст та перенесенням «атмосфера - ґрунт» утворюються нові 

компоненти: накопичуються пестициди, важкі метали, інші хімічні ре-i човини і радіонукліди 

Г-землі, на яких у результаті антропогенної діяльності або природних чинників 

відбуваються стійкі негативні процеси зміни стану властивостей ґрунтів 



Д-землі, які засмічуються викинутими предметами, харчовими і побутовими викидами, 

великоуламковими відходами виробничої діяльності і транспорту та ін.  

190. Предметом дисципліни „Землевпорядне проектування”(розділ „Формування 

землеволодінь і землекористувань сільськогосподарських підприємств та 

громадян”)  є 

А-закономірності організації засобів виробництва і зумовлені ними методи, способи і 

прийоми складання і здійснення схем і проектів землеустрою 

Б-закономірності організації території і зумовлені ними методи, способи і прийоми 

складання і здійснення схем і проектів землеустрою 

В-законодавчі та нормативно-правові акти України, статистичні й інші інформаційні 

матеріали органів державного управління, сільськогосподарських структур, а також 

спеціалізовані видання, довідкова та періодична література 

Г-форми використання землі в їх суспільному контексті, іншими словами територія, яка 

перебуває у взаємозв’язку з системами господарювання, землеволодіння і землекористування 

Д- закономірності організації території і засобів виробництва, нерозривно пов’язаних із 

землею, і зумовлені ними методи, способи і прийоми складання і здійснення схем і проектів 

землеустрою 

191. Розмір господарства в умовах ринкової економіки - це  

А-економічна змінна, що реалізується через систему державного управління і повинна 

забезпечити сталий та ефективний розвиток сільськогосподарського виробництва відповідно до 

місця його розташування та обраної спеціалізації; 

Б-встановлений розмір господарства на основі наукових рекомендацій із врахуванням 

досвіду розвинених країн та перспектив щодо ефективного ведення сільськогосподарського 

виробництва і збільшення обсягів виробленої продукції; 

В- економічна змінна, що реагує на ринкові сигнали, які пов’язані із нестачею 

капіталовкладень, необхідних сільськогосподарським підприємствам і попиту на продукцію 

вироблену господарством; 

Г-цілеспрямована політика держави на формування господарств шляхом формування 

системи дотаційних виплат і впливом на кон’юнктуру ринку сільськогосподарської продукції 

через державні закупки. 

192. Яким розміром надаються земельні ділянки громадянам для ведення 

індивідуального або колективного садівництва безоплатно у власність або на 

умовах оренди із земель державної або комунальної власності ? 

Запишіть число: 

А-0,6 

Б-0,5 

В-0,12 

Г-1,0 

193. Рекультивація земель - це   

А-система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, 

спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню 

земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від 

шкідливого антропогенного впливу тощо; 

Б-виведення з господарського обороту (сільськогосподарського або промислового) земель 

на певний термін для здійснення заходів щодо відновлення родючості та екологічно 

задовільного стану ґрунтів, а також для встановлення або повернення (відновлення) втраченої 

екологічної рівноваги у конкретному регіоні; 

В-методологічна основа оптимізації взаємодії людини з землею як ресурсом  з 

одержанням оптимально можливого приросту продукції за умови мінімальних або нульових 

екологічних збитків, як прояву оптимального врегулювання еколого-економічних 

взаємовідносин; 

Г-територіальний комплекс оптимальних взаємозв'язків ґрунту, організму і атмосфери 

через склад і структуру угідь, систему землеробства, повітряне середовище; 

Д- комплекс інженерно-технічних, меліоративних, агротехнічних і інших заходів, 

спрямованих на відновлення біологічної продуктивності і народногосподарської цінності 



порушених земель, а також на поліпшення умов навколишнього природного середовища. 

194. Раціональною слід вважати таку площу землекористування  

А-на якій розміщення сільськогосподарського виробництва не суперечить дотриманню 

вимог охорони навколишнього середовища; 

Б-на якій можливе розміщення виробничих будівель та споруд сільськогосподарського 

підприємства необхідних для забезпечення виробничого процесу з дотриманням санітарно-

захисних смуг; 

В-на якій розміщення сільськогосподарського виробництва сприяє найбільш 

продуктивному використанню землі, праці матеріально-технічних засобів з врахуванням 

розміру земельної площі як головного засобу виробництва; 

Г-на якій можливе розміщення виробництва сільськогосподарського підприємства для 

отримання максимально можливого прибутку і забезпечення охорони навколишнього 

середовища; 

Д-на якій можливе розміщення виробництва сільськогосподарського підприємства в 

керованих розмірах при забезпеченні його галузей необхідним для успішного розвитку складом 

і площею угідь. 

195. Недоліки просторового розміщення землекористувань (землеволодінь) 

сільськогосподарських підприємств 

Виберіть одну відповідь із 5 варіантів: 

А-черезсмужжя (міжгосподарське); 

Б-занедбаність сільськогосподарських угідь; 

В-дрібноконтурність сільськогосподарських угідь; 

Г-поганий стан внутрішньогосподарської шляхової мережі; 

Д-обмеженість прав землекористувача. 

196. Які необхідні показники для розрахунку коефіцієнту екологічної стабільності 

території 

А-площа угідь, коефіцієнт морфологічної стабільності території, коефіцієнт екологічної 

стабільності відповідного угіддя; 

Б-площа угідь, бал бонітету, коефіцієнт морфологічної стабільності території, грошова 

оцінка угідь, бал антропогенного навантаження; 

В-площа угідь, коефіцієнт морфологічної стабільності території, бал антропогенного 

навантаження, коефіцієнти перерахунку см в т/га, потужність гумусового горизонту; 

Г-площа угідь,  коефіцієнт морфологічної стабільності території, річний змив ґрунту, 

коефіцієнт екологічної стабільності відповідного угіддя; 

Д-площа угідь, бал бонітету, коефіцієнт морфологічної стабільності території,  коефіцієнт 

екологічної стабільності відповідного угіддя. 

197. Забрудненими визнають землі 

А-на яких поширені паразитичні мікроорганізми, віруси, гриби та інші біологічні 

речовини, що забруднюють ґрунт і, отже, негативно впливають на людину і 

сільськогосподарських тварин; 

Б-на поверхні й у ґрунті яких у наслідок впливу сільськогосподарського і промислового 

виробництва, міст та перенесенням «атмосфера - ґрунт» утворюються нові компоненти: 

накопичуються пестициди, важкі метали, інші хімічні речовини і радіонукліди; 

В-зазнають біогенного забруднення в кількостях понад гранично допустиму концентрацію 

мікроорганізмів; 

Г-які значною мірою зазнають впливу водної і вітрової ерозії ґрунтів, підтоплення, 

заболочування, вторинного засолення, опустелювання земель, що осідають унаслідок 

видобутку корисних копалин або інших втручань людний; 

Д-які засмічуються викинутими предметами, харчовими і побутовими викидами, 

великоуламковими відходами виробничої діяльності і транспорту та ін. 

198. Землекористування як екологічна система - це  

А-оцінювання технічної можливості й екологічної безпеки проведення робіт, пов'язаних з 

поліпшенням земель і підвищенням родючості ґрунтів; 

Б-територіальний комплекс оптимальних взаємозв'язків ґрунту, організму і атмосфери 

через склад і структуру угідь, систему землеробства, повітряне середовище; 



В-система правових, економічних та соціальних основ охорони земель з метою 

забезпечення їх раціонального використання, відтворення та  підвищення родючості ґрунтів, 

інших корисних властивостей землі, збереження екологічних функцій ґрунтового покриву та 

охорони довкілля; 

Г-поділ земель за цільовим призначенням з урахуванням природних умов, агробіологічних 

вимог сільськогосподарських культур, розвитку господарської діяльності та пріоритету вимог 

екологічної безпеки; 

Д-система еколого-економічних обгрунтувань із забезпечення досягнення раціонального 

використання землі. 

199. Землевпорядний проект - це  

А -сукупність документів зі створення нових форм організації території з подальшим 

екологічним, економічним, соціальним, технічним і юридичним обґрунтуванням, що 

забезпечить раціональне використання і охорону земель; 

Б-збільшення виробництва сільськогосподарської продукції з одиниці площі 

оброблюваних земель на підставі зростаючих вкладень праці і засобів виробництва, 

застосування передових технологій, більш сучасних форм організації виробничого процесу; 

В-система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, 

спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню 

земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від 

шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів; 

Г-процес, який містить сукупність виробничих операцій за рішенням проектних завдань; 

Д-сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання 

земельних відносин та раціональну організацію території адміністративно-територіальних 

Е-утворень, суб'єктів господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-

виробничих відносин і розвитку продуктивних сил. 

200. Стале землекористування - це  

А-соціально-демографічні характеристики, зайнятість, за потреби міжетнічні відносини, 

рівень життя, якість розвитку соціальної сфери, стан суспільної думки (оцінка, цінності та 

очікування населення); 

Б-поділ території, що виходить з об'єктивних закономірностей природних умов, 

територіального поділу праці, формування територіально-виробничих комплексів різних 

масштабів і структури, необхідності збереження екологічної рівноваги та гармонійного 

розвитку економіки адміністративно-територіальних утворень; 

В- така система земельних і суспільно-виробничих відносин, при якій досягається 

оптимальне співвідношення між економічно доцільним і екологічно безпечними видами 

використання земель і забезпечується економічне зростання матеріальних і духовних потреб 

населення; 

Г-зведення в систему наявних даних економічного моніторингу, створення систем 

балансових рівнянь на основі розрахунку коефіцієнтів кореляції для територій, що дають змогу 

постійно поповнювати оперативну базу даних і моделювати розвиток господарського 

комплексу, системи землекористування та економічні показники; 

Д-встановлення такого правового режиму окремих категорій земель, який, відповідав би 

їх основному господарському призначенню і забезпечував належне використання цих земель 

шляхом досягнення максимального ефекту у здійсненні мети землекористування з урахуванням 

корисної взаємодії землі з іншими природними факторами. 

201. Особисте селянське господарство -  

А-є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи для 

виробництва, переробки та реалізації товарної сільськогосподарської продукції з метою 

отримання прибутку з земельних ділянок, наданих їм для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва; 

Б -господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною 

особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і 

спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і 

споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з 



використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського 

зеленого туризму; 

В-це такі товариства, статутний фонд яких поділений на визначену кількість акцій 

однакової номінальної вартості і які несуть відповідальність за зобов’язаннями майном 

товариства; 

Г-це юридична особа, утворена шляхом об'єднання фізичних осіб, які є сільсько-

господарськими товаровиробниками, для спільного виробництва продукції сільського, рибного і 

лісового господарства на засадах обов'язкової трудової участі у процесі виробництва; 

Д-це таке товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких 

визначається установчими документами. 

202. Що розуміють під поняттям "оптимальний розмір землекористування"?  

А-такий розмір землекористування, що встановлений нормативно-правовими актами, який 

забезпечує дотримання режиму використання окремих категорій земель і відповідає їх 

основному господарському призначенню;  

Б -такий розмір землекористування, який при інших рівних умовах забезпечує кращий 

результат виробничої діяльності, сприяє найбільш продуктивному використанню землі, праці та 

матеріально-технічних засобів; 

В-такий розмір землекористування, де можливе розміщення виробництва сільсько-

господарського підприємства в керованих розмірах (без надмірних витрат на подолання 

відстаней) при забезпеченні його галузей необхідним для успішного розвитку складом і 

площею угідь;  

Г-такий розмір землекористування, який дає можливість розміщення виробництва 

сільськогосподарського підприємства в керованих розмірах при забезпеченні його галузей 

необхідним для успішного розвитку складом і площею угідь;  

Д-такий розмір землекористування, який забезпечує кращі умови для просторового 

розміщення землекористування, надання землекористуванню оптимальної форми. 

203. Об’єктом дисципліни „Землевпорядне проектування" є  

А-закономірності організації території і засобів виробництва, нерозривно пов’язаних із 

землею, і зумовлені ними методи, способи і прийоми складання і здійснення схем і проектів 

землеустрою; 

Б-законодавчі та нормативно-правові акти України, статистичні й інші інформаційні 

матеріали органів державного управління, сільськогосподарських структур, а також 

спеціалізовані видання, довідкова та періодична література; 

В -територія, яка перебуває у взаємозв’язку з системами господарювання, землеволодіння 

і землекористування; 

Г-морфологічний аналіз територій, аналіз виробничого потенціалу території, розроблення 

комп'ютерної макромоделі економіки землекористування, комплексний аналіз поселенської 

мережі, аналіз приватизаційних та інформаційних процесів; 

Д-поділ території, що виходить з об'єктивних закономірностей природних умов, 

територіального поділу праці, формування територіально-виробничих комплексів різних 

масштабів і структури, необхідності збереження екологічної рівноваги та гармонійного 

розвитку економіки адміністративно-територіальних утворень.  

204. Якими показниками характеризується землекористування у правовому аспекті 

А-категорія земель; 

Б-площа землекористування; 

В-площі агровиробничих груп ґрунтів; 

Г -режим використання; 

Д-договірні умови використання земель; 

Е-розораність території; 

Є-обтяження і обмеження. 

205. Нераціональна площа господарства - це  

А -невідповідна за розміром площа його спеціалізації і зоною розташування; 

Б-розташування усередині земель і меж землеволодіння (землекористування) ділянки 

землі іншого землевласника (землекористувача); 

В-велика віддаленість частини землекористування даного господарства від садиби; 



Г-невідповідність складу і співвідношення угідь спеціалізації господарства складу і 

розмірам його галузей; 

Д-коли у межах даного господарства невеликі ділянки ріллі або інших угідь розташовані 

за живим урочищем (яром, балкою, лісом і ін.) і при цьому відсічені межею землекористування 

від більшого масиву. 

206. Які ви знаєте технології землевпорядного проектування ? 

А-аналітична; 

Б-економіко-математичного моделювання; 

В -комплексна; 

Г -автоматизована; 

Д-оцінювання природно-господарського використання земель; 

Е- традиційна. 

