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Вступ 

 

Сільськогосподарська меліорація – це система організаційно – 

господарських, технічних, соціально – економічних заходів для корінного 

поліпшення несприятливих природних (гідрологічних, ґрунтових, агро 

кліматичних ) умов з метою більш ефективного використання земельних 

ресурсів відповідно до потреб сільського господарства: підвищення родючості 

грунтів, урожайності сільськогосподарських культур та забезпечення 

стабільності с.-г. виробництва.  

Залежно від призначення меліоративні заходи поділяють на три основні 

групи: водні меліорації(зрошення й осушення земель), грунтові меліорації( 

поліпшення фізико-хімічних властивостей грунтів – промивання солончаків, 

гіпсування солонців, вапнування грунтів з підвищеною кислотністю), 

протиерозійні меліорації та культуртехнічні роботи. 

Мета дисципліни: - освоєння студентами сучасних наукових агрономічних 

знань,  формування у майбутніх спеціалістів наукових поглядів та переконань. 

Завдання дисципліни – вивчення студентами режимів зрошенняі осушення 

грунтів та способів і методів їх проведення; культуртехнічних та 

ґрунтозахисних заходів проведення; економічної ефективності пррведених 

заходів. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати –  водозабезпеченість території та її характеристики, режим 

зрошення сільськогосподарських культур, будову зрошувальних систем, 

способи зрошення й техніку поливу сільськогосподарських культур, причини 

заболочення земель, режим осушення земель, методи і способи осушення 

заболочених і болотних ґрунтів, протиерозійну меліорацію та культуртехнічні 

заходи. 

Вміти – самостійно визначати основні показники: водно- фізичних 

властивостей грунту, будови грунту а також  розробляти заходи , спрямовані на 
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поліпшення умов росту і розвитку рослин, підвищення продуктивності 

гектарної площі ріллі. 

 

1.Вибір завдання та вимоги до виконання і оформлення контрольної 

роботи 

 

Контрольна робота з навчальної дисципліни “Сільськогосподарська 

меліорація і лісомеліорація” включає 3 теоретичних питання. Вони охоплюють 

різні теми і дозволяють студенту підготуватися до складання заліку. Питання 

приведені в даних рекомендаціях і мають наскрізну нумерацію. Вибір 

теоретичних питань проводиться згідно табл. 1. Номера питань вибираються 

відповідно до перших букв прізвища, імені та по-батькові студента (при 

відсутності по-батькові повторюються букви прізвища).  За першою буквою 

прізвища вибирається питання в колонці 2, за першою буквою імені – у колонці 

3, за першою буквою по батькові – у колонці 4. 

Наприклад: Данько Семен Михайлович. Перша буква прізвища Д, друга 

буква імені С, третя буква по-батькові М. Відповідно до цього він виконує 

наступні питання 5; 23,41. 

Роботи, виконані за довільними номерами питань, перевірятися не 

будуть. Викладення питань у контрольній роботі повинно проводитися в 

порядку зростання номерів. На титульній сторінці контрольної роботи 

необхідно указати прізвище, ім’я та по-батькові і номери питань, наприклад: 

Контрольна робота з навчальної дисципліни “ Сільськогосподарська 

меліорація і лісомеліорація” 

Студента групи АГ-11 -1п 

Данько Семена Михайловича 

Питання: 5,23,41. 
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Таблиця1 

Номера питань для контрольної роботи 

 

Букви 
Номера питань перші букви 

прізвища імені По-батькові 

1 2 3 4 

А 1 16 31 

Б 2 17 32 

В 3 18 33 

Г,И 4 19 34 

Д 5 20 35 

Е 6 21 36 

Ж.З 7 22 37 

І,С 8 23 38 

К, Ч 9 24 39 

Л, Т,Щ 10 25 40 

М, У,Ш 11 26 41 

Н, Ф, Я 12 27 42 

О,Х,Ц 13 28 43 

П 14 29 44 

Р, Ю 15 30 45 

 

 

Робота повинна бути написана чітким почерком або набрана на 

комп’ютері, без помарок і ретельно перевірена змістовно, стилістично й 

орфографічно. Контрольна робота повинна бути підписана студентом і 

зазначена дата виконання. 

 

2.Програма навчальної дисципліни “Сільськогосподарська 

меліорація і лісомеліорація” 

 

Зрошувальна меліорація 

Тема 1. Вступ до вивчення курсу "Сільськогосподарська меліорація і 

лісомеліорація".  

Тема 2. Водозабезпеченість території та її характеристики. Тема 3. 

Зрошувальні меліорації.  

Тема 4. Види та способи поливу сільськогосподарських культур  
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Осушувальна меліорація 

Тема 1. Загальне поняття про осушення.  

Тема2. Методи і способи осушення заболочених і болотних ґрунтів 

Тема 3. Культуртехнічна меліорація.  

Лісомеліорація 

Тема 1. Лісомеліорація як наука.  

Тема 2. Поняття про ліс. Таксація лісу. 

Тема 3. Вплив лісу на навколишнє середовище.  

Тема 4. Створення та вирощування лісових смуг.  

Тема 5. Лісомеліоративні заходи по боротьбі з ерозією грунтів.  

Тема 6. Система захисних насаджень – гарантія високих врожаїв 

сільськогосподарських культур.  

 

3.Питання для контрольної роботи 

 

1. Предмет і поняття дисципліни.  

2.Загальні відомості про меліорацію. Історія розвитку меліоративної 

науки.  

3. Основні види меліорації. 

4.Основні водні властивості грунту, що використовуються в меліорації. 

5.Водозабезпеченість території та її характеристики: меліоративні зони 

України.  

6.Оцінка доцільності меліорацій. 

7.Основні відомості про зрошення. 

8.Види зрошення.  

9.Вплив зрошення на грунт, мікроклімат і рослини.  

10.Зрошувальна система та її елементи.  

11.Типи і схеми зрошувальних систем. 

12.Види поливів с.-г. культур.  

13.Загальна характеристика способів поливу. 
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14. Поливи по борознах та напуском по смугах.  

15.Полив затопленням.  

16.Спосіб поливу дощуванням (види дощування й дощувальних 

зрошувальних систем, імпульсне дощування, аерозольне дощування).  

17. Крапельний метод зрошення, внутрішньоґрунтове зрошення, 

зрошення. 

18.Осушувані землі як об’єкт меліорації.  

19.Причини заболочення земель.  

20.Режим осушення земель. 

21.Загальне поняття про методи і способи осушення.  

22. Регулювання водного режиму боліт і заболочених земель. 

23.Осушувальна система та її елементи.  

24.Види осушувальних систем, види дренажу (осушувальної мережі, 

осушувачів). 

25. Основні завдання культуртехнічних заходів.  

26.Культуртехнічні заходи окультурення меліоративних земель. 

27. Ефективність культуртехнічних заходів. 

28.Роль агролісомеліоративних заходів у сільському господарстві.  

29. Історія розвитку агролісомеліорації в Україні.  

30.Класифікація агролісомеліоративних насаджень. 

31.Основні поняття про ліс.  

32.Таксаційні показники лісонасаджень.  

33. Типи лісу. 

34.Вплив екологічних факторів на лісові насадження.  

35.Вплив лісових смуг на мікроклімат полів. 

36.Конструкції лісових смуг.  

37. Посадка та агротехніка догляду за лісосмугами.  

38. Розташування лісосмуг на території господарства. 

39.Суть ерозійних процесів.  

40.Протиерозійна роль лісових насаджень. 
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41.Закріплення рухомих пісків. 

42.Поняття про систему захисних лісових насаджень.  

43. Агрономічна ефективність агролісомеліоративних насаджень. 

44. Економічна ефективність полезахисного лісорозведення. 

45.Охорона природи при осушувальній меліорації земель. 

 

4.Тестові питання для самоконтролю знань 

 

1. Що з наведеного характеризує фітомеліорацію: 

1. Внесення добрив, гіпсу, вапна та інших речовин для змінювання фізичних і 

хімічних властивостей грунту. 2. Прийоми обробітку грунту, спрямовані на 

зміну фізичних властивостей грунту та покращення мікрорельєфу. 3. 

Вирощування деяких рослин з метою покращення водного, повітряного і 

сольового режиму грунту та накопичення в ньому поживних речовин. 4. Заходи 

по поліпшенню властивостей грунту та його поверхні для приведення в стан, 

придатний для сільськогосподарського використання. 5. Правильної відповіді 

немає. 

2. Що з наведеного характеризує хімічний вид сільськогосподарських 

меліорацій: 

1. Внесення добрив, гіпсу, вапна та інших речовин для змінювання фізичних і 

хімічних властивостей грунту. 2. Прийоми обробітку грунту, спрямовані на 

зміну фізичних властивостей грунту та покращення мікрорельєфу. 3. 

