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ВСТУП

Програма додаткового фахового вступного випробування призначена для
осіб, які вступають до Уманського національного університету садівництва для
здобуття ступеня магістра зі спеціальності 205 «Лісове господарство» на основі
ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). Вступ таких осіб
можливий за умови успішного проходження додаткового фахового вступного
випробування з урахуванням середнього бала відповідного диплома.
Додаткове фахове вступне випробування проводиться на комп’ютерах у
формі тестового контролю знань, має кваліфікаційний характер та передує
фаховому вступному випробуванню та вступному іспиту з іноземної мови.
Загальна кількість тестових завдань становить 150, з яких вступнику за
допомогою інформаційної системи дистанційної освіти Moodle задається 50.
Кожне завдання містить чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна
правильна. Результати додаткового фахового вступного випробування
оцінюються за двобальною шкалою – склав/не склав. Вступник склав додаткове
фахове вступне випробування, якщо він дав вірну відповідь на 25 і більше
тестових завдань. Особи, які вірно відповіли менше, ніж на 25 тестових завдань
вважаються такими, що не склали додаткове фахове вступне випробування та
позбавляються права участі в конкурсному відборі.
Для проведення додаткового фахового вступного випробування норма
часу встановлюється не більше 1 астрономічної години.
За результатами відповіді оцінюється загальний рівень володіння
програмним матеріалом і приймається рішення про допуск його до складання
вступного фахового випробування та вступного іспиту з іноземної мови для
здобуття ступеня магістра зі спеціальності 205 «Лісове господарство».
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ, ДИСЦИПЛІНИ, ЇХ ТЕМИ,
ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ДОДАТКОВЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ
ВИПРОБУВАННЯ
1. ЛІСІВНИЦТВО
1. Завдання лісівництва та основні принципи його організації.
2. Сучасна класифікація способів рубок лісу.
3. Способи головних рубок.
4. Сучасні технології рубок головного користування та їх лісівницька оцінка.
5. Очистка місць рубок.
6. Види рубок догляду за лісом.
7. Організаційно-технічні показники рубок догляду.
8. Рубки догляду в деревостанах різного складу.
9. Санітарні рубки.
10. Лісовідновні, реконструктивні, ландшафтні та рубки переформування.
11. Вибіркова система господарювання.
12. Продуктивність лісу, її види та суть.

13. Шляхи підвищення деревної продуктивності лісів.
2. ЛІСОВА ТАКСАЦІЯ
1. Таксація зрубаних дерев.
2. Таксація дерев, що ростуть.
3. Таксація лісозаготовлених матеріалів.
4. Лісотаксаційні ознаки насаджень.
5. Морфолого-таксаційні ознаки насаджень.
6. Таксація не деревної лісової продукції.
7. Перелікова таксація насаджень.
8. Вибіркова таксація насаджень.
9. Сортиментація запасу лісових насаджень.
10. Таксація лісосічного фонду.
11. Таксація приросту деревного стовбура.
12. Аналіз ходу росту деревного стовбура.
13. Динаміка лісових насаджень.
14. Таксація приросту запасу лісових масивів.
15. Перспективи вдосконалення лісооблікових робіт.
3. ДЕНДРОЛОГІЯ
1. Життєві форми деревних рослин та їх особливості онтогенезу.
2. Основи вивчення про вид і його ареал. Внутрішньовидова мінливість та її
форми.
3. Декоративні якості деревних рослин.
4. Морфологія органів деревних рослин.
5. Природна дендрофлора України.
6. Основи екології деревних рослин.
7. Основи фенології деревних рослин.
8. Основи вивчення про рослинний покрив. Основні систематичні одиниці.
9. Дендрологічна характеристика основних представників класу Хвойні.
10. Дендрологічна характеристика основних представників видів родин
Кипарисові та Тисові.
11. Дендрологічна характеристика основних представників видів родин
Магнолієві, Лимонникові, Лаврові, Хвилівникові, Жовтецеві, Барбарисові,
Піонові, Платанові, Самшитові, Букові.
12. Дендрологічна характеристика основних представників видів родин
Березові, Горіхові, В’язові, Шовковицеві, Актинідієві, Тамариксові, Вербові та
Липові.
13. Дендрологічна характеристика основних представників видів родин
Агрусові, Розові та Бобові.
14. Дендрологічна характеристика основних представників видів родин
Клокичкові, Кленові, Гіркокаштанові, Маслинкові, Гортензієві, Деренові,
Виноградові, Сумахові, Жимолостеві, Калинові, Бузинові та Маслинкові.
4. ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ
1. Лісові культури, як спеціальна дисципліна лісокультурної галузі.