207. У чому полягає сутність перенесення проекту землеустрою в натуру 

А-у розробці і обґрунтовані проектних рішень на основі спеціальних нормативних 

документів із землеустрою; 

Б-відповідно до технічних вимог та інструкцій з виконання відповідних робіт, що діють у 

системі органів виконавчої влади з управління земельними ресурсами виконують проектування 

і відображення на планово-картографічнному матеріалі меж ділянок, шляхів, лісосмуг тощо; 

В- відповідно до технічних вимог та інструкцій з виконання відповідних робіт, що діють у 

системі органів виконавчої влади з управління земельними ресурсами на місцевості виконують 

прокладання і закріплення меж ділянок, шляхів, лісосмуг та інших обєктів запроектованих на 

плані; 

Г-оформлення землевпорядної документації відповідно до вимог та інструкцій про 

порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання відповідних документів;  

Д-полягає у своєчасному переході власників і користувачів землі до використання наданої 

їм земельної ділянки відповідно до цільового призначення й умов землекористування. 

208. Територіальний землеустрій - це  

А-збереження площі землекористування (землеволодіння) і незмінних меж протягом 

довгого часу, об'єктивно обумовлене відсутністю причин, що викликають необхідність 

внесення змін методами територіального землеустрою; 

Б-необхідність організації нового господарства (підприємства, установи, організації), для 

діяльності якого потрібна земельна ділянка, тобто утворення нового землеволодіння 

(землекористування), встановлення нових меж територіальних утворень; 

В- процес і система заходів щодо організації використання і охорони землі в народному 

господарстві, його галузях, регулюванню землеволодіння і землекористування шляхом 

утворення нових, впорядкування і зміни земельних ділянок господарств, фондів земель, 

відведення їх в натурі, встановленню меж адміністративно-територіальних утворень і 

територій, що особливо охороняються; 

Г-формування власності, що повинно здійснюватися в напрямку, у якому кожна земельна 

ділянка , що формується або реформується, в плані територіального розміщення, розміру та ін. 

умов, відповідає своєму цільовому призначенню; 

Д-система землевпорядних дій, що відносяться до ділянки, що впорядковується, в цілому і 

включають утворення, реорганізацію, впорядкування (вдосконалення) землеволодінь і 

землекористуванні і відведення земель в натурі. 

219. Зазначте етапи виконання робіт з рекультивації земель 

А -біологічна рекультивація; 

Б-водогосподарська рекультивація; 

В-лісова рекультивація; 

 Г-технічна рекультивація; 

Д-рекреаційна рекультивація. 

210. Який Закон України визначає правові та організаційні основи діяльності у 

сфері землеустрою і спрямований на регулювання відносин, які виникають між 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та 

фізичними особами із забезпечення сталого розвитку землекористування  

А-Закон України "Про господарські товариства" 



Б-Земельний кодекс України  

В-Конституція України 

Г- Закон України "Про землеустрій" 

Д-Закон України "Про охорону земель" 

211. Яким розміром надаються земельні ділянки фізичним особам у власність або 

оренду в порядку встановленому законом для ведення особистого селянського  

господарства  

А-не більше 0,01 га; 

Б-не більше 0,10 га; 

В-у селах  не більше 0,25 га; 

Г- до 2,0 га; 

Д-у містах не більше 0,10 га; 

Е-у селищах не більше 0,15 га; 

Є-не більше 0,12 га. 

212. Раціональне використання землі - це 

А- встановлення такого правового режиму окремих категорій земель, який відповідав би 

їх основному господарському призначенню і забезпечував належне використання цих земель 

шляхом досягнення максимального ефекту у здійсненні мети землекористування з урахуванням 

корисної взаємодії землі з іншими природними факторами і при охороні землі в процесі вико-

ристання; 

Б-встановлення такого розміру землекористування, на якому можливе розміщення 

виробництва сільськогосподарського підприємства в керованих розмірах при забезпеченні його 

галузей необхідним для успішного розвитку складом і площею угідь; 

В-збільшення виробництва сільськогосподарської продукції з одиниці площі 

оброблюваних земель на підставі зростаючих вкладень праці і засобів виробництва, 

застосування передових технологій, більш сучасних форм організації виробничого процесу; 

Г-встановлення такого розміру землекористування, який при інших рівних умовах 

забезпечує кращий результат виробничої діяльності, сприяє найбільш продуктивному 

використанню землі, праці матеріально-технічних засобів з врахуванням розміру земельної 

площі; 

Д-сукупність соціально - економічних та екологічних заходів, спрямованих на 

регулювання земельних відносин та раціональну організацію території адміністративно 

територіальних утворень, суб'єктів господарювання, що здійснюється під впливом суспільно - 

виробничих відносин і розвитку продуктивних сил. Зазначені заходи підлягають реалізації. 

213. Яким розміром надаються земельні ділянки фізичним особам безоплатно у 

власність або оренду в порядку встановленому законом для ведення 

індивідуального або колективного садівництва із земель державної або 

комунальної власності  

А-у селищах не більше 0,15 га; 

Б-у селах  не більше 0,25 га; 

В-у містах не більше 0,10 га; 

Г- не більше 0,12 га; 

Д-не більше 0,01 га; 

Е-не більше 0,10 га; 

Є-до 2,0 га. 

 

214. Які із перелічених землевпорядних дій відповідно до чинного земельного 

законодавства та  виробничого досвіду відносять до територіального землеустрою  

А- встановлення і зміна межі міст і селищ; 

Б-організація угідь та проектування сівозмін; 

В- утворення нових землеволодінь і землекористуванні сільськогосподарських 

підприємств і фермерських господарств; 

Г-встановлення (відновлення) на місцевості меж адміністративно-територіальних 

утворень; 

Д-розміщення господарських дворів. 



215. Назвіть різновиди територіального землеустрою 

А-упорядкування території фермерських господарств; 

Б-встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць; 

В- утворення і зміна (організація) несільськогосподарських землекористувань;  

Г- утворення і впорядкування (організація) землеволодінь і землекористувань 

сільськогосподарських підприємств і селянських господарств; 

Д-упорядкування території сільськогосподарських підприємств. 

216. За яким розміром надаються земельні ділянки фізичним особам у власність 

або оренду в порядку встановленому законом для індивідуального дачного 

будівництва  

А-у селах  не більше 0,25 га; 

Б-не більше 0,12 га; 

В- не більше 0,10 га; 

Г-у містах не більше 0,10 га; 

Д-у селищах не більше 0,15 га; 

Е-до 2,0 га; 

Є-не більше 0,01 га. 

217. Вкажіть принципи територіального землеустрою: 

А-установлення соціальних та економічних зв'язків; 

Б-захисту високовольтних ліній передач; 

В-установлення транс'європейських мереж ; 

Г-врахування іншої думки; 

Д- створення умов для подальшої правильної організації території сільськогосподарських 

землекористувань; 

Е- забезпечення охорони землі і інших природних ресурсів; 

Є- точне дотримання земельного законодавства. 

218. Розчленування землеволодіння або землекористування на декілька 

відособлених ділянок, відокремлених один від одного землями інших 

землекористувачів - це  

А-черезсмужжя; 

Б-далекоземелля; 

В-зламаність меж і вклинювання; 

Г-ерозійне небезпечне розташування меж; 

Д-топографічне черезсмужжя; 

Е-вкраплення. 

219. Розмір господарства в умовах ринкової економіки - 

А-економічна змінна, що реагує сигнали державних органів управління, які пов’язані із 

нестачею капіталовкладень, необхідних сільськогосподарським підприємствам і попиту на 

продукцію вироблену (ціни на продукцію) господарством; 

Б-економічна змінна, що реагує на заходи територіального землеустрою, які пов’язані із 

нестачею капіталовкладень, необхідних сільськогосподарським підприємствам і попиту на 

продукцію вироблену (ціни на продукцію) господарством; 

В-економічна змінна, що реагує на сигнали світової організації торгівлі, які пов’язані із 

нестачею капіталовкладень, необхідних сільськогосподарським підприємствам і попиту на 

продукцію вироблену (ціни на продукцію) господарством; 

Г-економічна змінна, що реагує на ринкові сигнали, які пов’язані із нестачею 

капіталовкладень, необхідних сільськогосподарським підприємствам і попиту на продукцію 

вироблену (ціни на продукцію) господарством; 

Д-економічна змінна, що реагує на умови Європейського Союзу, які пов’язані із нестачею 

капіталовкладень, необхідних сільськогосподарським підприємствам і попиту на продукцію 

вироблену (ціни на продукцію) господарством. 

220. Зазначте вимоги які висуваються до меж землекористувань (землеволодінь) 

сільськогосподарських підприємств 

А-межі розміщують під кутом 90 градусів до межі сільської ради; 

Б- межі сполучають із природними рубежами;  



В- межі розмішують узгоджено з рельєфом місцевості; 

Г-межі сполучають з межами природно-сільськогосподарського районування території; 

Д-межі розміщують у відповідності із системою розселення. 

221. Зазначте завдання територіального землеустрою 

А-проведення землевпорядного обстеження території новоствореного господарства;  

Б- забезпечення обґрунтованості, точності і безперечності позначення на місцевості меж, 

встановлених при землеустрої; 

В- створення рівних територіальних умов для розвитку всіх форм господарювання на 

землі; 

Г- формування і вдосконалення раціональної системи землеволодінь і землекористуванні; 

Д-організація території орних земель та природних кормових угідь новоствореного 

агроформування. 

222. Зазначте об’єкти рекультивації земель  

А-пасовища поблизу промислових об’єктів; 

Б-солончаки; 

В- площадки свердловин;  

Г- виїмки кар'єрів; 

Д-еродовані землі. 

223. Процес, який містить сукупність виробничих операцій для рішенням проект-

них завдань називають -  

А-землевпорядним проектуванням; 

Б-землевпорядною документацією; 

В- технологією проектування; 

Г-методикою проектування; 

Д-курсовим проектуванням. 

224. Зазначте показники якими характеризується  сільськогосподарське 

землекористування у природно-технічному відношенні  

А-розораність сільськогосподарських угідь; 

Б -показники продуктивного потенціалу;  

В-обсяги виробленої продукції; 

Г- місце розтушування;  

Д +розміри і конфігурація. 

225. Довжина землекористування (землеволодіння) - це  

А-відстань між найвіддаленішими частинами, виміряна по прямій; 

Б-відстань до окремих частин землекористування (землеволодіння ) від господарського 

центру по дорогам; 

В-відстань до окремих частин землекористування (землеволодіння ) від орних масивів по 

дорогам; 

Г- відстань між його найвіддаленішими частинами (крайніми точками), виміряна по 

дорогам; 

Д-відстань до окремих частин землекористування (землеволодіння ) від виробничих 

центрів по дорогам. 

226. Частина поверхні землі, що має фіксовані межі, площу, визначене місце 

розташування, правовий статус (цільове призначення, умови використання), а 

також інші характеристики, що відображені в певних документах і матеріалах 

державного земельного кадастру це -  

А-земельні угіддя; 

Б-земельна територія; 

В- земельна ділянка; 

Г-земельний фонд; 

Д-земельні ресурси. 

227. Комплексна технологія  землевпорядного проектування передбачає  

А-вирішення проектних землевпорядних завдань методом послідовних наближень, від 

загального до часткового та у зворотному напрямку. 

Б-процес, який містить сукупність виробничих операцій за рішенням проектних завдань 



В-використання для розв'язання окремих землевпорядних завдань математичного 

моделювання й економіко-математичних методів 

Г-одержання цілком закінчених землевпорядних рішень за заздалегідь заданими 

програмами, що здійснюється з використанням автоматизованого робочого місця 

землевпорядника-проектувальника 

Д-послідовність дій, що охоплює сукупність методів практичного розв'язання конкретних 

завдань проекту 

228. Зазначте екологічні показники оцінки природно-господарського використання 

земель 

А-коефіцієнт екологічної стабільності території; 

Б-урожайність сільськогосподарських культур; 

В-коефіцієнт антропогенного навантаження; 

Г-обсяги виробництва товарної сільськогосподарської продукції; 

Д-рекреаційна ємність. 

229.До основних видів документації із землеустрою належать 

А-бізнес-плани сільськогосподарських підприємств 

Б - загальнодержавні та регіональні програми використання і охорони земель 

В- проекти відведення земельних ділянок 

Г-проекти створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань 

Д-статистична звітність сільськогосподарських підприємств  

230.Раціональною слід вважати таку площу землекористування, на якій  

А-при інших рівних умовах забезпечується кращий результат виробничої діяльності, 

найбільш продуктивно використовується земля, праця та матеріально-технічні засоби; 

Б- можливе розміщення виробництва сільськогосподарського підприємства в керованих 

розмірах (без надмірних витрат на подолання відстаней) при забезпеченні його галузей 

необхідним для успішного розвитку складом і площею угідь;  

В-можливе розміщення галузей сільськогосподарського підприємства і є економічною 

змінною, що реагує на ринкові сигнали, які пов’язані із нестачею капіталовкладень, необхідних 

сільськогосподарським підприємствам і попиту на продукцію вироблену господарством; 

Г-можливе розміщення як сільськогосподарських так і не сільськогосподарських 

землекористувань та землеволодінь. 

231. Комплексна технологія землевпорядного проектування передбачає 

А- сполучення традиційних методів проектування з використанням для розв'язання 

окремих землевпорядних завдань математичного моделювання й економіко-математичних 

методів; 

Б-застосування автоматизованих систем проектування з використанням для розв'язання 

окремих землевпорядних завдань математичного моделювання й економіко-математичних 

методів; 

В-обробку геодезичних вимірів спеціальним програмним забезпеченням і отримання 

цифрового планово-картографічного матеріалу; 

Г-передбачає одночасне вирішення таких питань, як розміщення земельного масиву 

господарства, розміщення меж сільськогосподарських підприємств та встановлення складу і 

структури земельних угідь в них; 

Д-застосування ГІС технологій для вирішення землевпорядних завдань. 

232. Сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на 

регулювання земельних відносин та раціональної організації території 

адміністративно-територіальних утворень, суб'єктів господарювання, що 

здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку 

продуктивних сил це: 

А- Поняття землеустрою; 

Б-Мета землеустрою; 

В-Завдання землеустрою; 

Г-Зміст землеустрою. 

233. Забезпечення раціонального використання та охорони земель, створення 

сприятливого екологічного середовища та поліпшення природних ландшафтів це: 



А-Поняття землеустрою; 

Б- Мета землеустрою; 

В-Завдання землеустрою; 

Г-Зміст землеустрою. 

234. Організація територій сільськогосподарських підприємств із створенням 

просторових умов, що забезпечують еколого-економічну оптимізацію 

використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, 

впровадження прогресивних форм організації управління землекористуванням, 

удосконалення співвідношення і розміщення земельних угідь, системи сівозмін, 

сінокосо- і пасовищезмін це 

А-Поняття землеустрою; 

Б-Мета землеустрою; 

В- Завдання землеустрою; 

Г-Зміст землеустрою. 

235. Організація виробничих підрозділів і розміщення господарських центрів це: 

А-Складова частина проекту землеустрою 

Б-Елемент проекту землеустрою 

В-Стадія проектування 

236. Складання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозмін, упорядкування угідь, а також розроблення заходів щодо 

охорони земель це: 

А-Поняття землеустрою; 

Б-Мета землеустрою; 

В-Завдання землеустрою; 

Г- Зміст землеустрою. 

237.Розміщення внутрішньогосподарських шляхів магістральних шляхів, 

інженерних споруд і об’єктів це: 

А -Складова частина проекту землеустрою 

Б-Елемент проекту землеустрою 

В-Стадія проектування 

238. Організація угідь, проектування сівозмін це 

А- Складова частина проекту землеустрою 

Б-Елемент проекту землеустрою 

В-Стадія проектування 

239. Упорядкування території сівозмін 

А -Складова частина проекту землеустрою 

Б-Елемент проекту землеустрою 

В-Стадія проектування 

240.Упорядкування території багаторічних насаджень та кормових угідь 

А-Складова частина проекту землеустрою 

Б-Елемент проекту землеустрою 

В-Стадія проектування 

241.Упорядкування території кормових угідь 

А-Складова частина проекту землеустрою 

Б-Елемент проекту землеустрою 

В-Стадія проектування 

242.Розміщення полів сівозмін 

А-Складова частина проекту землеустрою 

Б-Елемент проекту землеустрою 

В-Стадія проектування 

243.Розміщення полезахисних лісових смуг 

А-Складова частина проекту землеустрою 

Б-Елемент проекту землеустрою 

В-Стадія проектування 

244. Розміщення польових шляхів 



А-Складова частина проекту землеустрою 

Б-Елемент проекту землеустрою 

В-Стадія проектування 

245.Розміщення польових станів та польового водопостачання 

А-Складова частина проекту землеустрою 

Б-Елемент проекту землеустрою 

В-Стадія проектування 

246. На території кожної сівозміни необхідно створити умови для правильного 

чергування культур в просторі і часі за рахунок обгрунтованого чергування 

сільськогосподарських культур, але і для підвищення родючості грунтів, захисту їх 

від ерозії, виконання природоохоронних  та екологічних вимог 

А -Одна з вимог до впорядкуванні території сівозмін 

Б-Одна з задач по організації території сівозмін 

247.Висока культура землеробства характеризується різноманіттям агротехнічних 

прийомів обробки грунтів, догляду за рослинами, застосуванням системи удобрень, 

захисту рослин які залежать від різної якості земель, тому при організації території 

сівозмін створюють умови для адаптації технологій вирощування 

сільськогосподарських культур і їх розташування на конкретних полях сівозмін та 

робочих ділянок 

А-Одна з вимог до впорядкуванні території сівозмін 

Б-Одна з задач по організації території сівозмін 

248. В межах полів і робочих ділянок виконують визначені виробничі процеси, 

операції (оранку, посів, догляд за рослинами, збір урожаю) при допомозі різної 

сільськогосподарської техніки. В зв’язку з цим при проектування межі полів і 

робочих ділянок, лісосмуги і дороги  розміщуюють таким чином, щоб забезпечити 

високопродуктивне використання техніки, знизити витрати на виконання польових 

робіт і виконати їх в оптимальні терміни.  

А-Одна з вимог до впорядкуванні території сівозмін 

Б-Одна з задач по організації території сівозмін 

249.Розміщення окремих елементів устрою території сівозмін (доріг, лісосмуг, 

польових станів тощо) вимагає певних капіталовкладень. Тому розмістити їх треба 

таким чином, щоб затрати були мінімальними 

А-Одна з вимог до впорядкуванні території сівозмін 

Б-Одна з задач по організації території сівозмін 

250. Створення умов для забезпечення сталості агроландшафтів, підвищення 

родючості грунтів, попередження та призупинення ерозії грунтів, виконання 

природоохоронних та екологічних вимог 

А-Одна з вимог до впорядкуванні території сівозмін 

Б-Одна з задач по організації території сівозмін 

251.Забезпечення оптимальних просторових умов для диференційованих технологій 

вирощування сільськогосподарських культур, високопродуктивного використання 

техніки, раціональної організації виробничих процесів в землеробстві 

А-Одна з вимог до впорядкуванні території сівозмін 

Б -Одна з задач по організації території сівозмін 

252.  Мінімілізація капітальних вкладень та річних витрат, які залежать від 

організації території сівозмін 

А-Одна з вимог до впорядкуванні території сівозмін 

Б- Одна з задач по організації території сівозмін 

253.  Розробка системи земельно-оціночних нормативів по полям і робочим 

ділянкам, необхідних для рішення оперативних задач планування та виконання 

польових робіт (диференціація норм виробітку, витрат палива, норм висіву насіння, 

внесення добрив тощо). 

А-Одна з вимог до впорядкуванні території сівозмін 

Б-Одна з задач по організації території сівозмін 



254. Більш-менш рівновеликі частини сівозміни, призначені для почергового 

вирощування сільськогосподарських культур і виконання пов’язаних з цим 

польових робіт 

А- Поле 

Б-Робоча ділянка 

В-Земельна ділянка. 

255. Ділянка ріллі, однорідна по агроекологічним (агровиробничим) властивостям, 

обмежена в натурі лінійними елементами організації території (дорогами, 

лісосмугами, каналами тощо) чи межами живих урочищ і призначений для 

вирощування сільськогосподарських культур по однаковим технологіям. 

А-Поле 

Б- Робоча ділянка 

В-Земельна ділянка. 

256.  Поля і робочі ділянки по складу грунтів, умовам рельєфу, зволоження, 

мікроклімату повинні бути придатні для 

А- розміщення сільськогосподарських культур; проведення заходів по відтворенню 

родючості грунтів тощо; 

Б-для агротехнічно правильного виконання польових робіт; обслуговування 

мишинотракторних агрегатів і перевозки грузів тщо; 

В-все вище сказане. 

257.Поля і робочі ділянки по площі, конфігурації, розмірам, умовам рельєфу і 

розміщенню повинні бути придатні для 

А-розміщення сільськогосподарських культур; проведення заходів по відтворенню 

родючості грунтів тощо; 

Б- для агротехнічно правильного виконання польових робіт; обслуговування 

мишинотракторних агрегатів і перевозки грузів тщо; 

В-все вище сказане 

258.  При розміщенні полів сівозміни і робочих ділянок необхідно враховувати 

А-рельєф місцевості; 

Б-грунтові умови; 

В-розміщення доріг, лісосмуг, господарських центрів; 

Г- все вище перелічене. 

259.Найкращим є рішення коли поле складається з ділянок правильної конфігурації 

в кількості 

А -Однієї ділянки 

Б-Двох ділянок 

В-Трьох ділянок 

Г-Не має значення 

260. Найкраща конфігурація поля чи робочої ділянки є: 

А-Коло 

Б-Прямокутник 

В-Трапеція 

Г-Не має значення 

  

263.  Вказати раціональну довжину гону робочої ділянки (поля) для продуктивного 

використання с.-г. техніки в умовах Полісся 

А-500-600 м. 

Б-600-1000 м. 

В-1000-1500 м. 

Г-1500-2000 м. 

Д-2000-2500 м. 

Е-більше 2500 м 

264. Вказати раціональну довжину гону робочої ділянки (поля) для продуктивного 

використання с.-г. техніки в умовах Лісостепу. 

А-500-600 м. 



Б-600-1000 м. 

В-1000-1500 м. 

Г-1500-2000 м. 

Д-2000-2500 м. 

Е-більше 2500 м 

265. Вказати раціональну довжину гону робочої ділянки (поля) для продуктивного 

використання с.-г. техніки в умовах Степу. 

А-500-600 м. 

Б-600-1000 м. 

В-1000-1500 м. 

Г-1500-2000 м. 

Д- 2000-2500 м. 

Е-більше 2500 м 

266.За умовами конфігурації найкращими для польової сівозміни являються поля і 

робочі ділянки прямокутної та трапецієвидної форми з співвідношенням сторін 

А-1:1; 

Б-1:2; 

В-1:3; 

Г-1:4; 

Д-Не має значення. 

267. Вказати максимальні відхилення в розмірі поля від середнього розміру 

допустимі в польових сівозмінах 

А-5 - 10%; 

Б-10 – 15%; 

В-15-20%; 

Г-більше 20%. 

268.  Вказати максимальні відхилення в розмірі поля від середнього розміру поля, 

які допустимі в кормових сівозмінах 

А-до 5 %; 

Б-5 - 10%; 

В-15-20%; 

Г-більше 20%. 

269. Вказати максимальні відхилення в розмірі поля від середнього розміру поля, 

які допустимі в спеціальних сівозмінах 

А-до 5 %; 

Б-5 - 10%; 

В-15-20%; 

Г-більше 20%. 

270. Вказати максимальні відхилення в розмірі поля від середнього розміру поля, 

які допустимі в грунтозахисних сівозмінах 

А-8 - 10%. 

Б-10 - 12% 

В-12 – 15% 

Г-20% 

271.Абсолютне відхилення поля площею120 га від середнього розміру поля 

сівозміни, площа якого 100 га, складає 

А- -20 %;  

Б- -20 га; 

В- -120 %; 

Г- +20 га 

272. Відносне відхилення поля площею120 га від середнього розміру поля сівозміни, 

площа якого 100 га, складає 

А+ -20 %;  

Б- -20 га; 

В- -120 %; 



Г- +20 га. 

273. Для вибору напряму обробки полів і робочих ділянок та відповідного 

розміщення меж полів і робочих ділянок в умовах вираженого рельєфу в першу 

чергу слід враховувати: 

А- рельєф міцевості; 

Б-грунтові умови; 

В-умови зволоження; 

Г-не має значення. 

274. Для попередження процесів ерозії, і затримання поверхневого стоку обробленим 

грунтом в умовах вираженого рельєфу основні роботи слід проводити 

А-поперек схилу; 

Б-вздовж схилу; 

В-по діагоналі; 

Г-не має значення. 

275. При обробці земельних ділянок в умовах вираженого рельєфу продуктивність 

сільськогосподарської техніки буде найвищою при роботі 

А- поперек схилу; 

Б-вздовж схилу; 

В-по діагоналі; 

Г-не має значення. 

 

276.В умовах вираженого рельєфу в злежності від допустимої довжинии лінії стоку, 

крутизні схилу, типу грунту і інтенсивності опадів встановлюють 

А -ширину робочих ділянок; 

Б-довжину робочих ділянок; 

В-форму робочих ділянок; 

Г-співвідношення сторін. 

 

  
279.  Поєднання меж полів і робочих ділянок з наявними дорогами, лісосмугами, 

каналами та іншими перешкодами для обробки слід враховувати при проектуванні 

полів для 

А -постійних елементів; 

Б-тимчасових елементів; 

В-будь яких наявних елементів; 

Г-не враховуються. 
280 Однорідним за грунтами, механічному складу, змитості грунтів, меліоративній 

облаштованості тощо повинні бути 

А-земельні масиви підрозділів; 

Б-масиви сівозмін; 

В-поля сівозмін; 

Г-робочі ділянки полів. 

281. Напрям схилів, розміщення магістральних доріг, конфігурація масивів, напрям 

вітрів, тощо впливають на розміщення меж 

А-земельних масивів підрозділів; 

Б-масивів сівозмін; 

 В-полів сівозмін; 

Г-робочих ділянок полів. 

282. Визначити умовну площу поля, фактичний розмір якого складає 150 га, а бал 

бонітету – 70 

А-100  

Б-105 

В-110 

Г-115 га 



283. Які лісосмуги розміщуються на рівнинній місцевості чи пологих схилах де 

немає загрози водної ерозії грунтів, але суттєво проявляється шкідливий вплив 

вітрів. 

 А-полезахисні (вітроломні); 

Б-водорегулюючі; 

В-приводороздільні; 

Г-прибалочні та прияружні. 

284. Які лісосмуги розміщуються поперек схилів для затримання поверхневого 

стоку і попередження змиву грунтів 

А-полезахисні (вітроломні); 

Б-водорегулюючі; 

В-приводороздільні; 

Г-прибалочні та прияружні. 

285. Які лісосмуги розміщуються по лініях водорозділів на випуклих і гребнистих 

схилах з метою затримання снігу, регулювання інтенсивності танення снігу і 

розподілу водопотоків 

А-полезахисні (вітроломні); 

Б-водорегулюючі; 

         В -приводороздільні; 

Г-прибалочні та прияружні. 

286. Які лісосмуги розміщуються по бровках балок та ярів з метою захисту їх від 

подальшого розмиву 

А-полезахисні (вітроломні); 

Б-водорегулюючі; 

В-приводороздільні; 

Г-прибалочні та прияружні. 

287. В умовах зрошуваного землеробства позитивна роль лісосмуг, у порівнянні з 

незрошуваним 

А-зростає за рахунок виконання ними додаткових функцій.  

Б-залишається незмінною.  

В-втрачається практично в повному обсязі. 

289. Вказати, які із зазначених захисних лісонасаджень проектують при 

впорядкуванні території сівозмін. 

А-Прияружні лісосмуги. 

Б -Полезахисні лісосмуги. 