Вирощування деяких рослин з метою покращення водного, повітряного і 

сольового режиму грунту та накопичення в ньому поживних речовин. 4. Заходи 

по поліпшенню властивостей грунту та його поверхні для приведення в стан, 

придатний для сільськогосподарського використання. 5. Правильної відповіді 

немає. 

3. Що з наведеного характеризує гідротехнічний вид 

сільськогосподарських меліорацій: 
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1. Внесення добрив, гіпсу, вапна та інших речовин для змінювання фізичних і 

хімічних властивостей грунту. 2. Прийоми обробітку грунту, спрямовані на 

зміну фізичних властивостей грунту та покращення мікрорельєфу. 3. 

Вирощування деяких рослин з метою покращення водного, повітряного і 

сольового режиму грунту та накопичення в ньому поживних речовин. 4 

Регулювання водного режиму грунтів шляхом зрошення або осушення, 

будівництво споруд для боротьби з водною ерозією грунтів. 

5. Правильної відповіді немає. 

4.Територія, яка характеризується комплексом природно- кліматичних 

умов, пов'язаних із балансом тепла й вологи це: 

1.Термічний пояс 2.Природно-меліоративна зона 3.Арктичний і субарктичний 

пояс 4.Помірно холодний пояс 5. Правильної відповіді немає. 

5. До якого термічного поясу належить Україна: 

1. Тропічний пояс (теплий).2. Суббореальний пояс(помірний) 3.Арктичний і 

субарктичний пояс(полярний) 4.Помірно холодний пояс 5. Правильної відповіді 

немає. 

6. Співвідношення надходження і витрати води в грунті це: 

1. Рівняння водного балансу. 2. Водний баланс кореневмісного шару грунту. 3. 

Схема водного балансу грунту. 4. Елементи балансу вологи в грунті. 

5.Правильної відповіді немає. 

7. За якою формулою визначають гідротермічний коефіцієнт: 

1.К= Р(І-α)/Е  2. ГТК=Р*10/∑  3. ПАЗ=Р/∑ д  4. К= Р(С:α)хЕ 5.Правильної 

відповіді немає. 

8. За якою формулою визначають коефіцієнт зволоження: 

1.К= Р(І-α)/Е  2. ГТК=Р*10/∑  3. ПАЗ=Р/∑ д  4. Кз = Р/∑ Ем 

5.Правильної відповіді немає. 

9. За якою формулою визначають показник атмосферного зволоження. 

1.К= Р(І-α)/Е  2. ГТК=Р*10/∑  3. ПАЗ=Р/∑ д  4. Кз = Р/∑ Ем 

5.Правильної відповіді немає. 

10. Об’єм води, що стікає з водозбору за певний період часу це: 
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1. Стік води. 2. Водозбір. 3. Коефіцієнт стоку. 4. Модуль стоку. 5. Об’єм стоку. 

11. Товщина шару, який утворюється, якщо об’єм води, що стікає за 

певний період рівномірно розподілити по водозбору це: 

1. Шар стоку. 2. Водозбір. 3. Коефіцієнт стоку. 4. Модуль стоку. 5. Об’єм стоку. 

12. Територія, з якої поверхневі води стікають у водоток або водойму це: 

1. Шар стоку. 2. Водозбір. 3. Коефіцієнт стоку. 4. Модуль стоку. 5. Об’єм стоку. 

13. Води, які залягають поблизу земної поверхні, мають підстилаючий 

водотривкий шар і перебувають у підвішеному стані називаються: 

1. Природними. 2. Грунтовими. 3. Підземними. 4. Верховодка. 5. Правильної 

відповіді немає. 

14. Що з наведеного відноситься до підземних вод: 

1.Верховодки, ґрунтові, артезіанські 2. Природні. 3.Поверхневі. 4.Безнапірні 5. 

Правильної відповіді немає. 

15. Які розрізняють поверхневі стоки залежно від рельєфу: 

1.Дощовий 2.Зливовий 3. Талий 4. Схиловий, русловий і річковий 5. 

Правильної відповіді немає. 

16. За яким з наведених показників  оцінюють хімічний стан води: 

1. Запахом 2. Кольором  3. Ступенем мінералізації 4. Характером твердого 

стоку 5. Правильної відповіді немає. 

17. Сукупність кількості, строків і норм поливу сільськогосподарських 

культур це: 

1.Поливна витрата. 2. Зрошувальна норма. 3. Загальне водоспоживання 

культури. 4. Коефіцієнт використання опадів. 5. Режим зрошення. 

18. Штучне зволоження грунту для отримання високих стабільних 

урожаїв с.-г. культур це: 

1. Зрошення. 2.Осушення. 3.Обводнення. 4. Весняне промочування. 5. 

Правильної відповіді немає. 

19. Якщо у ґрунт подають теплу воду; застосовують для зігрівання грунту 

при поливі його водою, більш теплою, ніж сам грунт це зрошення: 



13 

 

1. Вологозарядкове. 2.Освіжне. 3. Проміжне 4. Утеплювальне 5. Правильної 

відповіді немає. 

20. Коли у ґрунт із надлишком захисних сполук подають річкову воду, 

збагачену киснем це зрошення: 

1. Вологозарядкове. 2.Освіжне. 3. Окиснювальне  4. Проміжне 5. Правильної 

відповіді немає. 

21. Коли воду в осінній чи зимовий період подають у ґрунт, щоб створити 

в ньому необхідні запаси вологи в шарі приблизно 2 м це зрошення: 

1. Провокаційне 2. Вологозарядне 3. Освіжне.  4. Проміжне 5. Правильної 

відповіді немає. 

22. Механізоване зрошення, при якому вода подається в атмосферу й 

звідти вільно падає у вигляді дощу на рослину й ґрунт це: 

1. Полив по смугах 2. Полив по борознах. 3.Дощування 4. Крапельне зрошення 

5. Правильної відповіді немає. 

23. Коли вода подається по трубах - зволожувачах, укладених у ґрунті на 

глибині 0,4-0,9м це зрошення: 

1. Провокаційне 2. Внутрішньоґрунтове 3. Освіжне.  4. Проміжне 5. Правильної 

відповіді немає  

24. Коли вода з допомогою гнучких трубопроводів через спеціальні 

крапельниці надходить безпосередньо до коренів рослин це: 

1. Полив по смугах 2. Полив по борознах. 3.Дощування 4. Крапельне зрошення 

5. Правильної відповіді немає. 

25. Площа, яка безпосередньо зайнята посівами сільськогосподарських 

культур, природними травами і насадженнями, тобто площа, з якої мають 

сільськогосподарську продукцію це:  

1. Площа нетто 2. Площа брутто 3. Зрошувана площа 4. Осушувальна площа 5. 

Правильної відповіді немає. 

26. Зрошувальну площу нетто разом з площею відчуження під увесь 

комплекс споруд — під канали, насосні станції, дороги, будівлі, польові стани, 

а також лісосмуги називають: 
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1. Площа нетто 2. Площа брутто 3. Зрошувана площа 4. Осушувальна площа 5. 

Правильної відповіді немає. 

27. За конструкцією або технічним виконанням зрошувальні системи є: 

1.Самопливні системи 2.Відкриті системи  3.Системи з механічним 

водозабором 4.Штучні системи 5. Правильної відповіді немає. 

28. Системи побудовані повністю на основі технічних проектів це: 

1.Неінженерні системи 2.Напівінженерні системи 3.Інженерні системи 

4.Комбіновані системи 5. Правильної відповіді немає 

29.Рішення про розміщення основних каналів і споруд, вибір типу 

водозабору і розмірів зрошуваної площі це: 

1.Зрошувана система 2. Елементи зрошуваної системи 3. Схема зрошувальної 

системи 4. Зрошення 5. Правильної відповіді немає 

30. Правильно визначена й розподілена в часі (вегетаційному періоді) 

кількість зрошуваної води (число, норми й строки поливів), що забезпечує 

оптимальний для даної культури водний режим кореневмісного шару ґрунту 

для певних конкретних природних і агротехнічних умов це: 

1. Зрошувана норма 2. Режим зрошення 3. Поливна норма 4. Зрошення 5. 

Правильної відповіді немає 

31. Поливи, за допомогою яких підтримують сприятливий водний режим 

грунту на посівах сільськогосподарських культур, у садах, виноградниках 

протягом вегетації це: 

1. Вологозарядкові. 2.Освіжні. 3. Вегетаційні. 4. Проміжні. 5.Провокаційні. 

32. Поливи, які створюють  оптимальну вологість верхніх шарів грунту 

для одержання своєчасних і дружних сходів: 

1. Вологозарядкові. 2.Освіжні. 3. Вегетаційні. 4. Передпосівні. 5.Провокаційні 

33. Поливи, які застосовують здебільшого під післяжнивні культури, коли 

верхній шар грунту дуже пересушений, що перешкоджає провести доброякісну 

оранку: 

1.Вологозарядкові. 2. Передоранковий  3. Вегетаційні. 4. Передпосівні. 

