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ВСТУП 

 

Провідною галуззю сільського господарства України є рослинництво, яке 

забезпечує потреби населення в продуктах харчування, тваринницьку галузь – 

кормами, легку, харчову та інші галузі промисловості – сировиною. В останні 

роки продукція рослинництва становить основний експортний потенціал 

України. 

Основними завданнями галузі рослинництва на сучасному етапі свого 

розвитку є: виробництво  якісної, екологічно безпечної продукції з 

мінімальними енергетичними і трудовими затратами при максимальному 

виході її з одиниці посівної площі. 

За  спеціальністю  «Агрономія»  можуть  навчатися  в  аспірантурі  

фахівці,  які мають  повну  вищу  освіту  за  ступенем  магістра  або  освітньо-

кваліфікаційним рівнем  спеціаліста  чи  магістра  із  спеціальності  

«Агрономія»  та  суміжних  з  нею інших спеціальностей. 

Основою для визначення змісту фахового іспиту до вступу в аспірантуру 

за спеціальністю  201  «Агрономія»  є  освітньо-професійна  програма  

підготовки  за ступенем  магістра  з  Агрономії  чи  освітньо-кваліфікаційного  

рівня  «магістр» («спеціаліст») спеціальності 8 (7).09010101 «Агрономія». 

Метою  фахового  іспиту  до  вступу  в  аспірантуру  є  всебічна  перевірка 

готовності магістра (спеціаліста) до навчання в аспірантурі за спеціальністю 

201 «Агрономія» та його компетентна здатність здійснювати наукові 

дослідження на основі типових методик. 

В  процесі  складання  вступного  випробування  зі  спеціальності  

вступники повинні  відповідно  до  вимог  кваліфікаційної  характеристики  

показати  високу фундаментальну професійну та практичну підготовку.  
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1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ 

 

1. Систематика, класифікація, морфологія зернових колосових культур. 

2. Онтогенез, вегетація, фази росту та розвитку зернових колосових 

культур. 

3. Етапи органогенезу культурних рослин. 

4. Методи визначення якості насіння сільськогосподарських культур. 

5. Покращення  якості  посівного  матеріалу.  Очищення,  сортування,  

калібрування, сегментування, дражування, протруювання, інокуляція тощо. 

6.  Посів,  як  фотосинтетична  система.  Світлова  та  темнова  фази  

фотосинтезу. Продуктивність фотосинтезу. Засвоєння ФАР і продуктивність 

культури. 

7. Наукові основи розвитку рослинництва. 

8. Оцінка стану зимівлі озимих та їх характеристика. 

9. Біологічні особливості,  інтенсивна  технологія  вирощування  озимих  

зернових культур  в  зоні Степу  на  прикладі пшениці озимої або ячменю 

озимого. 

10.  Біологічні  особливості,  інтенсивна  технологія  вирощування  ранніх  

ярих зернових культур (ячмінь ярий) в зоні Степу України. 

11.  Біологічні  особливості,  інтенсивна  технологія  вирощування  

кукурудзи  на зерно в зоні Степу. 

12. Біологічні  особливості,  інтенсивна  технологія  вирощування  сорго  

або  проса (за вибором) для зони Степу. 

13. Біологічні особливості, інтенсивна технологія вирощування сої або 

гороху в зоні  Степу. 

14.  Біологічні особливості, інтенсивна технологія вирощування  

соняшнику в зоні Степу. 

15. Біологічні  особливості,  інтенсивна  технологія  вирощування  

озимого  ріпаку  в зоні Степу. 
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16.  Способи  сівби  польових  культур,  теоретичне  обґрунтування  та  

практичне значення. 

17.  Симбіоз  бобових  культур  і  бульбочкових  бактерій,  його  

екологічне  та агротехнічне значення. Мікориза, асоціація з ризосферними 

бактеріями, захисний симбіоз. 

18. Правила,  методика  відбору  проб  для  визначення  посівних  якостей  

насіння, документація на середні проби та на посівні якості насіння. 

19. Принципи  програмування  урожайності  сільськогосподарських  

культур  та  їх практичне значення. 

20.  Оптимізація  умов  вирощування  на  всіх  етапах  органогенезу  

рослин. Потенціальний, дійсно можливий і фактичний рівні урожайності. 

21. Наукові  основи  оцінки  та  підбору  сортових  ресурсів  

сільськогосподарських культур для зони Степу. 

22.  Норми  висіву  сільськогосподарських  культур,  способи  визначення 

та практичне значення. 

23.  Багаторічні  бобові  кормові  культури  (ботанічна  та  морфологічна 

характеристика,  біологічні  особливості).  Особливості  вирощування  та 

раціонального використання (на вибір люцерна, еспарцет, буркун). 