В-Прибалкові лісосмуги. 

Г-Суцільне заліснення. 

Д-Стокорегулюючі (водорегулюючі) лісосмуги. 

290. Встановити, які значення можуть мати коефіцієнти захисного впливу лісосмуги 

від шкідливих вітрів будь-яких напрямків можуть 

А -Коливаються у межах до 1,0. 

Б -Приймають будь-які значення. 

В -Коливаються у межах від 1,0 до 2,0. 

Г-Є постійною величиною, яка дорівнює 0,12) 

291. Значення коефіцієнта захисного впливу лісосмуги від шкідливих вітрів будь – 

якого напрямку залежить від 

А -Кута підходу вітрів відповідного напрямку до лісосмуги.  

Б-Повторюваності вітрів відповідного напрямку, %.  

В-Умов росту лісосмуги. 

292. Назвати формулу для визначення оптимальної відстані між повздовжніми 

полезахисними лісосмугами 

А-В = ( 25:30 )Н К 

Б-В = ( 25:30 )Н  

В-В = ( 30:35 )Н К 

Г-В = ( 30:35 )Н,  



Де В – відстань між повздовжніми полезахисними лісосмугами, м; Н – висота лісосмуги, 

м; К – середньозважене значення коефіцієнта захисту лісосмуг, з урахуванням шкідливих вітрів 

всіх напрямків. 

293. Напрям поздовжніх лісосмуг на схилах визначають залежність від 

А-Напряму і крутості схилу. 

Б-Напряму і сили вітру 

В-Висоти дерев 

Г-Не має значення 

294. Середньозважене значення коефіцієнта захисного впливу лісосмуги від 

шкідливих вітрів всіх напрямків залежить від 

А-Умов, які впливають на ріст лісосмуги. 

Б-Повторюваність вітрів відповідних напрямків, %. 

В-Кутів підходу вітрів відповідних напрямків до лісосмуги, градусів. 

Г-Коефіцієнтів захисного впливу лісосмуги при певних кутах підходу шкідливих вітрів. 

295. Польові шляхи проектуються в доповнення до магістральних шляхів з метою 

забезпечення: 

А-під’їзду до полів і робочих ділянок; 

Б-зв’язку з виробничими і господарськими центрами;  

В-удобства виконання технологічних процесів і обслуговування техніки; 

Г-всього вище названого. 

296.  Польові шляхи в залежності від їх значення та конструкції поділяються на 

А-магістральні; 

Б-основні; 

В-допоміжні; 

Г-основні і допоміжні; 

Д-всі вищеназвані   

297. Польові шляхи при проектуванні суміжно з лісосмугами розміщують, як 

правило 

А -Вище по рельєфу відносно лісосмуг. 

Б-Нижче по рельєфу відносно лісосмуг. 

В-Незалежно від рельєфу. 

298. Розміщення польових шляхів відносно завірюшних вітрів 

А -З навітряного боку лісосмуги. 

Б-З підвітряного боку лісосмуги. 

В-Не має значення, з якого боку лісосмуги. 

299. Розміщення польових шляхів відносно сторін світу 

А-З північного боку лісосмуги. 

Б -З південного боку лісосмуги. 

В-Не має значення, з якого боку лісосмуги. 

300. Вказати оптимальну густоту поздовжніх польових шляхів у полях польових 

сівозмін степової зони України 

А-550 – 600 м.  

Б-650 – 800 м. 

В -700 – 800 м. 

Г-800 – 1000 м. 

301. Вказати оптимальну густоту поздовжніх польових шляхів у полях польових 

сівозмін лісостепової зони України 

А-550 – 600 м.  

Б-650 – 800 м. 

В-700 – 800 м. 

Г-800 – 1000 м. 

302. Вказати оптимальну густоту поздовжніх польових шляхів у полях польових 

сівозмін поліських районів України 

А -550 – 600 м.  

Б-650 – 800 м. 



В-700 – 800 м. 

Г-800 – 1000 м. 

303. Назвати вимоги, які необхідно ураховувати при проектуванні польових шляхів 

у полях сівозмін 

А-Розміщення шляхів повинно бути зручним для обслуговування машинно-тракторних 

агрегатів,  

Б-Виконання польових і транспортних робіт. 

В -Все вище сказане 

 

304 Варіанти проектних рішень розміщення польових доріг порівнюють за 

наступними показниками і перевага надається тому варіанту коли:  

А-дороги мають найменшу протяжність; 

Б-потрібно найменше затрат на прокладку та обслуговування шляхів; 

В-коли забезпечується найбільш надійний транспортний зв’язок в неблагоприятних 

умовах; 

Г -за всіма вищенаведеними показниками. 

305. Польові стани проектуються, як правило, при таких середніх відстанях масивів 

орних земель від населених пунктів 

А-до 3 км. 

Б-3-4 км. 

В-4-5 км. 

Г-більше 5км 

306.Технічною основою для складання проекту землеустрою є: 

А-план агровиробничих груп грунтів 

Б-план землекористування (його копія) 

В-матеріали вирахування площ окремих ухилів 

Г-креслення контурів 

Д-розбивне креслення 

307.Охарактеризуйте сутність технічного проектування об’єкту при землеустрої 

А-графічна побудова на проектному плані заданої площі 

Б-графічна побудова на проектному плані заданої фігури 

В-графічна побудова на проектному плані на підставі розрахунків конкретної площі; 

Г-графічна побудова на проектному плані з відповідною точністю на підставі розрахунків 

та обчислень земельної ділянки заданої площі 

Д-обчислення площі заданої ділянки 

308. Доцільність застосування окремих способів проектування об’єктів при 

землеустрої залежить від: 

А-рельєфу місцевості 

Б-агроландшафтних груп грунтів 

В-виробничих вимог до точності площ і розміщення меж 

Г-вартості робіт 

Д-фаховості проектування 

309. Чи є відповідна залежність між точністю проектування і точністю обчислення 

площ 



А-не має 

Б-проектування є дією оберненою обчисленню площ 

В-точність проектування має бути дільшою від точності обчислення площ 

Г-точність проектування має бути прирівняна до точності визначення площ відповідними 

способами 

Д-залежить від завдання на проектування польових доріг 

310.Коли застосовують  графічний спосіб проектування  об’єктів при землеустрої ? 

А-вимагається висока точність площ проектних ділянок 1/1000 

Б-за заданою площею і довжиною прямокутника  визначають його ширину 

В-якщо проектні об’єкти мають форму прямокутників, трапецій 

Г-при складанні попереднього проекту 

Д-якщо обчислення площ проведено аналітичним способом 

311. Чи є відповідна залежність між точністю проектування і точністю обчислення 

площ 

А-не має 

Б-проектування є дією оберненою обчисленню площ 

В-точність проектування має бути дільшою від точності обчислення площ 

Г-точність проектування має бути прирівняна до точності визначення площ відповідними 

способами 

Д-залежить від завдання на проектування польових доріг 

312. Розкрийте особливість проектування рівновеликих ділянок в межах земельних 

масивів трикутної форми для створення зручностей при використання земель: 

А-доцільно поділити масив на три рівновеликі ділянки у формі трапеції 

Б-поділити масив на чотири рівновеликі ділянки у формі трапеції 

В-поділити на дві рівновеликі ділянки 

Г-поділити масив на п’ять рівновеликих ділянок 

Д-поділити на три ділянки трикутної форми 

313. Сутність перенесення землевпорядного проекту в натуру 

А-це процес знімання об’єктів 

Б-це процес обернений обчисленню площ 

В-це процес обернений проектуванню 

Г-це процес визначення і закріплення на місцевості меж запроектованих об’єктів 

Д-це процес  проорювання 

314. Сутність підготовчих робіт, що передують перенесенню проекту в натуру 

А-обчислених площ ділянок 

Б-визначення способів зйомки 

В-складають розбивне креслення перенесення проекту в натуру 



Г-закопують межові знаки по межах об’єктів 

Д-проводять коректування планів 

315.Перенесення проекту в натуру – це: 

А-прокладання теодолітного ходу на місцевості 

Б-прокладання і закріплення на місцевості меж ділянок, шляхів, лісосмуг, і інших 

об’єктів, запроектованих на плані 

В-складання кальки контурів і прокладання теодолітних ходів, що відображається на плані 

Г-закріплення межових точок на проектному плані 

Д-проектування і визначення на місцевості лісосмуг, дорожньої мережі 

316. Перенесення проекту в натуру способом лінійних вимірювань передбачають за 

умов: 

А-відкритої місцевості, з   достатньою кількістю опорних точок, які позначені на плані і 

розпізнаються на місцевості   

Б-закритої місцевості (ліс,чагарник) і точки ситуації не служать надійною опорою 

В-коли не потрібно забезпечити паралельність сторін проектних об’єктів 

Г-гарної погоди 

Д-будь-коли 

317. Які дані наносять на розбивне креслення перенесення землевпорядного проекту 

на місцевість? 

А-усі будівлі 

Б-довжини ліній і значення кутів, які необхідно виміряти в натурі 

В-напрями пануючих вітрів 

Г-напрями схилів рельєфу 

Д-межі агровиробничих груп грунтів 

318. Довжини сторін земельної ділянки і їх напрямки при аналітичному 

проектуванні визначають шляхом: 

А-розв’язання оберненої геодезичної задачі 

Б-вимірюванням на плані 

В-вимірюванням в натурі 

Г-вимірюванням планіметром 

Д-вимірюванням курвиметром 

319. Проектування трапецією – коли проектна лінія або її частини мають форму … , 

а проектна лінія проходить … 

А-чотирикутника, а проектна лінія проходить через задану точку 

Б-чотирикутника, а проектна лінія проходить паралельно заданому напрямку 

В-має форму трикутника, а проектна лінія проходить через задану точку 



Г-має форму трапеції, а проектна лінія проходить паралельно заданому напряму 

(дирекційному куту) 

Д-має форму трапеції 

320. Точність проектування з деяким наближенням може бути прирівняна до … 

А-точності лінійних вимірів на місцевості 

Б-точності кутових вимірів на місцевості  

В-точності лінійних вимірів на плані 

Г-точності кутових вимірів на плані 

Д-точності визначення площ відповідним способом 

321. На проектному плані умовні знаки контурів ситуації можуть бути викреслені … 

А-З розміщенням один від одного на око 

Б-Розріджено у півтора рази 

В-Загущено у два рази згідно з умовними знаками для відповідних масштабів 

Г-Розріджено в два, а на великих масивах – у три, чотири рази 

Д-Крім контурів ситуації на плані викреслюють розріджено й елементи проекту 

322. Межі полів сівозмін та інших господарських ділянок викреслюють … кольором і 

відтіняють … 

А-Чорним кольором і відтіняють різними кольорами згідно умовних знаків 

Б-Червоним кольором 

В-Синім кольором 

Г-Зеленим кольором 

Д-Межі проектних ділянок не відтіняють 

323. Треба мати на увазі, що знімання, проектування та перенесення проекту у 

натуру виконується … 

А-З різною точністю 

Б-Найбільш точно має здійснюватися перенесення проекту в натуру 

В-Необхідно мати на увазі, що найбільш точно виконується обчислення площ 

Г-Важливо, щоб знімання і перенесення проекту в натуру виконувалося з однаковою 

точністю 

Д-З погодженою точністю 

324. Назвіть новітні прилади, що застосовуються для перенесення проекту в натуру 

А-Дігітайзер 

Б-Електронний планіметр 

В-Електронний тахеометр, GPS 

Г-Астролябія 

Д-Теодоліт ТТ-50 



325. Дайте визначення межі землекористування у юридичному аспекті 

А-межа позначена на місцевості за допомогою лінійних показників 

Б-межа позначена на поверхні землі за допомогою тимчасових кілків 

В-межа позначена на місцевості лісосмугою 

Г-межа представляє собою вертикальну площину, що розділяє два землекористування 

326. Межі землекористування закріплюються на місцевості: 

А-огорожами 

Б-лісосмугами 

В-дорогами 

Г-каналами 

Д-точковими та лінійними показниками 

327. Склад, зміст і правила оформлення проектів землеустрою регламентуються: 

А-замовником 

Б-відповідною нормативно-технічною документацією 

В-виконавцем 

Г-управлінням Держкомзему відповідного адміністративного району 

328. Для розроблення робочих проектів використовують плани топографічного 

знімання в масштабах: 

А-1/5000, 1/2000, 1/1000 

Б-1/10000 

В-1/25000 

Г-1/1000 

329. Геодезичне забезпечення земельної реформи здійснюється в процесі: 

А-грунтового обстеження 

Б-моніторингу грунтів 

В-рекогностювання місцевості 

Г-розроблення і здійснення проектів землевпорядкування 

330. Мета проектування – розробити документи і пропозиції до них які необхідні для 

організації  і виконання всіх робіт пов’язаних із сівозмінами землеволодінь і земле 

користувань 

А-агротехнічних заходів щодо використання земель 

Б-нових або вдосконалення існуючих адміністративних утворень 

В-гідро лісомеліоративних заходів 

Г-нових методів обстеження земель 

Д-нових методів обліку кількості і якості земель 



331. Дисципліна «Землевпорядне проектування» спираючись на об’єктивні 

економічні закони, систему соціально економічних та екологічних заходів, 

спрямованих на реалізацію положень земельного законодавства, розробляє 

методологію і методику…на різних категоріях, видах і типах землекористування 

адміністративно-територіальних утворень, по регіонах і країні в цілому 

А-ефективного і раціонального використання та охорони земель 

Б-обліку і якості земель 

В-визначення площ земельних угідь 

Г-створення нових землеволодінь, землекористувань 

332. Яка структура угідь є близькою до оптимальної важають: 

А-с/г угіддя-35% ; ліси 30,5; під водою-2,3; інші землі-32,2. 

