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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 201 «Агрономія» 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 201 «Агрономія».  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ, ДИСЦИПЛІНИ, ЇХ ТЕМИ, 

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ДОДАТКОВЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. ЗАГАЛЬНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО 

 

1. Фактори життя рослин. 

2. Основні закони землеробства. 

3. Родючість ґрунту і створення оптимальних умов життя рослин. 

4. Водний режим ґрунту і заходи його регулювання. 

5. Повітряний режим і заходи його регулювання. 

6. Тепловий режим і заходи його регулювання. 

7. Світловий режим і заходи його регулювання. 

8. Поживний режим і заходи його регулювання. 

9. Біологічні особливості бур’янів і класифікації бур’янів. 

10. Боротьба з бур’янами. 



11. Наукові основи сівозмін. 

12. Розміщення польових культур і чистого пару в сівозміні. 

13. Термін повернення культур на попереднє місце вирощування. 

14. Класифікація сівозмін. 

15. Зональність і спеціалізація польових сівозмін. 

16. Наукові основи обробітку ґрунту.  

17. Класифікація механічного обробітку ґрунту. 

18. Заходи обробітку ґрунту. 

19. Системи обробітку ґрунту. 

20. Особливості обробітку ґрунту на меліоративних і новоосвоюваних землях. 

21. Мінімалізація обробітку ґрунту. 

22. Контроль якості обробітку ґрунту. 

23. Ерозія ґрунту та заходи захисту сільськогосподарських угідь від неї. 

24. Наукові основи систем землеробства. 

25. Розробка та освоєння зональних систем землеробства. 

 

2. АГРОХІМІЯ І ГРУНТОЗНАВСТВО 

 

1. Поняття про ґрунт. 

2. Фазовий склад ґрунту. 

3. Хімічний склад мінеральної частини ґрунту. 

4. Органічна речовина ґрунту. 

5. Категорії ґрунтової родючості й заходи її підвищення та окультурювання 

ґрунтів. 

6. Фактори ґрунтоутворення. 

7. Систематика, класифікація та загальні закономірності географії ґрунтів. 

8. Роль добрив у підвищенні ефективності сільськогосподарського 

виробництва. 

9. Агрохімія – наукова основа застосування добрив. 

10. Хімічний склад і живлення рослин. 

11. Значення і застосування добрив у світі та Україні. 

12. Роль мікроорганізмів у процесі перетворення поживних речовин в ґрунті. 

13. Динаміка вмісту гумусу і поживних речовин у ґрунтах України в останні 

роки. 

14. Живлення рослин. 

15. Мінеральні добрива, їх властивості та особливості застосування. 

16. Органічні добрива і бактеріальні препарати та особливості їх застосування. 

17. Система застосування добрив і бактеріальних препаратів. 

18. Особливості живлення й удобрення сільськогосподарських культур. 

19. Методи досліджень в агрохімії. 

20. Агрохімічний сервіс. 

 

3. РОСЛИННИЦТВО  

 



1. Поширення основних видів сільськогосподарських культур. 

2. Еколого-біологічні основи рослинництва. 

3. Агротехнічні основи рослинництва. 

4. Агрохімічні основи рослинництва. 

5. Організаційно-господарські, біоенергетичні і економічні основи 

рослинництва. 

6. Основи програмування врожайності польових культур. 

7. Основи насіннєзнавства. 

8. Біологія і технологія виробництва зернових культур. 

9. Біологія і технологія виробництва технічних культур. 

10. Біологія і технологія виробництва кормових культур. 

11. Біологія і технологія виробництва бульбоплідних і баштанних культур. 

12. Біологія і технологія виробництва лікарських культур. 

ПРИКЛАД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

1. Що вивчає землеробство як наука?  

А. Відтворення і покращення родючості ґрунту. 

Б. Загальні прийоми вирощування сільськогосподарських культур, розробку 

заходів раціонального використання землі і захисту її від ерозії. 

В. Захист ґрунтів від ерозії. 

Г. Фізико-механічні властивості ґрунтів і способи їх покращення. 

 



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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