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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
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Вступний додатковий фаховий іспит передбачає перевірку професійної 

готовності вступника до опанування освітньо-професійної програми другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 203 «Садівництво та 

виноградарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» кваліфікації 

дослідник з садівництва та виноградарства. 

Питання вступного додаткового фахового іспиту відповідають освітньо-

кваліфікаційній характеристиці та освітньо-професійним програмам випускників 

закладів вищої освіти ІІІ – IV рівнів акредитації, фаху (спеціальності) і побудовані 

з урахуванням знань, умінь і навичок якими повинен володіти фахівець за 

освітнім ступенем «Бакалавр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст». 

Вступний додатковий фаховий іспит проводиться у тестовій формі. 

Час виконання тестових завдань становить 60 хвилин. 

Завдання вступного додаткового фахового іспиту складається із 30 запитань. 

Тестові завдання представлені 4 питаннями, що потребують обрання лише 

однієї відповіді із запропонованого набору варіантів. 

Вірний варіант відповіді позначається у відповідній клітинці оціночного 

листа позначкою «+», наприклад: 

№ запитання 
відповідь 

А Б В Г 

1 +    

2   +  

3    + 

4  +   

Вступники допускаються до вступного іспиту з іноземної мови та фахового 

іспиту за умови успішного проходження додаткового вступного іспиту (тест з 

професійної готовності) який має кваліфікаційний характер та результати якого 

оцінюються як:  

                  склав – від 15 до 30 вірних відповідей; 

не склав – від 0 до 14 вірних відповідей. 

Якщо абітурієнт не склав додаткового вступного іспиту, він втрачає право 

брати учать у конкурсному відборі на цю освітню програму. 
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СКЛАДОВІ ПРОГРАМИ 

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ВСТУПНИКІВ 

Цінність плодів і ягід як продукту харчування і сировини для промислової 

переробки. Науково обґрунтовані норми споживання плодів. Становище і 

перспективи розвитку плодівництва на Україні.  

Закономірність росту і розвитку надземної частини і кореневої системи 

плодових рослин. Стан спокою у рослин і його особливості.  

Фактори життєзабезпечення плодових рослин: кліматичні, ґрунтові, 

біологічні і антропогенні. Оптимізація зовнішніх умов для посадки плодових 

рослин.  

Температурний режим. Значення тепла в житті плодових рослин. 

Зимостійкість, морозо- жаростійкість. Пошкодження низькими температурами і 

шляхи підвищення морозо- і зимостійкості плодових рослин. Водний режим. 

Значення води в житті плодових рослин. Посухостійкість плодових рослин. 

Регулювання водного режиму в насадженнях.  

Світловий режим. Способи регулювання освітлення в саду. Повітряно-

газовий режим. Вміст кисню та вуглецю в ґрунті і повітрі та їх вплив на ріст і 

продуктивність плодових рослин. Способи регулювання повітряно-газового 

режиму повітря і ґрунту.  

Поживний режим. Вимоги плодових та ягідних рослин до елементів 

ґрунтового живлення і реакції ґрунтового середовища. Способи підвищення 

родючості ґрунту в саду.  

Рельєф. Вплив рельєфу на температурний, поживний, водний, світловий і 

повітряний режим ґрунту. Ріст і плодоношення плодових рослин на різних 

рельєфах місцевості.  

Поняття про сорт. Вибір місця і особливості вирощування підщеп з насіння. 

Висадка підщеп. Догляд за рослинами. Догляд за ґрунтом, підживлення, полив, 

строки і техніка викопування саджанців.  

Вибір місця для закладання плодового саду в різних ґрунтово-кліматичних 

зонах України. Організація території саду. Способи, строки і техніка посадки 

плодових дерев і ягідних кущів.  

Системи утримання ґрунту в молодих і плодоносних садах. Обробка ґрунту в 

пристовбурних смугах і міжряддях саду. Мульчування ґрунту, застосування 

гербіцидів.  

Удобрення плодових дерев. Кореневі і позакореневі підживлення. 

Механізація внесення добрив.  

Завдання формування і обрізки крон. Способи і строки обрізки. Формування 

плодових дерев в залежності від порід підщеп і природних умов.  

Обрізування плодових дерев по віковим періодам. Особливості обрізки і 
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формування дерев на слаборослих підщепах і спурових сортів.  

Вибір місця під ягідні плантації і організація території. Передпосадкова 

підготовка ґрунту. Посадка і догляд за ягідниками. Строки і техніка збирання ягід.  

Овочівництво – наукова дисципліна і галузь сільського господарства. 

Продуктові органи овочів. Група овочевих і кормових рослин. Способи 

виробництва овочів. Основні напрямки в овочівництві.  