Б-с/г угіддя-70% ; ліси 10; під водою-5,0; інші землі-15,0 

В-с/г угіддя-40% ; ліси 38; під водою-10; інші землі-12 

333. Реорганізація – це припинення діяльності підприємства та: …які стають 

правонаступниками майна, майнових прав та зобов’язань реорганізованого 

підприємства 

А-оновлення економічної діяльності і підприємства 

Б-виникнення на його основі однієї або кількох нових юридичних осіб 

В-ведення новітніх агротехнічних заходів 

Г-проведення рекультивації земель 

334. За професором М.А. Гендельманом предметом навчальної дисципліни 

«Землевпорядне проектування» є закономірності функціювання землі в 

суспільному виробництві і зумовлені ними методи проектування її найбільш 

А-повного, науково-обгрунтованого раціонального використання охорони земель 

Б-науково обгрунтованого використання лісових угідь 

В-організація сівозмін 

Г-організація територій пасовищ 

Д-організації території сінокосів 

335. Приєднання с/г підприємства–це спосіб реорганізації, коли… 

А-відбувається поділ одного підприємства на два нових  

Б-відбувається виділення з одного підприємства два або три нових 

В-одне підприємство приєднується до іншого і до останнього переходить усі майнові 

права та обов’язки приєднаного підприємства 

336. Поділ с/г підприємства –це спосіб реорганізації при якому… 

А-на базі одного підприємства створюється декілька нових , що приводять до припинення 

діяльності реорганізованого підприємства, як юридичної особи 

Б-відбувається приєднання одного підприємства до іншого  

В-відбувається ліквідація підприємства 



Г-відбувається злиття декількох підприємств в одне 

337. Що таке «Перетворення» с/г підприємства? 

А-це спосіб реорганізації при якому з підприємства виділяється одне або декілька нових 

Б-це один з напрямків реорганізації підприємства при якому змінюється тільки його 

організаційно правова форма 

В-це приєднання коли одне підприємство приєднується до іншого 

338. Які Ви знаєте основні характеристики землекористування,як просторового 

утворення? 

А-компактність, геометрична форма, розміщення відносно господарського центру , 

конфігурація меж 

Б-кількість запроектованих сівозмін 

В-загальна площа лісових земель 

Г-загальна площа с/г угідь 

339. Що розуміється під структурою продуктивних земель? 

А-площу лісових земель 

Б-площу земель зайнятих під водою 

В-загальна площа землекористування 

Г-склад с/г угідь, питому вагу кожного з угідь в загальній їх площі 

340. Що таке розораність? 

А-це співвідношення площі ріллі до загальної площі господарства 

Б-це співвідношення площі ріллі до загальної площі с/г угідь 

В-це співвідношення площі с/г до загальної площі господарства 

Г-це співвідношення площі лісів до загальної площі с/г угідь 

341. Яка розораність у гірській і передгірській зоні Карпат? 

А-20% 

Б-30% 

В-35% 

Г-35% 

Д-46% 

342. Яка середня розораність у лісостеповій зоні України? 

А-70% 

Б-80% 

В-60% 

Г-55% 

Д-86% 



343. В дослідженнях землевпорядних явищ і в рішенні практичних задач 

землеустрою важливе місце займає інформація: 

А-одержувала за допомогою планово-картографічних матеріалів 

Б-одержувана при польовому обстежені території 

В-одержувала за допомогою обліково-звітних документів 

Г-одержувала із економічних матеріалів 

344. Професор Третяк А.М. вважає, що предметом «Землевпорядного 

проектування» є теорія… їх склад і зміст 

А-щодо проведення польового обстеження 

Б-методи і методика розробки, обґрунтування і здійснення проектів та іншої 

землевпорядної документації 

В-щодо проведення камеральних робіт 

Г-щодо вчення про систему прийомів у якій небуть діяльності 

345. Які питання вирішують у процесі підготовчих робіт для складання проекту 

територіального землеустрою? 

А-установлюють склад учасників, виявляють землевпорядні побажання і пропозиції 

зацікавлених землекористувачів; підбирають і оцінюють матеріали, вивчають підстави 

проведення землеустрою, підготовляють і затверджують завдання на проектування 

Б-перевіряють збереження межових знаків  

В-установлюють наявність, стан і можливості використання об’єктів і інфраструктури 

346. Коли проводять камеральну землевпорядну підготовку? 

А-під час проведення проектних робіт 

Б-під час авторського нагляду 

В-під час обчислення площ земельних угідь 

Г-камеральну землевпорядну підготовку виконують до виїзду на об’єкт проектування 

347. Назвіть основні стадії у землевпорядному проектуванні 

А-проектування топографічних робіт 

Б-формування основних проблем у використанні земель 

В-підготовчі роботи; розроблення схем, складання проектів, розгляд і затвердження 

землевпорядної документації, винисення проекту внатуру, оформлення і видача матеріалів, 

авторський погляд 

Г-оформлення завдання і договору, формування авторського складу, підбір чи замовлення 

топооснови або іншої планової основи 

348. В якому масштабі використовують планово-картографічні матеріали для 

складання проекту територіального землеустрою? 

А-1:500 

Б-1:1000 

В-1:2000 



Г-1:5000; 1:10000 ; 1:25000 

349. З яких частин складається проектна документація землеустрою? 

А-розташування меж об’єкту землеустрою 

Б-обчислення площ земельних угідь 

В-з графічної частини, текстові частини, що містять пояснювальну записку  

Г-зв’язків з виробництва і переробки продукції , спільного використання землі та техніки 

Д-заходів щодо інженерного облаштування території ; меліорація, будівництво доріг, 

водопостачання, електропередача 

350. Проект територіального землеустрою має відповідати… 

А-економічним вимогам, правовим нормам і бути економічно обґрунтованим 

Б-економічним та якісним характеристикам земель 

В-розташування меж об’єкту землеустрою 

Г-заходи щодо інженерного облаштування території 

351. Перенесення об’єкту в натуру(відведення земельної ділянки) полягає в 

технічному прокладанні на місцевості 

А-меж полів і робочих ділянок 

Б-меж полів і робочих ділянок 

В-меж лісосмуг 

Г-межі польових доріг 

Д-меж землеволодінь і землекористувань та закріплення їх межовими знаками 

352. Документацію із землеустрою на загальнодержавному рівні погоджує: 

А-Київська і Севастопольська міські державні адміністрації 

Б-Кабінет Міністрів України 

В-обласні державні адміністрації 

Г-рада міністрів Автономної  Республіки Крим 

353. Регіональні програми використання і охорони земель погоджують… 

А-Київська і Севастопольська міські державні адміністрації 

Б-Кабінет Міністрів України 

В-районні державні адміністрації 

Г-рада міністрів Автономної  Республіки Крим, обласні державні адміністрації 

354. Проекти землеустрою сільськогосподарських підприємств установ і 

організаціїй, особистих селянських, фермерських господарств погоджують: 

А-районні державні адміністрації 

Б-обласні державні адміністрації 

В-замовники цих проектів 



355. Робочі проекти пов’язані з упорядкуванням, докорінним поліпшенням та 

охороною земель, раціональним їх використанням і затверджують: 

А-районні державні адміністрації 

Б-обласні державні адміністрації 

В-замовники цих проектів 

Г-Кабінет Міністрів України 

356. Що є складовою частиною проекту землеустрою? 

А-це сукупність ключових проектних завдань, пов’язаних між собою й об’єднаних однією 

метою 

Б-це сукупність методів які приймаються в землеустрої 

В-це приміщення методології землевпорядного проектування  

357. Які застосовують основні технології у землевпорядному проектуванні? 

А-теоретичного проектування 

Б-традиційна, комплексна, автоматизована 

В-експериментального проектування 

Г-звичайна 

358. Завдання проектів територіального землеустрою 

А-організація раціонального  використання і охорони земель 

Б-раціональний розподіл земель між землями різних форм власності 

В-збільшення площ розорених земель 

Г-наукова внутрішньогосподарська організація території 

Д-проектування сівозмін 

359. Зміст сучасного територіального землеустрою 

А-зміна території земле користувань 

Б-розмежування території землеволодінь 

В-обмір і розпаювання земель 

Г-організація території виробництва  

Д-зміна землевласників і землекористувачів 

360. Просторові умови землеволодінь та землекористувань і їх врахування при 

організації територій, це - 

А-обмір просторових параметрів земельної ділянки 

Б-врахування складності рельєфу 

В-врахування величини площ земельних ділянок 

Г-врахування конфігурації земельних ділянок 

Д-врахування функціональних зв’язків між компонентами природи і господарської  

діяльності людини 



361. Складання схем землеустрою  адміністративно-територіальних утворень 

проводиться з метою: 

А-правильного розміщення виробничих структур 

Б-зменшення оптимального навантаження на землю 

В-визначення напрямків транспортних коридорів 

Г-визначення перспективи щодо використання та охорони земель 

Д-відведення земельних ділянок для господарських потреб 

362. Який період реалізації заходів визначених  схемою землеустрою району ? 

А-1-3 роки 

Б-3-5 років 

В-5-7 років 

Г-7-10 років 

Д-10-15 років 

363. З якою метою розробляється техніко-економічні обґрунтування 

використання та охорони земель ? 

А-для обрахування вартості землі 

Б-для встановлення грунтових відмінностей 

В-для визначення площ території 

Г-для визначення перспективи щодо використання та охорони земель 

Д-для встановлення (відновлення) меж території 

364. Що є основою для складання проектів землеустрою щодо впорядкування 

території населених пунктів ? 

А-робочі креслення  

Б-генеральний план населеного пункту 

В-план населеного пункту минулих років 

Г-архівні довідки 

Д-абриси 

365. Складання проектів формування (зміни) меж територій сільських, селищних і 

міських рад проводиться з метою. 

А-встановлення добросусідства 

Б-забезпечення недоторканності території 

В-ліквідація недоліків в землевпорядкуванні 

Г-наведення порядку на території рад 

Д-створення територіальних умов для самостійного розв’язання територіальними 

громадами та їх органами всіх питань місцевого значення 



366. Який документ розробляється для формування та встановлення меж 

територій з природно-охоронним, рекреаційним та заповідним режимами 

використання ? 

А-схема землеустрою щодо організації і встановлення меж 

Б-концепція щодо організації і встановлення меж 

В-рекомендації щодо організації і встановлення меж 

Г-проект землеустрою щодо організації і встановлення меж 

Д-робоче креслення щодо організації і встановлення меж 

367. Дайте означення «План зонування земель» це: 

А-Затвердженні в установленому порядку графічні матеріали, на яких визначено межі 

категорій земель та типів землекористування з відповідним режимом землекористування 

Б-Розглянуті в установленому порядку графічні матеріали, на них визначено межі 

категорій земель та типів землекористування з відповідним режимом землекористування 

В-Представлені до розгляду в установленому порядку графічні матеріали, на яких 

визначено межі категорій земель та типів землекористування з відповідним режимом 

землекористування 

Г-Представлені до розгляду в установленому порядку графічні й текстові матеріали, на 

яких визначено межі категорій земель та типів землекористування з відповідним типом 

землекористування 

368. Дайте означення «Проект щодо зонування земель» - це: 

А-Сукупність нормативно – правових, економічних, технічних документів щодо 

обґрунтування розподілу земель за категоріями і типами земель 

Б-Сукупність нормативно – правових, економічних, технічних документів щодо 

обґрунтування розподілу земель за категоріями земель 

В-Сукупність нормативно – правових, економічних, технічних документів щодо 

обґрунтування розподілу земель за типами земель 

369. Визначіть доцільну послідовність виконання землевпорядних робіт в Україні 

з планування, проектування, прогнозування, розроблення технічної документації : 

А-робочий проект, прогнозування, планування  

Б-проектування, планування, робочий проект  

В-прогнозування, планування, проектування, робочий проект 

Г-планування, прогнозування, проектування, розроблення технічної документації  

Д-розроблення технічної документації, проектування, прогнозування, планування 

370. Загальнодержавна програма використання та охорони земель розробляється 

з метою : 

А-науково-обгрунтованої організації території охорони земель держави  

Б-забезпечення потреб населення і галузей економіки у землі та її раціонального 

використання й охорони  

В-визначення потреби в земельних ресурсах для розвитку міст і сіл, держави 

Г-обґрунтування розподілу земель за категоріями земельного фонду  



Д-наступного проведення природно-сільськогосподарського районування земель 

371. Загальнодержавна програма використання й охорони земель розробляється  

відповідно до : 

А-генеральної схеми використання й охорони земель держави  

Б-проектів територіального землеустрою  

В-програм економічного, науково-технічного і соціального розвитку України  

Г-програм економічного, науково-технічного розвитку України 

Д-програм економічного і соціального розвитку адміністративних районів України 

372. Загальнодержавні і регіональні програми використання та охорони земель 

розробляють на перспективу ___  років : 

А-5-7 

Б-7-10 

В-40 

Г-10-15 

Д-20-25 

373. Природно-сільськогосподарське районування земель, це : 

А-Поділ території з урахуванням показників водної ерозії  

Б-Поділ території за показниками вторинного засолення ґрунтів  

В-Поділ території з урахуванням управління природних умов  

Г-Поділ території з урахуванням управління природних умов та агробіологічних вимог 

сільськогосподарських культур 

Д-Поділ території з урахування агробіологічних вимог сільськогосподарських культур 

374. Природно-сільськогосподарське районування земель є основою для: 

А-Поділу земель за критеріями земельного фонду  

Б-Розроблення технічної документації з консервації малопродуктивних та деградованих 

ґрунтів  

В-Оцінки земель і розроблення землевпорядної документації щодо використання та 

охорони земель  

Г-Розроблення проектів упорядкування території земельних часток ( паїв) громадян  

Д-Проведення ґрунтових обстежень  

375. Кінцевою таксометричною одиницею природно-сільськогосподарського 

районування є: 

А-Природно-сільськогосподарський район  

Б-Природно-сільськогосподарський округ  

В-Територія місцевої ради  

Г-Адміністративний район  

Д-Яружно-балкова система 



376. Назвіть основні екологічні вимоги до проектів територіального землеустрою : 

А-Розміщення нових промислових об’єктів наближених до населених пунктів, що 

сприятиме здешевленню витрат на перевезення робочої сили до місць праці  

Б-Проектування об’єктів по лінії «природа»  - «об’єкт» 

В-Проектування об’єктів по лінії «об’єкт» - «природа» 

Г-Врахування економічної ситуації виробництва при використанні природних ресурсів 

Д-Всякі заходи, що пов’язані з використанням земель мають забезпечити високу 

економічну ефективність виробництва 

377. Основною метою запропонованої Держкомземом України концепції 

зонування земель є: 

А-Поліпшення кількості обліку земель 

Б-Наукове обґрунтування розподілу земель за їх категоріями та типами 

землекористування з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів 

В-Наукове обґрунтування внутрігосподарського землевпорядкування 

сільськогосподарських підприємства 

Г-Інвентаризація земель всіх категорій держави 

Д-Визначення зон пріоритетного вирощування зернових і технічних культур на території 

держави 

378. Однією з цільових програм запропонованої Держкомземом України 

Концепції зонування земель є: 

А-Проведення інвентаризації всіх земель держави 

Б-Здійснення еколого – економічного районування земель 

В-Підвищення ролі планування використання земель та землеустрою у процесах 

просторового розвитку країни 

Г-Підвищення ролі космічного зонування поверхні землі з метою поліпшення її 

використання 

Д-Виділення в натурі меж земель населених пунктів 

379. Дайте визначення поняття «землевпорядні регламенти», що мають місце в 

Концепції зонування земель, запропонованої Держкомземом України. 

