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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 208 «Агроінженерія» 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 208 «Агроінженерія».  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ, ДИСЦИПЛІНИ, ЇХ ТЕМИ, 

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ДОДАТКОВЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. ТРАКТОРИ І АВТОМОБІЛІ 

1. Загальна будова тракторів  і автомобілів. 

2. Автотракторні двигуни внутрішнього згорання. Будова і принцип роботи 

кривошипно-шатунного механізму, газорозподільного механізму. 

3. Система охолодження та мащення ДВЗ. 

4. Система живлення дизельного та карбюраторного  ДВЗ. Інжекторна система 

впорскування палива. Система живлення двигунів від газобалонної установки. 

5. Трансмісії, ходові частини, системи керування. 

6. Робоче, допоміжне та електричне обладнання. Техніко-експлуатаційні 

показники тракторів і автомобілів. 

7. Транспортні засоби. Конструкційні та витратні матеріали. 

 

2. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ  

1. Машини для обробітку ґрунту. 



2. Машини для підготовки та внесення добрив. 

3. Машини для сівби та садіння. 

4. Машини для захисту рослин від шкідників і хвороб. 

5. Машини для заготівлі кормів. 

6. Машини для збирання зернових культур. 

7. Машини для збирання кукурудзи і обробки зерна. 

8. Машини для збирання коренебульбоплодів, овочів, плодів і ягід. 

 

 

3. МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В 

ТВАРИННИЦТВІ 

1. Обладнання тваринницьких приміщень. Формування мікроклімату. 

2. Машини і обладнання для кормоприготування. 

3. Засоби зберігання, навантаження і роздавання кормів. 

4. Машини і обладнання для прибирання й утилізації гною. 

5. Доїльне обладнання. 

6. Машини та обладнання для первинної обробки молока. 

7. Водопостачання ферм та напування тварин та птиці. 

8. Машини і обладнання для збирання і обробки яєць. 

 

 

ПРИКЛАД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

1. Основні робочі органи плуга: 

А. корпус, передплужник, ніж, ґрунтопоглиблювач. 

Б. ніж, рама, механізм опорного колеса. 

В. передплужник, рама, механізм начіпки.  

Г. рама, механізми опорного колеса та начіпки. 

 



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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