5.Провокаційні 
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34. Поливи для боротьби з шкідниками (іноді з внесенням в грунт 

пестицидів) це: 

1. Дезинфікуючі . 2. Передоранкові  3. Вегетаційні. 4. Передпосівні. 

5.Провокаційні 

35.Поливи, які здійснюють для боротьби з повітряною посухою це: 

1. Вологозарядкові. 2.Освіжні. 3. Вегетаційні. 4. Передпосівні. 5.Провокаційні 

36. Кількість води, що подається на 1 га поля за один полив це: 

1.Поливна норма. 2. Зрошувальна норма. 3. Загальне водоспоживання культури. 

4. Коефіцієнт використання опадів. 5. Правильної відповіді немає. 

37. Полив по борознах застосовують для зрошення культур: 

1. Просапних. 2.Ярих зернових. 3. Озимих зернових.4. Рису. 5. Правильної 

відповіді немає. 

38. Полив по смугах застосовують для зрошення культур: 

1. Просапних. 2.Зернових. 3.Технічних.4. Рису. 5. Правильної відповіді немає. 

39. Полив затопленням застосовують для зрошення культур: 

1. Просапних. 2.Зернових. 3.Технічних.4. Рису. 5. Правильної відповіді немає. 

40. Одноразове вологозарядне зрошення шляхом затримки весняного 

стоку і промочування ґрунту на значну глибину (до 2 м і більше) це: 

1.Дощування 2.Полив посмугах 3.Лиманне зрошення 4. Полив по борознах 5. 

Правильної відповіді немає. 

41.На перезволоження грунтів впливають: 

1. Рослинність. 2. Клімат. 3. Структура грунту. 4. Будова грунту. 5. Правильної 

відповіді немає.  

42.В залежності від причин перезволоження земель розрізняють такі типи 

водного живлення (ТВЖ) грунту: 

1. Атмосферний .2. Надгрунтовий . 3. Надсхиловий. 4. Промивний. 5. 

Правильної відповіді немає. 

43. Принцип впливу на фактори перезволоження кореневмісного шару 

грунту: 
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1. Метод осушення. 2. Спосіб осушення.  3. Норма осушення. 4. Режим 

осушення. 5. Правильної відповіді немає. 

44. Способи осушення залежать від: 

1. Терміну осушення.  2. Норми осушення. 3. Режиму осушення. 4. Метода 

осушення.  5. Правильної відповіді немає. 

45. Які недоліки закритого дренажу: 

1. Матеріалоємність. 2Менші експлуатаційні затрати ніж при відкритій системі 

3. Не створюються перешкоди для роботи с.- г. машин. 4. Застосування новітніх 

технологій вирощування с.-г. культур.5. Правильної відповіді немає. 

46. Які переваги відкритої регулюючої мережі: 

1. Ускладнює роботу с.- г. машин. 2. Потрібно багато споруд. 3. Проста, дешева 

при будівництві. 4. Висока експлуатаційна вартість. 5. Правильної відповіді 

немає. 

47.Відновлення продуктивності і господарської цінності техногенно 

зруйнованих грунтів це: 

1. Освоєння земель 2.Рекультивація земель 3. Планування земель 4. Зміна 

земельного фонду  5.Правильної відповіді немає. 

48. Що з наведеного відноситься до основних напрямів рекультивації: 

1.Інженерний 2. Сільськогосподарський 3. Біологічний 4. Хімічний 5. 

Правильної відповіді немає. 

49. Комплекс агротехнічних і фітомеліоративних заходів для підвищення 

родючості порушених земель це: 

1.Технічна рекультивація 2. Гірнича рекультивація 3. Біологічна рекультивація 

4. Видобувна рекультивація 5. Правильної відповіді немає. 

50. Болота, які утворюються на низинних болотах у міру переходу від 

живлення підґрунтовими водами до живлення атмосферними це: 

1. Верхові 2. Низинні 3. Перехідні 4. Комплексні 5. Правильної відповіді немає. 

51.Глибина залягання підгрунтових вод, при якій в кореневмісному шарі 

створюється оптимальний водно-повітряний режим: 
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1. Показники режиму осушення. 2. Норма осушення. 3. Режим осушення. 4. 

Причина осушення. 5. Правильної відповіді немає. 

52. Види осушувальних систем за конструкцією є: 

1. Напівзакриті. 2. Напіввідкриті. 3. Комбіновані. 4. Перехідні. 5. Правильної 

відповіді немає. 

53. Які переваги закритого дренажу: 

1. Більші експлуатаційні затрати ніж при відкритій системі 2. Не створюються 

перешкоди для роботи с.- г. машин. 3. Матеріалоємність. 4.Висока 

собівартість.5. Правильної відповіді немає. 

54. Яка глибина закладання дрен: 

1. 1,0-1,2м. 2. 3,0-4,5м. 3. 0,5-1,0м. 4. 10-12 м. 5. Правильної відповіді немає. 

55. Які недоліки відкритої регулюючої мережі: 

1. Покращує роботу с.- г. машин. 2. Проста при будівництві. 3. Дешева при 

будівництві. 4. Висока експлуатаційна вартість. 5. Правильної відповіді немає. 

56. Постійно перезволожені землі поділяються на: 

1. Надмірно зволожені 2. Тимчасово зволожені. 3. Болота 4. Помірно зволожені 

5. Правильної відповіді немає. 

57. Грунти, формування яких супроводжується застоєм вологи і появою в 

профілі стійких ознак гігроморфізму це: 

1.Автоморфні; 2. Гідроморфні; 3.Заболочені; 4.Органогенні; 5.Правильної 

відповіді немає 

58. Гідроморфні ґрунти за комплексом умов утворення й властивостями 

поділяються на: 

1.Автоморфні; 2. Підгрунтові; 3.Заболочені; 4.Верхові; 5.Правильної відповіді 

немає 

59. Грунти, для яких характерний тривалий застій води, тривалий 

анаеробний період, що затрудняє або унеможливлює ріст 

сільськогосподарських культур це: 
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1.Автоморфні; 2. Верхові; 3.Заболочені; 4.Органогенні; 5.Правильної відповіді 

немає 

60. Залежно від характеру заболочення, водного живлення, рослинного 

покриву болота, болотні органогенні ґрунти поділяються на типи: 

1.Неоглеєні 2.Верхові; 3.Болотні; 4.Заболочені. 5.Правильної відповіді немає 

61. Перезволоження земель зумовлене сукупною дією комплексу 

природних факторів, головні з яких: 

1. Геологічна будова 2. Рослинність 3. Ерозія 4. Вітер. 5.Правильної відповіді 

немає 

62. Землі тимчасового надмірного зволоження поділяють на: 

1. Землі постійного зволоження 2.Землі тривалого надмірного зволоження 3. 

Землі відносно зволоженні 4. Землі помірного зволоження. 5.Правильної 

відповіді немає 

63. Основний показник оптимального водного режиму для ґрунтів з 

атмосферним і намивними ТВЖ та для оцінки вимог сільськогосподарського 

виробництва до водного режиму у весняний період це:  

1. Норма осушення 2.Допустима тривалість затоплення 3. Оптимальна 

вологість ґрунту 4. Режим осушення 5.Правильної відповіді немає 

64. Найчастіше трапляється така деформація відкритих і закритих 

осушувальних ліній: 

1. Розпушеність грунту 2. Осідання грунту. 3.Руйнування структури грунту 

4.Зміна режимів грунту 5.Правильної відповіді немає 

65. Закриті осушувальні лінії ремонтують таким способом:  

1.Без розкриття трубопроводів 2. З відведенням води 3. Із заміною конструкції 

4. Без заміни конструкції 5.Правильної відповіді немає 

66. При ґрунтовому ТВЖ  застосовують такий метод осушення: 

1.Зниження рівня ґрунтових вод 2. Зниження рівня підземних вод 3. 

Прискорення поверхневого стоку 4. Прискорення або затримання паводків 5. 

Перехоплення делювіального стоку, що надходить на осушуваний масив 

67. При схиловому ТВЖ застосовують такий метод осушення: 
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1.Зниження рівня ґрунтових вод 2. Зниження рівня підземних вод 3. 

Прискорення поверхневого стоку 4. Прискорення або затримання паводків 5. 

Перехоплення делювіального стоку, що надходить на осушуваний масив 

68. Система технічних заходів, що забезпечує усунення надлишкового 

зволоження, виходячи з методу осушення та вимог господарського 

використання осушуваних земель це: 

1. Метод осушення. 2. Спосіб осушення.  3. Норма осушення. 4. Режим 

осушення. 5. Правильної відповіді немає. 