А-Строки проведення землевпорядних робіт 

Б-Визначають перелік документів технічного звіту з виконаних землевпорядних робіт 

В-Визначають види і параметри дозволеного використання земель та їх охорони, стосовно 

конкретного проекту землевпорядкування 

Г-Визначають види протиерозійних заходів в проекті землевпорядкування 

Д-Визначають види угідь, що підлягають трансформації при розроблені проекту 

землевпорядкування 

380. Запропонований Концепцією зонування земель види дій «Землевпорядний 

регламент» розробляється окремо: 

А-На кожну категорію земель 

Б-На кожне земельне вгіддя 



В-На кожен тип землекористування, визначений в межах відповідної категорії земель 

Г-На землі сільськогосподарського призначення 

Д-На природні вгіддя 

381. Організація, регулювання та управління у сфері землеустрою відноситься 

до: 

А-суб’єктів землеустрою 

Б-об’єктів землеустрою 

В-системи землеустрою 

Г-принципів землеустрою 

Д-правової основи землеустрою 

382. Проекти землеустрою щодо створення нових землеволодінь та 

землекористувань розробляються на основі: 

А-робочих креслень 

Б-схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель 

адміністративно-територіальних утворень 

В-рішення органів державної влади 

Г-польових абрисів 

Д-аерофотознімків окремих територій 

383. Зміст територіального землеустрою – це організація використання земель, 

як… 

А-с/г угідь 

Б-територіальну цілісність земельних масивів  

В-просторового базису, засоби виробництва в народному господарстві держави та 

окремих галузях 

Г-джерела прибуття 

Д-як території, для розміщення продуктивних сил 

384. Робочі проекти землеустрою складаються з метою 

А-організація впорядкування території  

Б-розробки сівозмін 

В-визначення пріоритетності використання земель 

Г-для виявлення деградованих земель 

Д-реалізаціъ заходів, передбачених схемами використання та охорони земель 

385. Які завдання проектів територіального землевпорядкування ? 

А-Організація раціонального використання й охорони земель 

Б-Раціональний розподіл території між категоріями земельного фонду 

В-Збільшення площі продуктивних земель 

Г-Встановлення меж адміністративно територіальних одиниць 



Д-Наукова внутрігосподарська організація території 

386. Землевпорядна документація проекту організації території складається з двох 

частин: текстової і графічної. Графічна частина містить: 

А-схему територій, яка складається без масштабу 

Б-проект у масштабі 1:2000 

В-проект у масштабі 1:10000 або стенових районів 1:25000 

Г-робочі креслення у масштабі 1:5000 

Д-топографічна карта у масштабі 1:50000 

387. При відведенні земельної ділянки на якій стадії проводиться процедура 

погодження меж 

А-при перенесенні проекту в натуру(на місцевість) 

Б-на початку проектувальних робіт 

В-в ході проведення проектувальних робіт 

Г-перед прийняттям рішення про відведення земельної ділянки 

388. За результатами розробленого проекту землеустрою щодо створення 

агроформування складають зведену експлікацію земель,у якій відображають: 

А-площу с/г угідь 

Б-площу несільськогосподарських угідь 

В-площу сторонніх земле користувань 

Г-проектні площі с/г угідь, у тому числі за формами власності 

389. Чи підлягають державній реєстрації обмеження прав на землю: 

А-не підлягають 

Б-підлягають частково 

В-підлягають в обов’язковому порядку 

Г-підлягають в особливих випадках 

390. Комплекс організаційно-господарських, агротехнічних та гідротехнічних 

протиерозійних заходів розробляється: 

А-при порушенні системи сівозмін 

Б-при неправильній організації території 

В-при відсутності лісових насаджень на території 

Г-на основі інформації грунтово-ерозійного обстеження земель 

391. Зміни в проект організації території має право вносити: 

А-автор проекту 

Б-виробнича структура, яка переносить проекти в натуру 

В-замовник проекту 

Г-орган який затверджує проект 



392. У процесі розробки проекту землеустрою щодо упорядкування існуючих 

агроформувань здійснюють аналіз земельно-кадастрових, статистичних і 

планово-картографічних матеріалів, результатів польових обстежень і 

вишукувань, а також обґрунтованості  встановлення меж населених пунктів площ 

і розміщення земель запасу та земель резервного фонду. До якого етапу розробки 

проекту ці роботи відносяться 

А-проектні роботи 

Б-перед проектні роботи 

В-підготовчі роботи  

Г-завершальна стадія розробки проекту 

393. При наданні, вилучені, викупу, зміні цільового призначення земель 

розробляються проект землеустрою щодо: 

А-організації території агро формувань 

Б-розподіл земель не державну і комунальну форми власності 

В-відведення земельної ділянки 

Г-створення нових агроформувань 

394. Схема землеустрою адміністративно-територіальних утворень (області, 

району, територіальної ради) - це комплекс текстових і графічних матеріалів, що 

мають юридичний, механічний, економічний зміст і…що розглядаються 

А-економічне розглядання проблеми 

Б-економічне оцінювання земель 

В-вирішення соціальних проблем 

Г-наукове обґрунтування проблем 

Д-соціальний статус 

395. Землі вилучені з обігу в результаті консервації: 

А-переходить до земель запасу 

Б-переходить у власність організації, яка проходить консервацію 

В-зберігаються за власником землі 

Г-виводяться  із складу земель с/г призначення  

396. Яке із запропонованих тверджень є правильним? 

А-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється залежно від 

кількості власників землі та землекористувачів, у яких ви лучаються земельні ділянки. При 

розміщенні об’єкта на території кількох місцевих рад проекти розробляються окремо на 

території кожної сільської ради 

Б-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється на об’єкт у 

цілому незалежно від кількості власників землі та землекористувачів, у яких ви лучаються 

земельні ділянки. При розміщенні об’єкта на території кількох місцевих рад проекти 

розробляються разом для всіх сільських рад 

В-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється на об’єкт у 

цілому незалежно від кількості власників землі та землекористувачів, у яких ви лучаються 



земельні ділянки. При розміщенні об’єкта на території однієї ради проекти розробляються 

окремо на кожен із вид сільськогосподарських угідь 

Г-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється на об’єкт у 

цілому незалежно від кількості власників землі та землекористувачів на території кількох 

районних рад проекти розробляються окремо на території кожної сільської ради 

Д-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється на об’єкт у 

цілому незалежно від кількості власників землі та землекористувачів, у яких ви лучаються 

земельні ділянки. При розміщенні об’єкта на території кількох місцевих рад проекти 

розробляються окремо на території кожної сільської ради 

397. Консолідація-це вид землевпорядних дій, які: 

А-основані на поділі земельної ділянки на менші масиви 

Б-оптимізують ситуацію щодо с/г виробництва та передбачають, як зменшення, так і 

збільшення земельних площ 

В-полягає в об’єднанні кількох земельних ділянок для створення правильної конфігурації 

398. Що таке районування земель? 

А-це поділ території з урахуванням природних та агробіологічних вимог щодо 

вирощування сільськогосподарських культур, а також територій, яким притаманна відповідна 

подібність за визначеними ознаками 

Б-це поділ території, що виходить з об’єктивних закономірностей природних умов 

територіального поділу праці, формування територіально-виробничих комплексів різних 

масштабів і структури 

В-це поділ території за ознаками подібності та відмінності у ґрунтовому покриві з 

врахуванням клімату, рельєфу, ґрунтових вод 

399. Які методи використовуються при оцінюванні й виборі варіантів в схемі 

землеустрою? 

А-балансовий та метод послідовних наближень 

Б-методи дедукції та індукції, абстракції, аксіоматичний 

В-метод порівняльної економічної, соціальної й екологічної ефективності рішень 

400. Якими нормативно-правовими актами слід керуватися при складанні схеми 

землеустрою? 

А-Законом України «Про державну землевпорядну експертизу», Законом України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», Законом України «Про охорону земель», 

територій», «Про оренду землі» 

Б-Земельним Кодексом України, Законом України «Про охорону земель» 

В-Земельним Кодексом України, Законами України «Про землеустрій»,  «Про охорону 

земель», «Про природно-заповідний фонд України», «Про екологічну мережу», «Про 

планування і забудову територій», «Про оренду землі» 

401. Який документ визначає склад і зміст схеми землеустрою? 

А-технічне завдання 

Б-статут підприємства – замовника 

В-Законом України «Про охорону земель» 



Г-Земельний Кодекс України 

402. Проект землеустрою щодо формування земель комунальної власності 

територіальних громад  населених пунктів це: 

А-комплекс організаційно-правових заходів щодо розподілу земель державної власності 

на землі територіальних громад і землі держави, а також визначення та встановлення на 

місцевості меж земельних ділянок державної і комунальної власності 

Б-комплекс соціальних, економічних, правових та технічних заходів із визначення місця 

розташування  і розмірів земельних ділянок, що залишаються у державній власності, за 

категоріями земель; площі і місця розташування земельних ділянок комунальної власності за 

категоріями земель; місця розташування  і розмірів земельних ділянок, що знаходяться у 

власності юридичних та фізичних осіб, за категоріями земель 

В-землевпорядні дії з встановлення на місцевості меж земельної ділянки, переданої у 

власність або наданої у користування, в тому числі на умовах оренди 

Г-процес надання земельної ділянки юридичній або фізичній особі,  що полягає в 

підготовці матеріалів погодження місця розташування та розробці проекту відведення 

земельної ділянки 

 

403. Поняття сівозмін 

А-сівозміна-чергування культур в просторі і часі 

Б-сівозміна-науково-обгрунтоване чергування культур і пару в просторі і часі 

В-сівозміна-науково-обгрунтоване чергування культур і пару по роках ротації 

404. Які є типи сівозмін? 

А-є три типи сівозмін:польові, кормові, спеціальні 

Б-є такі типи сівозмін: польові, грунтозахисні, спеціальні 

В-є три типи сівозмін:польові, кормові, овочеві 

405. Які є види польових сівозмін? 

А-ґрунтозахисні, овочеві, буряківничі, зернові, травопільні 

Б-травопільні, зернові, зерно просапні, льонарські, буряківничі, та інші 

В-овочево-бурякові, зерно-траво просапні, льонарські, травопільні та інші 

406. Які є види кормових сівозмін? 

А-при фермерські, буряківничі, травопільні 

Б-при фермерські та при табірні 

В -при фермерські, при табірні, грунтозахисні 

407. Поняття ротації сівозмін? 

А-період впродовж якого всі культури, передбачені в схемі чергування культур, 

вирощуватимуться в кожному полі 

Б-період, за який всі культури будуть вирощуватимуться в кожному полі 

В-період, впродовж якого основні культури вирощуватимуться в кожному полі 



408. Поняття «динамічної сівозміни» 

А-це науково-обгрунтоване чергування культур лише в часі 

Б-це чергування культур в просторі 

В-це чергування культур лише в часі 

409. Які питання вирішують при організації вгідь? 

А-встановлення складу та співвідношення вгідь, трансформації і поліпшення угідь та 

доцільно-господарського розміщення вгідь на території господарства 

Б-встановлення структури угідь, поліпшення земель та розміщення вгідь на території 

господарства 

В-встановлення складу вгідь і їх розміщення на території та поліпшення складу масивів 

відношення угідь 

410. Які питання розглядаються при впорядкуванні території сівозмін? 

А-розміщення полів, розміщення польових доріг і лісосмуг, розміщення польових станів і 

джерел для польового водопостачання 

Б-проектування полів і робочих ділянок, розміщення лісосмуг, розміщення польових 

доріг, розміщення польових станів і джерел польового водопостачання 

В-проектування робочих ділянок, проектування полів, проектування лісосмуг, 

проектування польових доріг, проектування польових станів та джерел польового 

водопостачання 

411. Поняття поля сівозміни 

А-місце де виконується комплекс польових робіт при вирощуванні сільськогосподарських 

культур 

Б-частина сівозміни де виконується комплекс польових робіт при вирощуванні 

сільськогосподарських культур 

В-частина території сівозміни, обмежена польовими дорогами або лісосмугами в межах 

якої виконується комплекс польових робіт з вирощування і догляду за посівами 

412. Які оптимальні розміри сторін полів? 

А-довжина 2000-2500, ширина 400-500м 

Б-довжина 1500-2000, ширина 350-400м 

В-довжина 1000-1500, ширина 250-350м 

413. За якою формулою розраховують умовну ширину поля трапецієвидної форми? 

Де h – висота трапеції, с, d – скошені сторони трапеції. 

А-B0=(3h+c+d)/5 

Б-B0=(h+c+d)/3 

В-B0=(3h+c+d)/3 

414. За якою формулою розраховують умовну ширину поля трикутної форми?           

Де h – висота трапеції, с, d – скошені сторони трапеції. 

А+B0=(h+c+d)/3 



Б-B0=(2∙h+c+d)/4 

В-B0=(3∙h+c+d)/5 

415. За якою формулою розраховують величину ухилу місцевості?                                               

Де h – висота січення рельєфу в м, с – довжина горизонталей, Р – площа ділянки, 

м
2
. 

