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ВСТУП 

 

Спеціальність «Садівництво та виноградарство» належить до найбільш 

поширених специфічних категорій сільського господарства. За цією 

спеціальністю можуть навчатися в аспірантурі фахівці, які мають повну вищу 

освіту за ступенем магістра або освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи 

магістра із спеціальності «Агрономія», «Плодоовочівництво і виноградарство», 

«Екологія» та суміжних з нею інших спеціальностей. 

Основою для визначення змісту фахового іспиту до вступу в аспірантуру 

за спеціальністю 203 «Садівництво і виноградарство» є освітньо-професійна 

програма підготовки за ступенем магістра з Агрономії чи освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» («спеціаліст») спеціальності 8 (7) 09010104 

«Плодоовочівництво і виноградарство». 

Під час фахового іспиту до вступу в аспірантуру абітурієнти повинні 

показати рівень теоретичних знань з циклу фундаментальних та основних 

розділів спеціальних дисциплін. 

Спеціальність «Садівництво та виноградарство» об’єднує в собі такі 

спеціалізації: 

- садівництво; 

- виноградарство. 

 
 

1. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

Дисципліна Плодівництво. 

 

1. Закономірності формування, росту, розвитку і плодоношення плодової 

рослини як цілісного організму, що складається з різних за походженням 

частин. 

2. Закономірності росту і розвитку, особливості річного циклу та вікових 

змін у плодових і ягідних рослин насінневого походження. 

3. Закономірності росту і розвитку, особливості річного циклу та вікових 

змін у кореневласних вегетативно розмножуваних плодових і ягідних рослин. 

4. Закономірності росту і розвитку, особливості річного циклу та вікових 

змін у щеплених плодових рослин. 

5. Морфолого-анатомічна будова плодової рослини, роль органічних і 

неорганічних сполук та регуляторів росту у обміні речовин. 

6. Плодова рослина як оптична система у садовому агроценозі. 

7. Способи регулювання світлового і температурного режимів з метою 

підвищення продуктивності насаджень і якості плодів. 

8. Способи регулювання світлового і температурного режимів з метою 

підвищення посухо–, зимостійкості, продуктивності насаджень і якості плодів. 
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9. Роль основних екологічних факторів у життєдіяльності плодових і 

ягідних рослин та їх врахування з метою підвищення продуктивності 

насаджень. 

10. Перспективні конструкції плодових насаджень з урахуванням 

особливостей зон промислового плодівництва України. 

11. Організація території інтенсивного саду (підбір і підготування ділянки 

для його закладання). 

12. Особливості проектування плодових і ягідних насаджень залежно від 

зональних і економічних умов для с.-г. підприємств різних форм 

господарювання. 

13. Особливості закладання інтенсивних плодових насаджень; строки і 

способи садіння дерев та догляд за ними після садіння. 

14. Особливості захисту плодових і ягідних культур від шкідників, хвороб і 

бур’янів. 

15. Системи формування крон плодових дерев та способи обрізування 

насаджень різних конструкцій. 

16. Системи утримання і обробітку грунту в міжряддях насаджень різних 

конструкцій та їх технічне забезпечення. 

17. Утримання грунту в пристовбурних смугах дерев насаджень різних 

конструкцій з використанням механізованого обробітку, гербіцидів і 

мульчматеріалів. 

18. Особливості удобрення плодових і ягідних культур, шляхи підвищення 

ефективності добрив та захисту довкілля. 

19. Визначення рівня водозабезпечення, способи і техніка поливу плодових 

насаджень з урахуванням зональних умов. 

20. Захист саду від пошкоджень несприятливими природними факторами та 

дикими тваринами. 

 

 

Дисципліна Виноградарство 

 

1. Систематика винограду. 

2. Особливості будови і розвитку виноградної рослини як ліани. 

3. Екологія винограду. 

4. Способи вирощування саджанців винограду. 

5. Закладання промислового виноградника. 

6. Формування й обрізування виноградних кущів. 