69. Комплекс інженерних споруд, призначених для регулювання водного 

режиму заболочених і перезволожених земель це: 

1.Зрошувальна система 2.Осушувальна система 3. Осушувальна регулююча 

мережа 3. Відкрита регулююча мережа 4. Закрита регулююча мережа 5. 

Правильної відповіді немає. 

70. Мережа, яка зв'язує регулюючу й загороджувальну мережу з 

водоприймачем, транспортує воду за межі осушуваної території це: 

1.Загороджувальна мережа 2.Провідна мережа 3.Регулююча мережа 4.Дорожня 

мережа 5.Експлуатаційна мережа 

71.Мережа, яка необхідна для безперешкодного пересування транспорту 

й сільськогосподарських машин по осушуваній території це: 

1.Загороджувальна мережа 2.Провідна мережа 3.Регулююча мережа 

4.Дорожня мережа 5.Експлуатаційна мережа 

72. Що з наведеного відноситься до видів культуртехнічних робіт: 

1. Проведення звичайної оранки 2. Збирання каміння 3. Організація території 4. 

Контурно- меліоративний обробіток грунту 5. Правильної відповіді немає. 

73. Об’єктами  культуртехнічних робіт є: 

1. Зрошувані землі  2. Богарні землі 3. Осушені землі 4. Поля сівозміни 5. 

Правильної відповіді немає. 

74. Землі, які внаслідок виробничої діяльності людини втратили 

господарську цінність або стали джерелом негативного впливу на навколишнє 

середовище це: 
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1. Порушені землі 2 Освоєні землі 3. Цілинні землі 4. Староорні землі 5. 

Правильної відповіді немає. 

75. Види осушувальних систем за конструкцією є: 

1. Напівзакриті. 2. Напіввідкриті. 3. Комбіновані. 4. Перехідні. 5. Правильної 

відповіді немає. 

76. Задачі осушення с.- г. угідь: 

1. Ліквідація причин перезволоження грунту. 2. Погіршення  водно-повітряного 

режиму грунту. 3. Зменшення кількості осушувальних мереж. 4. Використання 

осушувальних земель у с.-г. виробництві. 5. Правильної відповіді немає. 

77. Залежно від розміщення і стадії розвитку болота поділяються на : 

1.Болота (шар торфу> 30 см). 2. Постійно перезволожені (не використовуються 

в сільському господарстві.). 3. Тимчасово перезволожені. 4. Перехідні. 5. 

Правильної відповіді немає. 

78. Що належить до показників режиму осушення: 

1. Допустима вологість грунту 2. Норма осушення 3. Спосіб осушення 4. Метод 

осушення 5. Правильної відповіді немає. 

79. Глибина, на якій підгрунтові води не впливають на водний режим 

кореневмісного шару грунту це: 

1. Критична глибина залягання підгрунтових вод. 2.  Допустима тривалість 

затоплення під час вегетації с.- г. культур. 3. Допустима глибина залягання 

підгрунтових вод. 4. Критична тривалість затоплення під час вегетації с.- г. 

культур. 5. Правильної відповіді немає. 

80. Інженерний прийом, який відповідає даному методу осушення: 

1. Метод осушення. 2. Спосіб осушення.  3. Норма осушення. 4. Режим 

осушення. 5. Правильної відповіді немає. 

81. Комплекс лісівницьких заходів, що включають проектування, 

вирощування і експлуатацію захисних насаджень призначених для боротьби з 

несприятливими погодними умовами (суховіями, засухами, холодними вітрами, 

вітровою і водною ерозією) це: 
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1. Доповнення лісосмуг. 2. Виправлення полезахисних лісових смуг. 3. 

Реконструкція лісосмуг. 4. Лісові меліорації. 5. Правильної відповіді немає. 

82. Визначення кількості і якості деревних насаджень, запасу деревини і 

приросту це: 

1. Лісова типологія. 2.Таксація лісу. 3. Лісознавство. 4. Лісове господарство. 5 

Правильної відповіді немає. 

83. За складом насадження поділяються на: 

1. Прості. 2. Складні. 3. Природні. 4. Мішані. 5 Правильної відповіді немає. 

84. Ступінь зімкнутості крон дерев. 

1. Густота. 2. Чистота 3. Повнота   4. Частота. 5 Правильної відповіді немає. 

85. За походження насадження бувають: 

1. Прості. 2. Складні. 3. Природні. 4. Мішані. 5 Правильної відповіді немає. 

86.Середній вік дерев певного насадження це: 

1. Бонітет. 2. Вік насадження 3. Повнота   4. Частота. 5 Правильної відповіді 

немає. 

87. Перелік деревних порід з визначенням частки кожної з них у загальній 

масі деревини за 10-бальною системою це: 

1. Вік деревостану. 2. Склад деревостану. 3. Тип деревостану. 4. Вид 

деревостану. 5 Правильної відповіді немає. 

88.Густий деревостан, у якому більша кількість дерев може дати при 

зрубанні такий сортимент, як жердина це: 

1.Жердняк. 2. Молодняк. 3. Середньовіковий ліс. 4. Достигаючий ліс. 5. 

Правильної відповіді немає. 

89. Ліс має більшість дерев з рясним плодоношенням, іде активний 

приріст деревини це: 

1.Перестійний ліс. 2. Стиглий ліс. 3.Середньовіковий ліс. 4. Достигаючий ліс. 5. 

Правильної відповіді немає. 

90.Ліс, який характеризується процесом руйнування. 

1.Перестійний ліс. 2. Стиглий ліс. 3.Середньовіковий ліс. 4. Достигаючий ліс. 5. 

Правильної відповіді немає. 
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91.Наука про типи лісу, типи лісорослинних умов, наука що вивчає їх 

особливості, закономірності просторового розміщення і т.п. 

1. Лісова типологія. 2.Таксація лісу. 3. Лісознавство. 4. Лісове господарство. 5 

Правильної відповіді немає. 

92.Комплекс різного виду насаджень, які мають відповідні конструкції, 

взаємодіють між собою, створюють меліоративний ефект на певній території, 

що забезпечує захист ґрунтів і сільськогосподарських культур від впливу 

шкідливих природних явищ та сприяє одержанню високих і сталих врожаїв це: 

1. Агролісомеліорація 2. Лісова типологія. 3.Система лісомеліоративних 

насаджень. 4. Лісівництво. 5 Правильної відповіді немає. 

93. Лісосмуги, які призначені для затримання та зарегулювання 

поверхневого стоку, сприяння рівномірному снігорозподілу, зменшення змиву і 

розмиву ґрунту, поліпшення мікроклімату, підвищення вологості та родючості 

ґрунту й врожайності сільськогосподарських культур це:  

1.Прияружні і прибалкові. 2.Полезахисні. 3. Стокорегулювальні. 4. 

Лісонасадження навколо водойм. 5 Правильної відповіді немає. 

94. Лісосмуги, які призначені для скріплення берегів, захист від 

замулення та випаровування, а заплавних земель — від розмивів і заносів 

піском та мулом, поліпшення використання вод місцевого стоку й умов 

риборозведення це:  

1.Прияружні і прибалкові. 2.Полезахисні. 3. Стокорегулювальні. 4. 

Лісонасадження навколо водойм. 5 Правильної відповіді немає. 

95. Загальна площа просвітів, виражена у відсотках до площі всієї 

вертикальної бокової поверхні це: 

1.Захисні властивості.  2.Вітропроникність 3. Щільність. 4. Сонцепроникність. 5 

Правильної відповіді немає. 

96. Дальність  впливу лісосмуг на прилеглу територію та ступенем 

зниження швидкості вітру це: 

1. Економічність лісосмуг. 2. Продуктивність лісосмуг 3.Ефективність лісосмуг. 

4.Доцільність лісосмуг. 5 Правильної відповіді немає. 
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97.Конструкція, яка в приземній частині має суцільний просвіт ажурністю 

понад 60 %, а в середній і верхній рівномірно розміщені просвіти становлять 

15— 35 % це:  

1.Ажурна конструкція 2.Лісосмуги щільної конструкції. 3.Лісосмуги продувної 

конструкції 4.Лісосмуги комбінованої конструкції. 5 Правильної відповіді 

немає. 

98. Що з наведеного відноситься до меліоративного значення лісу в 

навколишньому середовищі: 

1. Сприяє випаданню опадів.  2.Попередження змиву грунту і замулення 

водойм, закріплення рухомих пісків. 3. Підвищення вологості повітря. 4. 

Затримує поверхневий стік і переводять поверхневі води у підґрунтові. 5 

Правильної відповіді немає. 

99. Процес утворення нового лісу під покривом дорослого насадження 

або на вирубках і згарищах це: 

1. Відновлення лісу. 2. Заліснення. 3. Види відновлення лісу. 4. Способи 

відновлення. 5 Правильної відповіді немає. 