Хімічний склад і харчова цінність овочів. Науково обґрунтоване раціональне 

харчування. Вміст поживних речовин і енергетична цінність (калорійність) 

овочів. Способи споживання овочів в їжу.  

Розробка і впровадження інтенсивних і енергозберігаючих технологій 

виробництва овочів у відкритому та захищеному ґрунті. Виведення і 

впровадження нових високопродуктивних і високоякісних сортів та гібридів, 

стійких проти хвороб і шкідників, придатних для механізованого збирання 

врожаю.  

Походження і класифікація овочевих рослин. Класифікація овочевих рослин 

за ботанічними ознаками, господарськими особливостями (продуктовими 

органами і спільністю технології вирощування), а також за тривалістю життя.  

Ріст і розвиток овочевих рослин. Стадії розвитку рослин. Екологічні і життєві 

форми рослин.  

Відношення овочевих рослин до умов екологічного середовища. Кліматичні, 

ґрунтові (едафічні), біологічні (біотичні) і антропогенні (вплив людини) фактори 

екологічного (навколишнього) середовища. Показники, які характеризують 

відношення до них рослин (стійкість, вимогливість, чутливість). Способи 

оптимізації факторів екологічного середовища в процесі формування врожаю.  

Температура повітря і ґрунту. Класифікація овочевих рослин за 

вимогливістю до температури повітря і стійкості до заморозків.  

Технологічні прийоми, покращені температурні умови росту і розвитку 

рослин (способи вирощування, строки сівби та садіння, напрям схилу, 

профілювання поверхні ґрунту, мульчування, кулісні посіви, протизаморозкове 

дощування, тимчасові і постійні плівкові укриття, парники, теплиці).  

Освітленість. Фотосинтез рослин. Вплив інтенсивності і спектрального 

складу світла на ріст, розвиток і продуктивність рослин.  

Способи створення сприятливого світлового режиму у відкритому і 

захищеному ґрунті (строки сівби і садіння, використання схилів, площі живлення 

і конфігурація розміщення рослин, кулісні посіви, орієнтації напряму посіву, 

додаткове електроопромінювання розсади і світлокультура, притінення та очистка 

покрівлі теплиць і парників, скорочення тривалості дня та ін.).  

Вологість ґрунту і повітря. Вимогливість рослин до вологи ґрунту і повітря 

на різних етапах онтогенезу. Оптимальна вологість ґрунту перед поливами по 

періодам росту і розвитку рослин.  
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Оптимальна вологість повітря для росту і розвитку рослин. Транспіраційний 

коефіцієнт і коефіцієнт водоспоживання рослин, їх критичні періоди росту і 

розвитку при нестачі вологи. Способи поливу: крапельне, дощування, по 

борознах, внутрішньогрунтовий та ін. Техніка поливу.  

Живлення рослин. Вимогливість рослин до родючості ґрунту. Забруднення 

овочевої продукції нітратами, важкими металами, пестицидами, нуклідами 

стронцію і цезію і шляхи його усунення. Діагностика мінерального живлення. 

Система добрив в овочевих сівозмінах. Виробництво екологічно безпечної 

овочевої продукції.  

Статеве розмноження. Біологічні, технологічні і екологічні переваги і 

недоліки статевого і вегетативного розмноження. Прийоми підготовки і обробки 

насіння: замочування і пророщування, барботування, закалювання, яровизація 

(прохолоджування), дражування, збагачування поживними і біологічно 

активними речовинами, обробка бактеріальними добривами, інкрустування, 

фізичний вплив.  

Вегетативне розмноження рослин. Розмноження поділом кореневищ 

(коренеплодів), пагонами, щепленням, бульбами, бруньками, повітряними 

цибулинами, живцями коріння і черешками листків.  

Розсадний спосіб вирощування. Суть способу і його значення для одержання 

ранніх і високих урожаїв, вирощування тепловимогливих рослин в північних 

районах, більш інтенсивного використання землі, захисту рослин від  

Горщечкова розсада. Види горщечків. Матеріали для виготовлення горщечків 

та засипання пустих грунтосумішшю у спорудах захищеного ґрунту. Склад і 

фізико-хімічні властивості грунтосумішей. Сучасна технологія вирощування 

розсади.  

Основні положення інтенсивної технології вирощування овочевих рослин. 

Поняття технологічного процесу і операції. Технологічні елементи при 

вирощуванні овочевих рослин.  

Сівозміни з овочевими рослинами. Поняття про сівозміни, їх значення. 

Реалізація завдання щодо виробництва овочів при освоєнні сівозміни.  

Система обробки ґрунту. Основні задачі обробки ґрунту. Основний (осінній), 

передпосівний (передпосадковий), післяпосівний і міжрядний обробіток ґрунту.  

Способи вирощування овочевих рослин. Дорощування і вигонка рослин. 

Спосіб вирощування рослин на шпалері.  