А-іроб=(с∙h)/Р :0,0175 

Б-іроб=(с∙h)/ ∑Р :0,0175 

В-іроб=( Р)/ с∙h :0,0175 

416. Яке максимальне відхилення від середнього розміру поля допускається в 

полях польової сівозміни? 

А-10-15% 

Б-8-10% 

В-15-20% 

417. Які за призначенням польові дороги проектують по коротких сторонах полів? 

А-лінії обслуговування 

Б-допоміжні дороги 

В-магістральні дороги 

418. Які за призначенням польові дороги проектують по довгих сторонах полів? 

А-допоміжні дороги 

Б-лінії обслуговування 

В-магістральні дороги 

419. Які за призначенням лісосмуги проектуються з метою захисту ґрунту від 

вітряної ерозії? 

А-полезахисні 

Б-ґрунтозахисні 

В-водорегулюючі 

420. Які за конструкцією бувають полезахисні лісосмуги? 

А-продувні 

Б-ажурні 

В-щільні 

Г-всі відповіді правильні 

437. Яка оптимальна відстань між полезахисними лісосмугами?                                                  

Де Н – висота дерев в лісосмузі. 

А-10-15 Н 

Б-15-20 Н 

В-25-30 Н 



438. Які показники економічної ефективності використовують при оцінці проекту 

землевпорядкування? 

А-вартість валової продукції 

Б-величина затрат на виробництво валової продукції 

В-величина числа доходу 

Г-всі відповіді правильні 

439. Які показники екологічної ефективності використовують при оцінці проекту 

землевпорядкування? 

А-баланс гумусу 

Б-коефіцієнт екологічної стабільності 

В-коефіцієнт розораності території 

Г-всі відповіді правильні 

440. Поняття трансформації угідь? 

А-перевід одного виду угідь в інше 

Б-перевід одного виду угідь в інше, з менш продуктивного в більш продуктивне 

В-перевід одного виду угідь в інше без врахування природних умов 

441. На яких схилах переважно висаджують сади? 

А-На північних 

Б-На південних 

В-На східних 

Г-На західних 

442. На яких схилах переважно вирощують технічні сорти винограду? 

А-На північних 

Б-На південних 

В-На східних 

Г-На західних 

443. На яких схилах переважно вирощують столові сорти винограду? 

А-На північних 

Б-На південних 

В-На східних 

Г-На західних 

444.Система використання міжрядь? 

А-Постійне залуження 

Б-Система зайнятого пару 

В-Система чорного пару 



Г-Безсистемно  

445. Найкращий напрямок поздовжніх рядів плодових дерев, що вирощується на 

рівнинній місцевості. 

А-По діагоналі кварталу 

Б-З півночі на південь 

В-Немає значення 

Г-З заходу на схід 

446. Як найкраще розміщуються ряди виноградників на схилах? 

А-Вздовж схилу 

Б-Поперек схилу 

В-З півночі на південь 

Г-З заходу на схід 

447. Які лісосмуги вирощують навколо саду (по всьому периметру) 

А-полезахисні 

Б-садозахисні 

В-стокорегулюючі 

Г-водорегулюючі 

448. На якій віддалі від крайнього ряду дерев у лісосмузі висаджують перший ряд 

плодових дерев? 

А-На віддалі рівній ширині міжряддя 

Б-На віддалі півтори ширини міжряддя 

В-На віддалі рівній двом ширинам міжряддя 

Г-На віддалі рівній 0,75 ширині міжрядь 

449. Які грунти не можна відводити під сади? 

А-Оглеєні 

Б-Сірі лісові 

В-Темно сірі 

Г-Чорноземи глибокі 

450. Розмір квартала виноградників на рівній місцевості. 

А-20-30 га 

Б-20-25 га 

В-20-35 га 

Г-20-40 га 

451. Розмір квартала виноградників у складному рельєфі? 

А-10-20 га 



Б-10-25 га 

В-15-20 га 

Г-15-30 га 

452. Якої ширини проектують клітки на виноградники? 

А-100 м 

Б-110 м 

В-120 м 

Г-130 м 

453. Яка ширина міжрядь на виноградниках? 

А-2,50 м 

Б-2,60 м 

В-2,70 м 

Г-2,80 м 

454. Які рівні інтенсивності використання пасовищ Вам відомі? 

А-Інтенсивне 

Б-Культурне пасовище 

В-Єкстенсивне 

Г-Осушене 

455. Які ґрунти за механічним складом руйнуються водною ерозією? 

А-Легкі піщані 

Б-Глинисті 

В-Суглинисті 

Г-Супіщані 

456. Які з перелічених показників відносяться до факторів ерозії? 

А-глибока оранка 

Б-культивація грунту 

В-рельєф місцевості 

Г-посів і посадка с/г культур 

457. Які з перелічених показників відносяться до факторів ерозії? 

А-обробіток схилових земель 

Б-господарська діяльність людини 

В-міжрядний обробіток просапних культур 

Г-збирання врожаїв 

458. Які з перелічених показників відносяться до факторів ерозії? 



А-рослинність 

Б-гірські породи 

В-наносні грунти під час повеней 

Г-голий степ 

459. Які з перелічених показників не відносяться до факторів ерозії? 

А-морфологічна будова 

Б-грунти 

В-підводна рослинність 

Г-клімат 

460. Які з перелічених показників відносяться до факторів ерозії? 

А-передпосівний обробіток грунту 

Б-морфологічна будова 

В-міжрядний обробіток просапних культур 

Г-збирання врожаю просапних культур 

461. Які види робіт виконуються при складанні картограми крутизни схилів? 

А-нанесення ліній стоку 

Б-визначення і розміщення площі просапних культур 

В-визначення експозиції схилу 

Г-визначення площі і розміщення густо покривних культур 

462. Які види робіт виконуються при складанні картограми крутизни схилів? 

А-розрахунок кута нахилу по лінії стоку 

Б-розрахунок водозбірної площі 

В-розрахунок величини стоку 

Г-розрахунок величини змиву грунту 

463. Які види робіт виконуються при складанні картограми крутизни схилів? 

А-знаходження межі території, віднесеної до певної крутизни 

Б-знаходження місцеположення ярів та залуженої території 

В-знаходження межі водозбірної площі берегових ярів 

Г-знаходження величини коефіцієнта стоку 

464. Які види робіт виконуються при складанні картограми крутизни схилів? 

А-нанесення ліній водо розділу на топокарті 

Б-нанесення меж посівних площ просапних культур 

В-нанесення меж територій, що підлягають рекультивації 

Г-нанесення ліній електропередач 



465. Які види робіт виконуються при складанні картограми крутизни схилів? 

А-знаходження положень тальвегу на топокарті 

Б-знаходження місце розташування берегових ярів 

В-знаходження місце розташування лісо покритих площ 

Г-знаходження місце розташування господарських дворів 

466. Які бувають грунти за ступенем змитості? 

А-слабо змиті 

Б-середньо змиті 

В-сильно змиті 

         Г-всі перечислені 

467. При яких дощах найбільше розвивається водна ерозія? 

А-при шквальних 

Б-при моросящих 

В-при зливових 

Г-при нормальних 

468. Які види протиерозійних заходів не відносяться до агротехнічних? 

А-проектування полів на схилах 

Б-обробка полів впоперек схилу 

В-щілювання посівів озимих культур впоперек схилу 

Г-залуження крутих схилів 

469. Які грунти найбільш порушуються водною ерозією? 

А-легкі за механічним складом 

Б-важчі за механічним складом 

В-середні за механічним складом 

Г-перезволоженні 

470. На яких схилах запроваджується польова інтенсивна сівозміна? 

А-південних 

Б-на пологих до 3
0
 

В-північних 

Г-західних 

471. Які схили відводяться під постійне залуження? 

А-східні 

Б-західні 

В-південні 

Г-круті понад 7
0
 



472. Що не входить до комплексу протиерозійних заходів? 

А-організаційно-господарські 

Б-агротехнічні 

В-лісомеліоративні 

Г-техногенне забруднення грунтів 

473. Які стадії розвитку яру найбільш небезпечні? 

А-поява проточин 

Б-ріст яру у вершині 

В-руйнування берегів яру 

Г-затухання яру 

474. Які за конструкцією бувають протидефляційні лісосмуги? 

А-продувні 

Б-прияружні 

В-стокорегулюючі 

Г-садозахисні 

475. Які лісосмуги проектують для захисту грунтів від  дефляції? 

А-полезахисні 

Б-прибалкові 

В-стокорегулюючі 

Г-садозахисні 

476. На яких схилах не проектують водо регулюючих лісосмуг? 

А-пологих до 1
0
 

Б-коротких 

В-при вододільних 

Г-нейтральних 

477. Які дерева найкраще захистять грунт від вітрової ерозії? 

А-високорослі 

Б-з великою кроною 

В-з глибокою кореневою системою 

Г-стійкі до засушливих умов 

478. Як називаються лісосмуги, які проектуються по довгій стороні поля? 

А-полезахисні 

Б-основні 

В-допоміжні 

Г-вітрозахисні 



479. Як повинні розміщуватися (проектуватися)полезахисні лісосмуги відносно 

існуючих вітрів? 

А-перпендикулярно до їх напрямку 

Б-під гострим кутом 

В-під тупим кутом 

Г-паралельно до пануючих вітрів 

480. Який із способів проектування лінійних рубежів(меж полів)застосовують при 

нейтральному схилі? 

А-прямолінійних 

Б-прямолінійно-контурний 

В-контурно-паралельний 

Г-контурний 

481. Який із способів проектування лінійних рубежів(меж полів)застосовують на 

розсіюючи (збірних) схилах? 

А-прямолінійний 

Б-прямолінійно-контурний 

В-контурно-паралельний 

Г-контурний 

482. Який із способів проектування лінійних рубежів(меж полів)застосовують на 

веєрних  схилах? 

А-прямолінійний 

Б-прямолінійно-контурний 

В-контурно-паралельний 

Г-контурний 

483. Ерозія – це: 

А-руйнування верхнього родючого шару грунту 

Б-руйнування і переміщення верхнього шару грунту тимчасовими водними потоками 

В-руйнування і переміщення верхнього родючого шару грунту тимчасовими потоками 

води під час зливи або таяння снігу 

Г-руйнування родючого шару дощовими водами та водами від сніготаяння 

484. Дефляція –це: 

А-руйнування і переміщення верхнього родючого шару грунту вітром 

Б-руйнування і переміщення верхнього родючого шару грунту попутнім вітром 

В-переміщення легкого механічного складу грунту вітром 

Г-відривання з поверхні частинок грунту вітром великої швидкості 

485. Які з приведених  форм ерозії не відноситься до водної ? 



А-поверхневий злив 

Б-лінійний розлив 

В-конус виносу з яру 

Г-руйнування берегів яру під час стікання води 

486. Які з перелічених факторів не сприяють розвитку ерозії ? 

А-рельєф місцевості 

Б-кліматичні умови 

В-грунти 

Г-тваринний світ 

487. Які протиерозійні заходи розробляються в проектах землевпорядкування ? 

А-організаційно-господарські 

Б-агротехнічні 

В-лісомеліоративні 

Г-гідротехнічні 

Д-всі вище перечислені 

488. На яких землях проектуються ґрунтозахисні сівозміни ? 

А-на землях, розміщених на схилах більше 3 з середньо та сильно змитими грунтами 

Б-на схилових землях з слабо, середньо та сильно змитими грунтами 

В-на землях, що зруйновані ерозією і вітрами весь родючий шар 

Г-на землях, що вимагають захисту грунту від ерозії 

489. При якому значенні коефіцієнта ерозійної небезпеки лінійні рубежі найбільш 

небезпечні 

А-0,26 

Б-0,73 

В-0,96 

Г-0,25 

490. Вкажіть правильне розміщення водо регулюючих лісосмуг на схилах 

А-вздовж горизонталей на плані 

Б-по діагоналі 

В-під певним кутом до горизонталі 

Г-перпендикулярно до горизонталі 

491. Вкажіть на найнебезпечні в ерозійному відношенні розміщення польової 

дороги на схилах 

А-поперек схилу 

Б-вздовж горизонталей 



В-під кутом до горизонталей 

Г-серпантинною 

492. Що не входить до комплексу протиерозійних заходів 

А-лісомеліоративні 

Б-організаційно-господарські 

В-гідротехнічні 

Г-водогосподарські 

493. Способи зрошеня 

А-Самотічне 

Б-Дощування 

В-Підґрунтове 

Г-Крапельне 

Д-всі перераховані види 

494. Поливна норма –це : 

А-кількість води, яку слід подати на 1 га поливної площі за весь зрошувальний період 

Б-кількість води, яку слід подати на 1 га поливної  площі за один полив 

В-кількість води, яку слід подати на 1 га поливної площі за один рік 

Г-кількість води, яку слід подати на 1 га поливної площі за весь час існування 

зрошувальної системи 

495. Зрошувальна норма – це : 

А-кількість води, яку слід подати на 1 га поливної площі зайнятої даною культурою за 

весь зрошувальний період 

Б-кількість води, яку слід подати на 1 га поливної площі зайнятої даною культурою за 1 

місяць 

В-кількість води, яку слід подати на 1 га поливної площі зайнятої даною культурою за 1 

рік 

496. Призначення магістрального каналу 

А-транспортувати воду від джерела до міжгосподарської зрошувальної мережі 

Б-транспортувати воду від   міжгосподарської зрошувальної мережі до 

внутрігосподарської 

В-транспортувати воду від   міжгосподарських розподілювачів до внутрігосподарських 

497. Яку площу займають поливні ділянки при вирощуванні с/г культур ? 

А-20-25 га 

Б-30-50 

В-40-60 

Г-50-70 



498. На якій відстані розміщують тимчасові зрошувачі на поливних ділянках ? 

А-70-90 м 

Б-70-100 м 

В-70-200 м 

Г-70-300 м 

499. Якої довжини проектують поливні ділянки ? 