100. Конструкція,яку мають лісові смуги, в яких у середній та верхній 

частинах поздовжнього профілю немає наскрізних просвітів або кількість їх не 

перевищує 10 % усієї площі цієї частини профілю, а в нижній приземній є 

суцільний просвіт, що створює ажурність понад 60 % це:  

1. Ажурна. 2. Продувна. 3. Смуги щільної конструкції. 4. Проміжні. 5 

Правильної відповіді немає. 

101.Як поділяють полезахисні лісосмуги за віковими ознаками:  

1. Смуги з задовільним складом порід, але з занедбаним доглядом за грунтом і 

частково пошкодженими саджанцями. 2. Незадовільним складом порід і 

станом, які можна поліпшити. 3. Вкрай незадовільного стану, з великим 

відпадом, задернілі. 4. Лісові смуги старшого віку. 5. Правильної відповіді 

немає. 
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102.Смугові насадження призначені для регулювання концентрованих 

потоків води у великих (глибина понад 1,5 м,водозбір більше 3 га) улоговинах у 

межах присіткових схилів водозбору це: 

1. Стокорегулюючі улоговинно – смугові насадження. 2. Стокорегулюючі 

(водорегулюючі) лісові насадження. 3. Протиерозійні лісові насадження на 

присіткових схилах. 4.Ґрунтозахисні лісові насадження. 5. Правильної відповіді 

немає. 

103. Дерева, які відзначаються кращим ростом і розвитком, становлять 

основу смуги і визначають її захисну висоту це:  

1.Допоміжні дерева. 2. Головні породи. 3. Дерева третьої категорії . 4. Дерева 

четвертої категорії. 5. Правильної відповіді немає. 

104. Дерева, які  затінюють головні породи і затримують їх ріст та 

розвиток, сухі, пошкоджені та ті, що всихають. Під час проріджування смуг їх 

повністю вирубують це: 

1.Допоміжні дерева. 2. Головні породи. 3. Дерева третьої категорії . 4. Дерева 

четвертої категорії. 5. Правильної відповіді немає. 

105. Вирощування стійких, високорослих і найбільш ефективних 

полезахисних насаджень продувної конструкції. В цьому періоді 

спостерігається найбільш інтенсивний ріст дерев це: 

1. Другий період розвитку лісосмуг 2. Перший період розвитку лісосмуг. Третій 

період розвитку лісосмуг.4 Четвертий період розвитку лісосмуг5. Правильної 

відповіді немає. 

106.Відтворення в культурах порід, що відпали на першому і другому 

році після садіння підсівом або підсаджуванням тих же порід це: 

1. Доповнення лісосмуг. 2. Виправлення полезахисних лісових смуг. 3. 

Реконструкція лісосмуг. 4. Ремонт лісосмуг. 5. Правильної відповіді немає. 

107. Заміна складу деревних порід у насадженні з метою підвищення його 

стійкості, покращення умов для росту і поліпшення конструкції введенням 

стійких і високорослих порід, а також здійсненням ряду лісокультурних 



25 

 

заходів, що сприяють їх росту, а в загущених насадженнях — спеціальними 

рубками догляду це: 

1. Доповнення лісосмуг. 2. Виправлення полезахисних лісових смуг. 3. 

Реконструкція лісосмуг. 4. Ремонт лісосмуг. 5. Правильної відповіді немає. 

108. За станом лісові смуги першої категорії ділять на: 

1. Смуги різного складу зі сформованим лісовим середовищем (щільна 

конструкція) і задовільними захисними властивостями; 2. З частково 

розладнаним лісовим середовищем і низькими захисними властивостями; 3. 

Дуже розладнані, без лісового середовища і не мають захисної цінності. 4. 

Смуги з задовільним складом порід, але з занедбаним доглядом за грунтом і 

частково пошкодженими саджанцями. 5. Правильної відповіді немає. 

109. Від чого залежить зона захисної дії смуги : 

1. Ширини 2. Довжини. 3. Висоти. 4. Складу деревної породи. 5. 5. Правильної 

відповіді немає. 

110.Науково обгрунтована система організаційно-господарських і 

технічних заходів, спрямованих на забезпечення та збереження природно-

ресурсного потенціалу місцевості істотне поліпшення природних умов це: 

1. Меліорація. 2. Окультурення. 3. Зрошення. 4. Осушення. 5. Правильної 

відповіді немає. 

111.Система заходів, спрямованих на покращення несприятливих для 

землеробства природних умов, з метою ефективного використання землі це: 

1. Сільськогосподарська меліорація. 2. Окультурення. 3. Зрошення. 4. Осушення. 

5.Правильної відповіді немає. 

112. Що з наведеного характеризує агротехнічний вид 

сільськогосподарських меліорацій: 

1. Внесення добрив, гіпсу, вапна та інших речовин для змінювання фізичних і 

хімічних властивостей грунту. 2. Прийоми обробітку грунту, спрямовані на 

зміну фізичних властивостей грунту та покращення мікрорельєфу. 3. 

Вирощування деяких рослин з метою покращення водного, повітряного і 

сольового режиму грунту та накопичення в ньому поживних речовин. 4. Заходи 
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по поліпшенню властивостей грунту та його поверхні для приведення в стан, 

придатний для сільськогосподарського використання. 5. Правильної відповіді 

немає. 

113. Що з наведеного характеризує лісотехнічний вид 

сільськогосподарських меліорацій: 

1. Створення полезахисних лісосмуг, прияружних та інших насаджень для 

боротьби з водною та вітровою ерозією грунту. 2. Прийоми обробітку грунту, 

спрямовані на зміну фізичних властивостей грунту та покращення 

мікрорельєфу. 3. Регулювання водного режиму грунтів шляхом зрошення або 

осушення, будівництво споруд для боротьби з водною ерозією грунтів.  4. 

Заходи по поліпшенню властивостей грунту та його поверхні для приведення в 

стан, придатний для сільськогосподарського використання. 5. Правильної 

відповіді немає. 

114. Що з наведеного характеризує культуртехнічний вид 

сільськогосподарських меліорацій: 

1. Створення полезахисних лісосмуг, прияружних та інших насаджень для 

боротьби з водною та вітровою ерозією грунту. 2. Прийоми обробітку грунту, 

спрямовані на зміну фізичних властивостей грунту та покращення 

мікрорельєфу. 3. Регулювання водного режиму грунтів шляхом зрошення або 

осушення, будівництво споруд для боротьби з водною ерозією грунтів.  4. 

Заходи по поліпшенню властивостей грунту та його поверхні для приведення в 

стан, придатний для сільськогосподарського використання. 5. Правильної 

відповіді немає. 

115. Територія, яка характеризується комплексом природних умов, 

головною з яких є тепло- забезпеченість це:  

1.Термічний пояс 2.Природно-меліоративна зона 3.Арктичний і субарктичний 

пояс 4.Помірно холодний пояс 5. Правильної відповіді немає. 

116. Що відноситься до джерел надходження вологи: 

1.Випаровуванню з поверхні грунту. 2.Споживання води рослинами (у тому 

числі транспірація). 3.Атмосферні опади, що випадають безпосередньо на 
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певну територію. 4.Відтік поверхневих вод за межі ділянки. 5.Відтік грунтово-

підгрунтових вод за межі певної території 

117. Які коефіцієнти  враховують при виділенні різних зон зволоження: 

1. Коефіцієнт  теплозабезпеченості 2.Коефіцієнт зволоження:3. Коефіцієнт 

водовіддачі 4. Коефіцієнт випаровування води 5.Правильної відповіді немає. 

118. За якою формулою визначають коефіцієнт вологозабезпеченості: 

1.К= Р(І-α)/Е  2. ГТК=Р*10/∑  3. ПАЗ=Р/∑ д  4. Кз = Р/∑ Ем 

5.Правильної відповіді немає. 

119 Рух води по поверхні землі, а також у товщі грунтів і гірських порід у 

процесі круговороту її в природі це: 

1. Стік води. 2. Водозбір. 3. Коефіцієнт стоку. 4. Модуль стоку. 5. Об’єм стоку. 

120 Кількість води, що стікає з водозбору за певний інтервал часу, 

виражають у вигляді об'єму (середньої витрати), модуля або шару: 

1. Стік води. 2. Розмір стоку. 3. Коефіцієнт стоку. 4. Модуль стоку. 5. Об’єм 

стоку. 

121. Кількість води, яка стікає з одиниці площі водозбору за одиницю 

часу це: 

1. Стік води. 2. Водозбір. 3. Коефіцієнт стоку. 4. Модуль стоку. 5. Об’єм стоку. 

121. Води Землі з твердими, рідкими і газоподібними речовинами, що 

містяться в них, називаються: 

1. Природними. 2. Поверхневими. 3. Підземними. 4. Верховодка. 5. Правильної 

відповіді немає. 