2. Насіннєвий фонд України і районування заготівель насіння.
3. Плодоношення і насіннєношення у лісових деревних рослин та способи його
обліку.
4. Заготівля і переробка лісонасіннєвої сировини.
5. Паспортизація та перевірка посівних якостей лісового насіння.
6. Зберігання та транспортування лісового насіння.
7. Підготовка лісового насіння до висіву.
8. Призначення та організаційно-господарське упорядкування лісових
розсадників.
9. Сівозміни в постійних лісових розсадниках.
10. Обробіток ґрунту в розсадниках.
11. Застосування добрив в лісових розсадниках.
12. Вирощування сіянців.
13. Особливості вирощування сіянців основних деревних порід.
14. Способи вегетативного розмноження деревних і чагарникових порід у
відкритому і закритому ґрунті.
15. Виробництво садивного матеріалу вегетативного походження.
16. Вирощування саджанців (великомірного садивного матеріалу).
17. Вирощування садивного матеріалу в закритому ґрунті та із закритою
кореневою системою.
18. Інвентаризація, викопування і зберігання садивного матеріалу.
19. Способи відновлення лісу та вимоги господарства до штучних насаджень.
20. Лісові культури. Категорії лісокультурних площ.
21. Система і способи закладання лісових культур, підбір порід, схем
змішування та розміщення садивних місць.
22. Технологія створення лісових культур.
23. Культури головних лісоутворювальних порід, культури сосни звичайної та
сосни кримської.
24. Культури ялини європейської та модрини європейської.
25. Лісокультури дуба звичайного і бука лісового.
26. Особливості створення лісових культур екзотів.
27. Лісові культури декоративних, їстівних і технічно цінних деревних рослин.
28. Особливості створення лісових культур у зелених зонах міст і на
малоцінних землях.
29. Охорона та захист лісокультурних об’єктів. Безпека праці лісокультурного
виробництва.

ПРИКЛАД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Як вимірюється товщина сортименту?
А. По діаметру у верхньому відрізку без кори.
Б. По діаметру в нижньому відрізку без кори.
В. По діаметру на середині сортименту без кори.
Г. По діаметру у верхньому відрізку з корою.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ І ПОРЯДОК
ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ
Додаткове фахове вступне випробування проводиться на комп’ютерах у
формі тестового контролю знань, має кваліфікаційний характер та передує
фаховому вступному випробуванню та вступному іспиту з іноземної мови.
Загальна кількість тестових завдань становить 150, з яких вступнику за
допомогою інформаційної системи дистанційної освіти Moodle задається 50.
Кожне завдання містить чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна
правильна. Результати додаткового фахового вступного випробування
оцінюються за двобальною шкалою – склав/не склав. Вступник склав додаткове
фахове вступне випробування, якщо він дав вірну відповідь на 25 і більше
тестових завдань. Особи, які вірно відповіли менше, ніж на 25 тестових завдань
вважаються такими, що не склали додаткове фахове вступне випробування та
позбавляються права участі в конкурсному відборі.
Для проведення додаткового фахового вступного випробування норма
часу встановлюється не більше 1 астрономічної години.
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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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