А-400-600 м 

Б-400-800 м 

В-400-1000 м 

Г-400-1200 м 

500. Якої конструкції проектують лісосмуги на зрошувальних землях ? 

А-Ажурної 

Б-Продувної 

В-Щільної 

501. Осушення –це : 

А-система штучного відведення грунтових і поверхневих вод з осушувальної території 

Б-система відведення грунтових вод з полів сівозміни 

В-системи відведення грунтових і поверхневих вод із сівозмінної території 

502. Осушувальна мережа буває: 

А-Відкритою 

Б-Закритою 

В-Комбінованою 

Г-Всі відповіді правильні 

503. Які сівозміни практикуються на осушених землях ? 

А-Польові 

Б-Кормові 

В-Овочеві 

Г-Всі види правильні 

504. При впорядкуванні територій гірських пасовищ проектують 

А-загони чергового спасування 

Б-скотопрогони 

В-літні табори 

Г-всі відповіді правильні 

505. Які природні джерела забруднення на території України, Ви знаєте ? 



А-ерозійні процеси 

Б-дефляційні процеси 

В-вивітрювання гірських порід і мінералів 

Г-всі відповіді правильні 

506. Які техногенні джерела забруднення , Вам відомі ? 

А-повітряні викиди підприємств чорної та кольорової металургії 

Б-автомобільний транспорт 

В-рідкі і тверді побутові відходи 

Г-всі відповіді правильні 

507. Яку шкалу оцінки забруднення в балах використовують при 

внутрігосподарському землевпорядкуванні ? 

А-трьох бальну 

Б-чотирьох бальну 

В-п’яти бальну 

Г-шести бальну 

508. На якій глибині беруть проби для виявлення забруднення ріллі? 

А-0-0,1 м 

Б-0-0,2 м 

В-0-0,3 м 

Г-0-0,4 м 

509. На якій глибині беруть проби для виявлення забруднення сінокосів? 

А-0-10 см 

Б-0-15 см 

В-0-20 см 

Г-0-25 см 

510. Які роботи щодо поліпшення кормових угідь відносяться до 

культуртехнічних 

А-поверхневе поліпшення 

Б-вапнування, гіпсування 

В-оранка, дискування, посів трав 

Г-очищення поверхні від чагарників, дрібнолісся, пеньків, купин, вирівнювання і 

планування поверхні, видалення каміння 

511. Залежно від природно – економічних властивостей сінокоси поділяються на: 

А-Низинні, верхові 

Б-Поліпшенні, поверхневого поліпшення 

В-Заливні, суходільні, заболочені 



Г-Докорінного поліпшення 

512. Основними заходами щодо поліпшення кормових угідь є: 

А-Зрізання купин та розчистка від каміння 

Б-Регулювання водно – повітряного режиму ґрунтів; культуртехнічні роботи; внесення 

добрив, вапнування ґрунтів, залуження, поверхневе і докорінне поліпшення 

В-Розчистка чагарників і дрібнолісся 

Г-Посів трав 

513. У практиці використання пасовищ виділяють наступні рівні інтенсивності: 

А-осушені відкритою сіткою 

Б-осушені гончарним дренажем 

В-осушені кротовим дренажем 

Г-природне пасовища (вигін); поліпшене пасовище; довгорічне культурне пасовище 

514. Які питання вирішують при впорядкуванні території культурних пасовищ? 

А-Проектування загонів чергового випасання, розміщення порційних ділянок 

Б-Розміщення полів, польових доріг, лісосмуг 

В-Розміщення гуртових ділянок, проектування загонів чергового спасування, розміщення 

літніх таборів, скотопрогонів, системи загорожі, джерел водопостачання 

515. Дати визначення пасовищезміни : 

А-Пасовищезміна це чергування сільськогосподарських культур тільки в часі. 

Б-Пасовищезміна – це науково обґрунтована система використання пасовищ, що 

передбачає чергування випасу, поточного догляду, сінокосіння та відпочинку в поєднанні з 

систематичним проведенням заходів по поліпшенню травостою 

В-Пасовищезміна це чергування сільськогосподарських культур в часі і в просторі. 

516. Які питання вирішуються при розміщенні гуртових ділянок? 

А-Визначення кількості загонів чергового спасування. 

Б-Розміщення загонів 

В-Формування випасних груп худоби, визначення площі випасних ділянок та 

територіальне розміщення цих ділянок відносно рельєфу, ґрунтового та геоботанічного 

покриву, ситуації і інших природних та просторових умов 

517. Скільки днів рекомендовано випасати ВРХ на одному загоні богарних 

пасовищ. 

А-1-2 дні 

Б-4-5 днів 

В-2-3 дні 

Г-7-8 днів 

518. Із перерахованих способів зрошення найбільш ефективний для зрошення 

пасовищ є : 



А-Поверхневе зрошення 

Б-Дощування 

В-Підгрунтове зрошення 

519. Сезонна площа обслуговування широко захисного дощувача ДКШ-64 

«Воложанка» 

А-70 -100 га 

Б-50 га 

В-60 га 

520. Випасні групи ВРХ формують в: 

А-Отари 

Б-Стада  

В- Табуни 

Г-Гурти 

521.  На культурних пасовищах стада корів рекомендують формувати у гурти з 

такою кількістю голів: 

А-200-250 

Б-100-200 

В-80-90 

Г-50-60 

522. Вапнування кормових угідь передбачається на: 

А-Солонцюватих ґрунтах 

Б-Кислих ґрунтах 

В-Нормальних ґрунтах 

523. Гіпсування кормових угідь передбачається на: 

А-Солонцюватих ґрунтах 

Б-Нормальних ґрунтах 

В-Кислих ґрунтах 

524. Яка середня тривалість пасовищного періоду в Лісостеповій зоні України? 

А-160-170 днів 

Б-150-160 днів 

В-175-180 днів 

Г-180-200 днів 

525. Які питання вирішуються при проектуванні загонів чергового спасування? 

А-Визначення кількості загонів встановлюється їх площа і розміри, проводиться 

територіальне розміщення загонів і визначається система їх використання 



Б-Визначення площі гуртової ділянки, розміщення гуртової ділянки відносно рельєфу і 

ґрунтового покриву 

В-Розміщення порційних ділянок в загоні 

526. Дати визначення сінокосозміна ? 

А-Сінокосозміна - це науково-обгрунтоване система використання пасовищ, що 

передбачає чергування випасу, поточного догляду, сінокосіння та відпочинку в поєднанні із 

статистичним проведенням заходів щодо поліпшення травостою 

Б-Сінокосозміна - це науково-обгрунтоване чергування сільськогосподарських культур в 

часі і просторі 

В-Сінокосозміна - це науково-обгрунтована система використання сінокосів і догляду за 

ними, яким потребує чергування сінокосіння і випасання худоби по отаві, а також проведення 

заходів з поліпшенням травостою 

527. Які питання вирішують при впорядкуванні території сінокосів ? 

 А-Розміщення масивів сінокосозмін та закріплення їх за підрозділами, фермами, 

розміщення полів, робочих ділянок, доріг, польових станів, водних джерел 

Б-Проектування загонів чергового випасання 

В-Розміщення гуртових ділянок 

528. Які заходи відносяться до тих, що потребують капітальних затрат при 

упорядкуванні кормових угідь ? 

А-Освоєння нових земель, поліпшення кормових угідь, створення травостою, проведення 

меліоративних робіт, затрати на придбання техніки, будівництво літніх таборів, скотопрогонів, 

створення загорожі 

Б-Впровадження раціональної пасовище- і сінокосозміни 

В-Раціональне розміщення полів і робочих ділянок сінокосозміни, гуртових і отарних 

ділянок, загонів чергового спасування, літніх таборів, скотопрогонів 

529. Визначити загальну площу гуртової ділянки для 180 голів корів,  якщо 

добова норма в зеленій масі для однієї корови становить 60 кг, проектна 

врожайність зеленої маси 200 ц/га, тривалість пасовищного періоду 160 днів, 

коефіцієнт брутто пасовищезміни 1,31. 

А-110,0 га 

Б-113,2 га 

В-140,1 га 

Г-145,0 га 

530. Визначити користну (чисту) площу гуртової ділянки для 200 голів ВРХ 

старше року, якщо відповідний коефіцієнт пасовищезміни складає - 1,27, добова 

норма зеленої маси - 50 кг на голову, тривалість пасовищного періоду - 164 дні, а 

проектна врожайність - 210 ц/га. 

А-85,3 га 

Б-70,1 га 

В-99,2 га 



Г-103,2 га 

531. Визначити загальну кількість загонів для п'ятирічної пасовищезміни, якщо 

худоба випасається на одному загоні 4 дні, а травостій поновлюється через 28 днів. 

А-7 

Б-12 

В-6 

Г-10 

 

532. Площа ріллі зменшується якщо її землі виділяють під: 

А-сіножаті; 

Б-пасовища; 

В-сади, ягідники, виноградники. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ 
 
 
1. Хто несе безпосередню відповідальність за порушення вимог Закону України 

“Про охорону праці” щодо прав працівників підприємства у галузі охорони праці? 
а) роботодавець; 

б) начальник служби охорони праці підприємства;  

в) голова профкому підприємства; 

г) уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці; д) інспектор 

органу державного нагляду за охороною праці. 
 
 
2. Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці має право: 
а) притягати до дисциплінарної відповідальності працівників, що порушують вимоги 

законодавства про охорону праці; 

б) безперешкодно перевіряти на підприємстві виконання вимог щодо охорони праці; 

в) притягати до адміністративної відповідальності керівників робіт, що порушують 

вимоги законодавства про охорону праці; 

г) надсилати роботодавцю подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній 

посаді; 

д) припиняти експлуатацію підприємства, цеху, дільниці, робочого місця до усунення 

порушень, що створюють загрозу життю працюючих. 
 
 
3. Комісія з питань охорони праці підприємства створюється рішенням: 
а) роботодавця; 

б) профкому; 

в) органу державного нагляду за охороною праці;  

г) вищого органу керівництва відповідної галузі; 

д) трудового колективу. 
 
 
4. З яких причин стається найбільша кількість нещасних випадків на 

виробництві? 
а) технічних; 

б) організаційних; 

в) санітарно-гігієнічних;  

г) психофізіологічних;  

д) інших. 
 
 
5. За якою формою складається акт про нещасний випадок, пов’язаний з 



виробництвом? 
а) Н-1; 

б) Н-2;  

в) НПВ; 

г) Н-Н;  

д) Н-5. 

 



 
6. Який термін зберігання матеріалів розслідування нещасного випадку на 

підприємстві? 
а) 35 років; 

б) 45 років; 

в) 55 років; 

г) 65 років; 

д) до ліквідації підприємства. 
 
 
7. Працівники, що зайняті на небезпечних роботах та роботах з шкідливими умовами 

праці, включених до Списку №1, мають право виходу на пенсію: 
а) чоловіки – у 60 років, жінки – у 55 років;  

б) чоловіки – у 55 років, жінки – у 50 років;  

в) чоловіки – у 50 років, жінки – у 45 років;  

г) і чоловіки, і жінки – у 45 років; 

д) і чоловіки, і жінки – у 50 років. 
 
 
8. Вторинним проявом небезпечних факторів пожежі є:  
а) підвищена температура повітря; 

б) дим; 

в) токсичні продукти термічного розкладу речовин;  

г) знижена концентрація кисню; 

д) викиди токсичних речовин. 
 
 
9. Для утворення горючої суміші необхідно компонентів:  
  а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4; 

д) 5. 
 
 
10. До санітарно-гігієнічних факторів, що визначають умови праці, належить: 
а) шум; 

б) фізичне навантаження; 

в) нервово-психічне навантаження;  

г) травмонебезпечність; 

д) спорідненість колективу. 
 
 
11. Санітарно-гігієнічними нормативами встановлено гранично дозволену для 

перебування людини температуру повітря у виробничих приміщеннях, º С: 
а) 40; 

б) 50; 

в) 60; 

г)   70; 

д)   80. 
  

12. До надзвичайно небезпечних речовин відносять ті, для яких ГДКрз, мг/м
3
:  

а) < 0.1; 
б) 0.1-1.0;  

в) 1.0-10.0;  

г) > 10.0;  

д) > 20.0. 
 
 
13. До видів штучного освітлення за функціональним призначенням не належить:  



а) робоче; 

б) сигнальне;  

в) чергове; 

г) аварійне; 

д) евакуаційне. 
 
 
14. Який із засобів використовується для захисту від вібрації?  
а) захист часом; 

б) захист відстанню; 

в) екранування; 

г) зменшення на шляху поширення;  

д) виділення зони. 
 
 
15. Який вид випромінювання має найбільші іонізуючі властивості?  
а) α-випромінювання; 

б) β-випромінювання;  

в) γ-випромінювання;  

г) нейтронне; 

д) корпускулярне. 
 
 
16. Який вид випромінювання має найбільшу проникаючу здатність?  
а) α-випромінювання; 

б) β-випромінювання;  

в) γ-випромінювання;  

г) нейтронне; 

д) корпускулярне. 
 
 
17. Площа для одного робочого місця з комп’ютером повинна становити не менше: 

а) 3 м
2
; 

б) 4 м
2
; 

в) 5 м
2
; 

г) 6 м
2
; 

д) 7 м
2
. 

 
 
18. Для попередження про безпосередню небезпеку травмування або аварії на елементи 

конструкцій та обладнання наносять смуги двох кольорів: 
а) червоного та білого;  

б) жовтого та чорного;  

в) синього та білого; 

г) оранжевого та зеленого;  

д) червоного та чорного. 
 
 
19. Попереджувальні знаки мають вигляд:  
а) форма круга, основний колір – червоний; 

б) форма рівностороннього трикутника, основний колір – жовтий;  

в) форма прямокутника, основний колір – зелений; 

г) форма круга, основний колір – жовтий; 

д) форма прямокутника, основний колір – червоний. 
 
 
20. Який із нижченазваних факторів не впливає на важкість ураження людини 
електричним струмом? 
а) електромагнітне поле;  



б) сила струму; 

в) напруга; 

г) частота струму; 

д) рід струму (постійний, змінний). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