123. Систематизований звід даних про водні ресурси країни називають: 

1. Водним кадастром 2.Водними ресурсами 3. Природними водами 4. 

Підземними водами . Правильної відповіді немає. 

124. Води, що знаходяться на поверхні суші у вигляді різних водних 

об'єктів називаються: 

1. Природними. 2. Поверхневими. 3. Підземними. 4. Верховодка. 5. Правильної 

відповіді немає. 

125. Які розрізняють поверхневі стоки залежно від походження: 
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1.Схиловий 2.Дощовий 3. Русловий 4. Річковий 5. Правильної відповіді немає. 

126. Джерела води для зрошення характеризують за: 

1.Хімічним станом 2. Фізичним станом 3. Вмістом домішок 4. Кристалазацією. 

5. Правильної відповіді немає. 

127. Зовнішній вигляд води визначають візуально за такою ознакою: 

1. Ступенем мінералізації 2. Станом флори й фауни 3. Якісним складом солей 4. 

Загальною мінералізацією води 5. Правильної відповіді немає. 

128. За характером подачі води зрошення буває: 

1.Нерегулярне 2. Вибіркове 3. Суцільне 4. Комбіноване 5. Правильної відповіді 

немає. 

129. Як поділяють зрошення за призначенням:  

1. Поверхневе 2.Дрібнодисперсне 3.Внутрішньоґрунтове 4.Зволожувальне 5. 

Правильної відповіді немає. 

130. За об'ємом зрошення ділиться на: 

1.Нерегулярне 2. Вибіркове 3. Регулярне 4. Комбіноване 5. Правильної 

відповіді немає. 

131.Коли воду подають для розчинення й вимивання з ґрунту солей це 

зрошення: 

1.Поверхневе 2.Дрібнодисперсне 3.Внутрішньоґрунтове 4. Промивне 5. 

Правильної відповіді немає. 

132.Зволоження рослин, приземного шару повітря й поверхні ґрунту 

тонкими розпиленими краплями води це: 

1.Аерозольне дощування 2.Імпульсне дощування 3. Крапельний метод 

зрошення 4. Зрошення стічними водами 5. Правильної відповіді немає. 

133. Полив, при якому ґрунт зволожується шляхом поглинання води, яка 

подається на поверхню зрошуваної ділянки це: 

1.Зрошення стічними водами 2.Поверхневе зрошення 3. Крапельний метод 

зрошення 4. Дощування  5. Правильної відповіді немає. 

134. Разом із водою у ґрунт вносяться поживні речовини це зрошення: 
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1.Поверхневе 2.Дрібнодисперсне 3.Внутрішньоґрунтове 4. Удобрювальне 5. 

Правильної відповіді немає. 

135. Земельна територія, обладнана каналами, спорудами і різними 

пристроями, що забезпечують можливість своєчасного подавання і розподілу 

на полях зрошувальної води для підтримання у кореневмісному шарі вологості 

потрібної для одержання на поливних землях високих і сталих урожаїв це: 

1. Осушувальна система 2.Зрошувальною системою 3. Елементи зрошувальної 

системи 4. Елементи осушувальної системи 5. Правильної відповіді немає. 

136. Що з наведеного є основними елементами кожної регулярно діючої 

зрошувальної системи: 

1. Осушувана територія 2.Зрошувана територія. 3. Рілля 4. Земельна ділянка 5. 

Правильної відповіді немає. 

137.Зрошення впливає на... 

1.Водно-фізичні властивості грунту. 2. Будову грунту. 3. Спілість грунту. 4. 

Пористість грунту. 5. Правильної відповіді немає. 

138. Системи споруджені без технічних проектів і не мають водозабірних 

споруд, відрізняються вкрай примітивною організацією водорозподілу, а їх 

експлуатація потребує великих затрат праці це: 

1.Неінженерні системи 2.Напівінженерні системи 3.Інженерні системи 

4.Комбіновані системи 5. Правильної відповіді немає 

139. Системи, окремі частини яких реконструйовано за технічними 

проектами це: 

1.Неінженерні системи 2.Напівінженерні системи 3.Інженерні системи 

4.Комбіновані системи 5. Правильної відповіді немає 

140. За призначенням режими зрошення поділяють на: 

1. Іригаційно-можливий 2.Експлуатаційний 3. Господарчо-можливий 4. 

Зволожувальний 5. Правильної відповіді немає 

141. За ступенем реалізації режими зрошення поділяють на: 

1. Зволожувально-промивннй 2.Експлуатаційний 3. Господарчо-можливий 

4.Зволожувальний 5. Правильної відповіді немає 
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142. Поливи восени після збирання всіх культур або навесні для 

зволоження грунту на глибину 1,5—2 м, які створюють запаси вологи в грунті і 

дають можливість обмежувати кількість наступних поливів, відтягувати строки 

проведення їх, а іноді і обійтися без них це: 

1. Вологозарядкові. 2.Освіжні. 3. Вегетаційні. 4. Проміжні. 5.Провокаційні. 

143. Поливи для внесення в грунт розчинених у воді добрив це: 

1. Вологозарядкові. 2.Освіжні. 3. Удобрювальні 4. Проміжні. 5.Провокаційні. 

144.Поливи для запобігання весняним і осіннім заморозкам, особливо в 

садах це: 

1. Вологозарядкові. 2. Протизаморозкові 3. Удобрювальні 4. Проміжні. 

5.Провокаційні. 

145. Поливи для видалення з грунту шкідливих солей це: 

1. Опріснювальні. 2.Освіжні. 3. Удобрювальні 4. Проміжні. 5.Провокаційні. 

146.Кількість води (м
3
), яка потрібна для зрошення одного гектара, 

зайнятого певною сільськогосподарською культурою протягом вегетаційного 

періоду цієї культури це: 

1.Поливна норма. 2. Зрошувальна норма. 3. Загальне водоспоживання культури. 

4. Коефіцієнт використання опадів. 5. Правильної відповіді немає. 

147. Кількість води, яку треба подати на поле за одиницю часу (л/сек.) 

1.Поливна витрата. 2. Зрошувальна норма. 3. Загальне водоспоживання 

культури. 4. Коефіцієнт використання опадів. 5. Режим зрошення. 

148. Призначення графіка поливів: 

1. Для розрахунку поливних машин. 2. Для організації поливів при експлуатації 

системи. 3. Для визначення кількості культур, які будуть поливатися. 4. Для 

визначення зрошувальної норми. 5. Правильної відповіді немає. 

149. Подача води на поле у вигляді штучного дощу це: 

1. Краплинне зрошення. 2. Полив по смугах. 3. Полив по борознах. 4. 

Дощування. 5. Правильної відповіді немає. 

150. Задачі осушення с.- г. угідь: 
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1. Ліквідація причин перезволоження грунту. 2. Погіршення  водно-повітряного 

режиму грунту. 3. Зменшення кількості осушувальних мереж. 4. Використання 

осушувальних земель у с.-г. виробництві. 5. Правильної відповіді немає. 

151. Залежно від  

2. Постійно перезволожені (не використовуються в сільському 

господарстві розміщення і стадії розвитку болота поділяються на : 

1.Болота (шар торфу> 30 см)..). 3. Тимчасово перезволожені. 4. Перехідні. 5. 

Правильної відповіді немає. 

152.Найбільш сприятливий для с.- г. культур і с.- г. техніки водний режим 

грунту це: 

1. Показники режиму осушення. 2. Норма осушення. 3. Режим осушення. 4. 

Причина осушення. 5. Правильної відповіді немає. 

153.Що належить до показників режиму осушення: 

1. Відносна вологість повітря. 2. Оптимальна вологість грунту. 3. Найменша 

вологість грунту. 4. Допустима глибина залягання підгрунтових вод. 5. 

Правильної відповіді немає. 

154. Види осушувальних систем за  способом відведення води  є: 

1.Напівзакриті. 2. Напіввідкриті. 3. Комбіновані. 4. Самопливні.  5. Правильної 

відповіді немає. 

155. За матеріалами дрени бувають: 

1. Глиняні. 2. Гончарні. 3. Металеві. 4. Стікляні. 5. Правильної відповіді немає. 

156.Умови застосування відкритої регулюючої мережі: 

1.Вертикальна. 2. Горизонтальна. 3. Поперечна. 4. Перехресна. 5. Правильної 

відповіді немає. 

157. Комплекс заходів по підготовці земель до їх сільськогосподарського 

використання це: 

1.Хімічні меліорації 2.Культуртехнічні меліорації 3. Біологічні меліорації 4. 

Сільськогосподарські меліорації 5.Правильної відповіді немає. 

158. Що з наведеного відноситься до об’єктів рекультивації: 



32 

 

1. Сільськогосподарські масиви 2. Сівозміни 3. Кар'єри 4. Польові дороги 

5.Правильної відповіді немає. 