Площа живлення овочевих рослин. Створення оптимальних умов для 

підвищення врожайності рослин. Конфігурація площі живлення рослин. 

Оптимальна густота рослин.  

Сівба і садіння овочевих рослин. Строки сівби і садіння рослин. 

Ранньовесняні, весняні, пізньовесняні, літні, повторні, осінні (озимі), підзимні і 

зимові посіви. Конвеєрні посіви.  
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Повторні, ущільнені та кулісні посіви і посадки овочевих рослин. Значення 

повторних і ущільнених (змішаних) посівів та посадок. Сумісне вирощування 

рослин, які розрізняються за тривалістю вегетаційного періоду і темпами росту та 

розвитку.  

Загальні прийоми догляду за посівами і посадками овочевих рослин. 

Боротьба з ґрунтовою кіркою, мульчування. Формування оптимальної густоти 

рослин. Проріджування рослин, прополки, підгортання і підживлювання. 

Міжрядні обробки ґрунту. Поливи рослин (способи, поливний режим, поливні і 

зрошувальні норми, сумарне водоспоживання). Особливості крапельного 

зрошення.  

Створення сприятливих умов для плодоутворення: бджоло-джмілезапилення, 

застосування регуляторів росту. Система захисту рослин від шкідників і хвороб.  

Збирання урожаю і післязбиральна обробка продукції. Строки збору урожаю. 

Транспортування зібраного урожаю.  

Післязбиральна обробка урожаю. Стандарти на овочеву продукцію. Боротьба 

з втратами врожаю. Шляхи покращення якості продукції.  

Сільськогосподарські продукти, як об’єкти зберігання. Вплив абіотичних і 

біотичних факторів на збереженість об’єктів.  

Картопля, овочі, фрукти, як об’єкти зберігання. Харчова цінність 

плодоовочевої продукції та їх хімічний склад. Фізичні властивості, які 

враховуються під час збирання, транспортування та зберігання (сипкість, 

шпаруватість, механічна міцність, випаровування, відпотівання, теплофізичні 

характеристики). Товарна характеристика плодоовочевої продукції згідно вимог 

стандарту.  

Мікробіологічні процеси, які відбуваються у картоплі, овочах та фруктах під 

час зберігання.  

Втрати, обумовлені розвитком нематод, кліщів та шкідників під час 

зберігання, а також мікробіологічними процесами. Вплив сортових особливостей, 

імунітету, прийомів агротехніки, строків та технології збирання на збереженість 

партії картоплі, овочів, фруктів та ягід. Підготовка картоплі, овочів, фруктів до 

зберігання. Анатомо-морфологічні процеси.  

Основи режиму зберігання плодоовочевої продукції в охолодженому стані.  

Особливості зберігання окремих видів картоплі, овочів, фруктів, ягід.  

Способи зберігання та розміщення картоплі, овочів та фруктів (стаціонарний 

та польовий). Зберігання овочів, фруктів, ягід у стаціонарних сховищах. Способи 

зберігання та розміщення продукції в них.  

Система спостереження за продукцією під час зберігання. Обробка та 

підготовка продукції до реалізації. Особливості зберігання насіннєвої картоплі та 

насінників овочевих культур.  

Зберігання ягід, фруктів та овочів у регульованому газовому середовищі. 
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Характеристика цих середовищ. Техніка та технологія зберігання ягід, фруктів, 

овочів у холодильниках з регульованим газовим середовищем.  

Зберігання ягід, фруктів, картоплі, овочів у поліетиленових пакетах, у 

ящиках, у контейнерах з поліетиленовими вкладнями. Ефективність прогресивних 

способів зберігання соковитої продукції.  

Мікробіологічні методи консервування. Принцип методу. Соління огірків, 

томатів, мочіння яблук, квашення капусти.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Мета тестування – перевірка професійної готовності вступників програмним 

вимогам, з’ясування компетентності та оцінка ступеня підготовки вступників для 

отримання ступеня освіти магістра. 

Результат вступного додаткового фахового іспиту, проведеного у письмовій 

тестовій формі, визначають як суму балів, виставлених на кожне з тестових 

завдань. 

Максимальна кількість балів за вірну відповідь на одне запитання становить 

1 бал. За відповідь на кожне питання оцінка може складати 0 балів (неправильна 

відповідь або відсутність відповіді) або 1 бали (вірна відповідь). 

Загальна оцінка від 0 до 14 балів вважається – «не склав». 

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно 

виконавши всі завдання тестової роботи – 30 балів. 

Фахова атестаційна комісія оцінює роботу за загальною сумою балів, 

набраних вступником за результатами тестування, яка може знаходитись в межах 

від 15 до 30 балів. 

Мінімальна кількість балів для подальшої участі у конкурсному відборі 

повинна складати 15 балів. 
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