7. Операції з зеленими органами виноградного куща. 

8. Обробіток ґрунту на виноградниках. 

9. Удобрення насаджень винограду. 

10. Зрошення насаджень винограду. 

11. Збирання урожаю винограду технічних і столових сортів. 

12. Реконструкція і ремонт плодоносного виноградника. 

13. Ампелографія і селекція винограду. 

14. Характеристика районів виноградарства України і світу. 
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Дисципліна Розсадництво 

 

1. Насіннєві підщепи плодових культур і технологія їх вирощування. 

2. Вегетативно розмножувані підщепи зерняткових культур, способи їх 

вирощування і заходи щодо підвищення виходу високоякісного садивного 

матеріалу. 

3. Вегетативно розмножувані підщепи кісточкових культур та способи їх 

вирощування. 

4. Особливості технології вирощування однорічних саджанців зерняткових 

культур. 

5. Особливості технології вирощування однорічних саджанців кісточкових 

культур. 

6. Особливості розмноження і промислова технологія вирощування 

садивного матеріалу суниці. 

7. Особливості розмноження кущових ягідників і заходи підвищення виходу 

високоякісного садивного матеріалу. 

8. Технологія вирощування двохрічних саджанців плодових культур, у т.ч. з 

однорічною кроною. 

9. Система вирощування оздоровленого садивного матеріалу ягідних 

культур. 

 

 

Дисципліна Сучасні агротехнології у садівництві і виноградарстві 

 

1. Способи підвищення продуктивності плодових, ягідних насаджень і 

винограду в господарствах різних форм власності та покращення якості 

продукції плодівництва в світлі сучасних світових тенденцій 

2. Підбір сортименту для сучасних плодових, ягідних насаджень і 

винограду. 

3. Вибір садивного матеріалу для сучасних садів, ягідників, виноградників 

різних конструкцій.  

4. Особливості закладання сучасного інтенсивного саду, ягідника, 

виноградника.  

5. Нові досягнення в утриманні грунту в інтенсивних садах, ягідниках, 

виноградниках.  

6. Нові досягнення в грунтовому і позакореневому удобренні інтенсивних 

садів, ягідників, виноградників.  

7. Нові досягнення в хімічному захисті інтенсивного саду, ягідника 

виноградника від шкідників, хвороб і бур’янів  

8. Нові досягнення у зрошенні інтенсивних садів, ягідників, виноградників.  

9. Сучасні заходи покращення якості плодів, ягід, винограду.  

10. Нові досягнення у забезпеченні стабільної високої врожайності садів, 

ягідників, виноградників.  
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11. Нові досягнення в застосуванні фізіологічно активних речовин в 

інтенсивних садах, ягідниках, виноградниках.  

12. Нові досягнення у захисті садів, ягідників, виноградників від заморозків, 

граду, диких тварин і птахів  

13. Нові досягнення в проектуванні насаджень і технології вирощування 

зерняткових плодових культур. 

14. Нові досягнення в проектуванні насаджень і технології вирощування 

кісточкових плодових культур.  

15. Нові досягнення в проектуванні насаджень і технології вирощування 

ягідних культур.  

16. Нові досягнення в проектуванні насаджень і технології вирощування 

горіхоплідних та мало поширених плодових культур. 

17. Нові досягнення в проектуванні насаджень і технології вирощування 

винограду. 

 

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ 

 

Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер та передує 

іспиту з іноземної мови та фаховому вступному випробуванню. Додаткове 

вступне випробування оцінюється за двобальною шкалою – склав/не склав. Для 

успішного складання додаткового вступного випробування і допуску до 

фахового вступного випробування вступник повинен продемонструвати 

розуміння основних положень питань програми та правильно відповісти не 

менш, як на 2 питання. У випадку, якщо вступник не склав додаткове вступне 

випробування, він не допускається до складання фахового вступного 

випробування та вступного іспиту з іноземної мови і втрачає право брати учать 

у конкурсному відборі. 
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