159. Видалення надлишку води з поверхні землі та з грунту: 

1. Зрошення. 2. Осушення. 3. Затоплення. 4. Лиманне зрошення. 5. Правильної 

відповіді немає. 

160.Болота, які утворюються на зниженнях, зволожуваних підґрунтовими 

водами або водами, що течуть по схилах і багаті на мінеральні солі це:  

1. Верхові 2. Низинні 3. Перехідні 4. Комплексні 5. Правильної відповіді немає. 

161 Що належить до показників режиму осушення: 

1. Допустима вологість грунту 2. Норма осушення 3. Спосіб осушення 4. Метод 

осушення 5. Правильної відповіді немає. 

162. Глибина, на якій підгрунтові води не впливають на водний режим 

кореневмісного шару грунту це: 

1. Критична глибина залягання підгрунтових вод. 2.  Допустима тривалість 

затоплення під час вегетації с.- г. культур. 3. Допустима глибина залягання 

підгрунтових вод. 4. Критична тривалість затоплення під час вегетації с.- г. 

культур. 5. Правильної відповіді немає. 

163. Інженерний прийом, який відповідає даному методу осушення: 

1. Метод осушення. 2. Спосіб осушення.  3. Норма осушення. 4. Режим 

осушення. 5. Правильної відповіді немає. 

164. Види осушувальних систем за  характером впливу на водний режим 

грунту є: 

1.Осушувальні (односторонньої дії). 2. Напіввідкриті. 3. Комбіновані. 4. 

Перехідні. 5. Правильної відповіді немає. 

165. Основні фактори, що визначають водний режим перезволожених 

грунтів: 

1.Клімат 2. Рельєф 3. Атмосферні опади. Рослинність. 5. Правильної відповіді 

немає. 

166. Перезволожені землі характеризуються:  
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1. Погодними умовами 2. Джерелами водного живлення 3. Механічним складом 

4. Рослинністю 5. Правильної відповіді немає. 

167. Грунти, які не піддаються тривалому застою вологи в ґрунтовому 

профілі та не мають стійких ознак гігроморфізму це: 

1.Автоморфні; 2. Гідроморфні; 3.Заболочені; 4.Органогенні; 5.Правильної 

відповіді немає 

168. За ступенем заболоченості мінеральні гідроморфні ґрунти 

поділяються на: 

1.Неоглеєні 2.Верхові; 3.Заболочені; 4.Органогенні 5.Правильної відповіді 

немає 

169. Грунти, що мають потужність торфу більше 30 см. Утворюються 

звичайно на болотах - ділянках землі, які знаходяться періодично або постійно 

в стані надлишкового зволоження, з яскраво вираженим процесом 

торфоутворення, покритих специфічною вологолюбною рослинністю це: 

1.Неоглеєні 2.Верхові; 3.Заболочені; 4.Органогенні. 5.Правильної відповіді 

немає 

170. Землі перезволожені протягом більшої частини вегетаційного 

періоду це:  

1.Землі короткочасного надмірного зволоження 2. Землі тривалого надмірного 

зволоження 3. Землі постійного зволоження 4. Землі помірного зволоження. 

5.Правильної відповіді немає 

171.Землі, що перезволожуються протягом меншої частини вегетаційного 

періоду це:1.Землі короткочасного надмірного зволоження 2. Землі тривалого 

надмірного зволоження 3. Землі постійного зволоження 4. Землі помірного 

зволоження. 5.Правильної відповіді немає 

172. Які є види норм осушення: 

1. Післяпосівна 2. Вегетаційна 3. Передпосівна 4. Літньо-осіння. 5.Правильної 

відповіді немає 

173. Що з наведеного відноситься до однобічної дії осушуваної системи: 
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1. Канали й інші споруди забезпечують тільки відвід води 2.Регулювання 

водного режиму відбувається шляхом затримки і перерозподілу в часі 

надлишкової води та поповнення запасів її в грунті в посушливі періоди 3. 

Відведення води з грунту і забезпечення відповідного водного режиму 4. 

Забезпечення оптимальної вологості грунту. 5.Правильної відповіді немає 

174. При атмосферному ТВЖ  застосовують такий метод осушення: 

1.Зниження рівня ґрунтових вод 2. Зниження рівня підземних вод 3. 

Прискорення поверхневого стоку 4. Прискорення або затримання паводків 5. 

Перехоплення делювіального стоку, що надходить на осушуваний масив 

175. При ґрунтово-напірному ТВЖ  застосовують такий метод осушення: 

1.Зниження рівня ґрунтових вод 2. Зниження рівня підземних вод 3. 

Прискорення поверхневого стоку 4. Прискорення або затримання паводків  5. 

Перехоплення делювіального стоку, що надходить на осушуваний масив 

176.При намивному ТВЖ  застосовують такий метод осушення: 

1.Зниження рівня ґрунтових вод 2. Зниження рівня підземних вод 3. 

Прискорення поверхневого стоку 4. Прискорення або затримання паводків  5. 

Перехоплення делювіального стоку, що надходить на осушуваний масив 

177. Мережа, яка служить для збору та виведення з території 

надлишкових поверхневих і ґрунтових вод, які є причиною перезволоження це: 

1.Загороджувальна мережа 2.Провідна мережа 3.Регулююча мережа 4.Дорожня 

мережа 5.Експлуатаційна мережа 

178. Мережа, яка призначена для захисту осушуваної території від 

поверхневих або ґрунтових вод, що протікають ззовні це: 

1.Загороджувальна мережа 2.Провідна мережа 3.Регулююча мережа 4.Дорожня 

мережа 5.Експлуатаційна мережа 

179.Мережа, яка призначена для контролю та нагляду за роботою всіх 

ланок осушувальної системи, забезпечення безперебійної її роботи це: 

1.Загороджувальна мережа 2.Провідна мережа 3.Регулююча мережа 4.Дорожня 

мережа 5.Експлуатаційна мережа 
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180. Що з наведеного відноситься до двосторонньої дії осушуваної 

системи: 

1. Канали й інші споруди забезпечують тільки відвід води 2.Регулювання 

водного режиму відбувається шляхом затримки і перерозподілу в часі 

надлишкової води та поповнення запасів її в грунті в посушливі періоди 3. 

Відведення води з грунту і забезпечення відповідного водного режиму 4. 

Забезпечення оптимальної вологості грунту. 5.Правильної відповіді немає 

181. Вирівнювання поверхні грунту, як обов’язковий захід по підготовці 

поверхні меліорованих земель це: 

1. Організація території 2. Планування території 3. Проектування території 4. 

Освоєння території 5. Правильної відповіді немає. 

182. Система заходів, спрямованих на підвищення родючості грунтів це: 

1. Відтворення родючості грунтів 2.Первинне окультурення земель 3. Освоєння 

земель 4. Організація території 5. Правильної відповіді немає. 

183. Які є етапи рекультивації: 

1. Польова 2. Біологічна 3.Хімічна 4. Механізована 5. Правильної відповіді 

немає. 

184. Підготовка земель, конструювання їх поверхні для наступного 

цільового використання це: 

1. Біологічна рекультивації 2. Сільськогосподарська рекультивація 3.Гірничо-

технічна (технічна) рекультивація 4. Лісова рекультивації 5. Правильної 

відповіді немає. 

185. На перезволоження грунтів  впливають: 

1. Рослинність. 2. Клімат. 3. Структура грунту. 4. Будова грунту. 5. Правильної 

відповіді немає.  

77.В залежності від причин перезволоження земель розрізняють такі типи 

водного живлення (ТВЖ) грунту: 

1. Атмосферний .2. Надгрунтовий . 3. Надсхиловий. 4. Промивний. 5. 

Правильної відповіді немає. 
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186. Принцип впливу на фактори перезволоження кореневмісного шару 

грунту: 

1. Метод осушення. 2. Спосіб осушення.  3. Норма осушення. 4. Режим 

осушення. 5. Правильної відповіді немає. 

187. Способи осушення залежать від: 

1. Терміну осушення.  2. Норми осушення. 3. Режиму осушення. 4. Метода 

осушення.  5. Правильної відповіді немає. 

188. Комплекс агротехнічних і фітомеліоративних заходів для 

підвищення родючості порушених земель це: 

1.Технічна рекультивація 2. Гірнича рекультивація 3. Біологічна рекультивація 

4. Видобувна рекультивація 5. Правильної відповіді немає. 

189.Агровиробнича наука про вирощування і догляд за лісом це: 

1. Агролісомеліорація. 2.Лісорозведення. 3.Лісівництво.  4. Лісові меліорації. 5. 

Правильної відповіді немає. 

190. Назвіть  основні лісоводно-таксаційні ознаки: 

1. Глибина, 2.Частота. 3.Густота.4. Довжина 5. Правильної відповіді немає. 

191. За формою насадження бувають: 

1. Чисті. 2. Складні. 3. Природні. 4. Мішані. 5 Правильної відповіді немає. 

192. Кількість дерев на 1 га насадження це: 

1. Густота. 2. Чистота 3. Повнота   4. Частота. 5 Правильної відповіді немає. 

193. Природні ліси за походженням поділяються на: 

1. Прості. 2. Складні. 3. Корінні. 4. Мішані. 5 Правильної відповіді немає. 

194. Показник продуктивності лісу, який залежить від умов 

місцезростання це: 

1. Бонітет. 2. Вік насадження 3. Повнота   4. Частота. 5 Правильної відповіді 

немає. 

195.Насадження з моменту утворення власного пологу, формування 

густої хащі і до 20-річного віку це: 

1.Жердняк. 2. Молодняк. 3. Середньовіковий ліс. 4. Достигаючий ліс. 5. 

Правильної відповіді немає. 
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196.Ліс, у якому дерева починають масово плодоносити це:  

1.Перестійний ліс. 2. Стиглий ліс. 3.Середньовіковий ліс. 4. Достигаючий ліс. 5. 

Правильної відповіді немає. 

197.Ліс, який  має найвищі запаси деревини високої якості, придатної для 

заготівлі цінних сортиментів це: 

1.Перестійний ліс. 2. Стиглий ліс. 3.Середньовіковий ліс. 4. Достигаючий ліс. 5. 

Правильної відповіді немає. 

198. Що з наведеного відноситься до способів відновлення лісу: 

1. Насіннєве. 2. Природне. 3. Штучне. 4. Комбіноване. 5 Правильної відповіді 

немає. 

199.Кількість деревини на 1 га лісу, яка виражена в кубічних метрах це: 

1. Вік насадження. 2. Склад  насадження. 3. Тип насадження. 4. Запас 

насадження. 5 Правильної відповіді немає. 

200. Лісосмуги, які призначені для поліпшення мікроклімату і 

гідрологічного режиму території, затримання снігу, підвищення вологості й 

родючості ґрунту, захист його і рослин при пилових бурях, підвищення 

врожайності культур і загальне екологічне значення це: 

1.Прияружні і прибалкові. 2.Полезахисні. 3. Стокорегулювальні. 4. 

Лісонасадження навколо водойм. 5 Правильної відповіді немає. 

201. Лісосмуги, які призначені для скріплення ґрунту кореневими 

системами, запобігання його розмиву, сприяння переведенню поверхневого 

стоку у внутрішньоґрунтовий, поліпшення мікроклімату і гідрологічного 

режиму території, а також полезахисне значення це:  

1.Прияружні і прибалкові. 2.Полезахисні. 3. Стокорегулювальні. 4. 

Лісонасадження навколо водойм. 5 Правильної відповіді немає. 

202. Просторове розміщення дерев і кущів, яке забезпечує у поздовжньо-

вертикальному профілі смуги наявність наскрізних просвітів і змінює 

аеродинамічні властивості приземного вітрового потоку упродовж всього 

життєвого циклу та визначає меліоративний вплив на прилеглі території це: 
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1. Лісосмуга. 2. Лісонасадження 3.Конструкція. 4. Склад лісосмуг. 5 Правильної 

відповіді немає. 

203.Лісосмуги, які характеризуються рівномірним розташуванням 

крупних просвітів між стовбурами, кронами та в приземній частині 

подовжнього профілю лісосмуги це:  

1.Ажурна конструкція 2.Лісосмуги щільної конструкції. 3.Лісосмуги продувної 

конструкції 4.Лісосмуги комбінованої конструкції. 5 Правильної відповіді 

немає. 

204. Конструкція,яку мають лісові смуги, в яких у поздовжньому профілі 

рівномірно розміщені наскрізні просвіти загальною площею 15—45 % усієї 

його площі це:  

1.Ажурна конструкція 2.Лісосмуги щільної конструкції. 3.Лісосмуги продувної 

конструкції 4.Лісосмуги комбінованої конструкції. 5 Правильної відповіді 

немає. 

205. Що відноситься до агролісомеліоративного значення системи 

захисних насаджень: 

1. Сприяє випаданню опадів. 2.Попередження змиву грунту і замулення 

водойм, закріплення рухомих пісків. 3. Зменшення швидкості вітру. . 4. 

Затримує поверхневий стік і переводять поверхневі води у підґрунтові. 5 

Правильної відповіді немає. 

206. Що з наведеного відноситься до кліматорегулюючого значення лісу в 

навколишньому середовищі: 

1. Сприяє випаданню опадів.  2.Попередження змиву грунту і замулення 

водойм, закріплення рухомих пісків. 3. Підвищення вологості повітря. 4. 

Затримує поверхневий стік і переводять поверхневі води у підґрунтові. 5 

Правильної відповіді немає. 

207. Що з наведеного відноситься до видів відновлення лісу: 

1. Насіннєве. 2. Вегетативне. 3. Штучне. 4. Комбіноване. 5 Правильної відповіді 

немає. 
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208. Що відноситься до видів захисних лісових насаджень залежно від їх 

меліоративної ролі і господарського призначення: 

1.Водорегулюючий. 2. Лісорозведення. 3. Штучний. 4. Комбінований. 5 

Правильної відповіді немає. 

209.Скріплення грунту і підґрунтя кореневою системою лісової 

рослинності та запобігання дальшому їх руйнуванню це: 

1. Стокорегулюючі улоговинно – смугові насадження. 2. Яружні лісові 

насадження. 3. Водопоглинаючі лісові насадження. 4.Ґрунтозахисні лісові 

насадження. 5. Правильної відповіді немає. 

210.Спеціальні ґрунтозахисні насадження у вигляді масивів і куртин 

застосовують в нижній частині присіткових схилів, на ділянках, які інтенсивно 

руйнуються ерозією й непридатні для сільського господарства (прияружні та 

міжяружні ділянки) це:  

1. Стокорегулюючі (водорегулюючі) лісові насадження. 2. Протиерозійні лісові 

насадження на присіткових схилах. 3. Снігорегулюючі ( водорегулюючі ) лісові 

смуги. 4. Ґрунтозахисні лісові насадження. 5. Правильної відповіді немає. 

211.Дерева, які ущільнюють полог смуги, сприяють очищенню стовбурів 

найкращих дерев від гілок, впливають на формування їх стовбурів і крон та 

виконують ґрунтозахисну роль це: 

1.Допоміжні дерева. 2. Головні породи. 3. Дерева третьої категорії . 4. Дерева 

четвертої категорії. 5. Правильної відповіді немає. 

212. Поліпшення умов росту головних порід, запобігання пригніченню їх 

допоміжними породами і чагарниками це: 

1. Другий період розвитку лісосмуг 2. Перший період розвитку лісосмуг. Третій 

період розвитку лісосмуг.4 Четвертий період розвитку лісосмуг5. Правильної 

відповіді немає. 

213. Підтримка необхідної  конструкції і забезпечення активної 

життєдіяльності та довговічності насаджень це: 
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1. Другий період розвитку лісосмуг 2. Перший період розвитку лісосмуг. Третій 

період розвитку лісосмуг.4 Четвертий період розвитку лісосмуг5. Правильної 

відповіді немає. 

214. Доповнення насаджень 3—5-річного віку. Під час ремонту деревця, 

що збереглися, садять на пень з метою запобігання їх пригнічуючого впливу на 

заново висаджені саджанці це: 

1. Доповнення лісосмуг. 2. Виправлення полезахисних лісових смуг. 3. 

Реконструкція лісосмуг. 4. Ремонт лісосмуг. 5. Правильної відповіді немає. 

215. Повторне садіння (сівба) лісосмуг у заздалегідь підготовлений грунт 

на місцях, що залишилися після загиблих, викорчуваних насаджень або поряд з 

тими, які згодом будуть видалені це: 

1. Доповнення лісосмуг. 2. Відновлення або заміна полезахисних лісових смуг. 

3. Реконструкція лісосмуг. 4. Ремонт лісосмуг. 5. Правильної відповіді немає. 

216. Лісові смуги другої категорії за станом лісового середовища ділять 

на:  

1. Смуги з задовільним складом порід, але з занедбаним доглядом за грунтом і 

частково пошкодженими саджанцями; 2. З незадовільним складом порід і 

станом, які можна поліпшити; 3. Вкрай незадовільного стану, з великим 

відпадом, задернілі. 4. З частково розладнаним лісовим середовищем і 

низькими захисними властивостями; 5. Правильної відповіді немає. 

217. Практичне значення таксації лісових насаджень: 

1.Таксація проводиться при обліку лісового фонду. 2.Насадження лісових 

послуг. 3. Раціональне використання лісових ресурсів. 4. Забезпечення 

природного і штучного відновлення лісів. 5 Правильної відповіді немає. 
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