24.  Загальна характеристика селекції як науки. 

25.  Вихідний матеріал для селекції. 

26.  Методи селекції рослин. 

27.  Сертифікація та інспектування насінництва. 

28.  Типи схрещувань. 

29.  Сортові якості насіння. 

30.  Природний і штучний добір. 

31.  Види гібридизації. 

32.  Гетерозис. 

33.  Сортозаміна і сортооновлення. 
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2.  ВИМОГИ ДО ЗДІБНОСТЕЙ І ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ 

 

Програма  фахового  іспиту  до  вступу  в  аспірантуру  за  спеціальністю 

201  «Агрономія»  складена  відповідно  до  Стандарту вищої освіти України з 

підготовки фахівця за другим (магістерський) рівнем за спеціальністю 201 

Агрономія.  

Вимоги  до  фахового  іспиту  при  вступі  до  аспірантури  ґрунтуються  

на нормативних  формах  державної  атестації  осіб,  які  навчаються  у  

навчальних закладах.  На  фаховий  вступний  іспит  виноситься  система  

умінь,  що  визначена Стандартом вищої освіти України. Зміст фахового іспиту 

базується  на  системі  основних  розділів  нормативних  навчальних  

дисциплін,  що визначені  Стандартом вищої освіти України з  підготовки  

фахівця ступеня магістр. 

Вступник до аспірантури за спеціальністю 201 «Агрономія» повинен 

знати: 

- основні агрономічні закони; 

- напрямки агрономічних наукових досліджень; 

- загальні поняття про агрономію та її складові;  

вміти: 

- оперувати знаннями з агрономічних наук; 

- вміти визначитись в напрямках агрономічних досліджень; 

- застосувати основні агрономічні закони і вміти ними оперувати. 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ ДО ВСТУПУ В 

АСПІРАНТУРУ 

 

Організація і проведення фахового іспиту до вступу в аспірантуру 

ТДАТУ за спеціальністю 201 «Агрономія» здійснюється відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту», Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів України в 2016 році, Правил прийому до аспірантури (доктор 

філософії) ТДАТУ в 2017 році, Положення «Про приймальну комісію ТДАТУ», 

Положення про прийом на навчання до аспірантури ТДАТУ на здобуття 

ступеня доктора філософії, Положення про відділ аспірантури і докторантури 

ТДАТУ. 

Рекомендується проведення письмового екзамену на основі вільного 

вибору здобувачами  білету,  який  містить  4  запитання  з  різних  дисциплін,  

що виносяться на фаховий іспит. 
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4. ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОПОЗИЦІЯ 

 

Дослідницька  пропозиція –  це  науковий  текст  обсягом  до  8  сторінок, 

підготовлений  вступником  до  аспірантури,  в  якому  обґрунтовується  

тематика майбутнього  дисертаційного  дослідження,  його  актуальність,  стан  

розробки  у вітчизняній та зарубіжній науці, можливі шляхи розв’язання 

поставлених задач тощо. 

Орієнтовна тематика дисертаційних досліджень зі спеціальності: 

1.  Дослідити  рівні  регуляції  фізіологічно-біохімічних  процесів 

формування  максимальних  урожаїв озимої пшениці, озимого ячменю, ярого 

ячменю, гороху, соняшнику, ріпаку озимого (по вибору)  і  на  їх  основі  

удосконалити біоадаптивну технологію її вирощування. 

2. Розробити  модель  управління  продукційними  процесами  

формування врожаю  озимої пшениці, озимого ячменю, ярого ячменю, гороху, 

соняшнику, ріпаку озимого  для  збільшення  виробництва  продукції  та 

стійкості  агроландшафтів  на  основі  реалізації  біологічного  та  ресурсного 

потенціалу регіону. 

3.  Акгроеклогічна  оцінка  впливу  різних  технологій  вирощування 

культур в сівозмінах короткої ротації на зміну енергетичного потенціалу ґрунту 

та фітосанітарний стан посівів. 

4. Дослідити залежності формування урожаю озимих зернових культур за 

різного рівня ресурсно-технологічного забезпечення. 

5.  Удосконалити  технологічні  прийоми  вирощування 

високопродуктивних  енергетичних  культур,  що  забезпечать  максимальну 

реалізацію їх біологічного потенціалу в умовах Степу України. 

6. Науково  обґрунтувати  систему  органічного  виробництва  рослинної 

сировини із агрофітоценозів в умовах Степу на основі  реалізації  селекційно-

генетичного,  ґрунтово-кліматичного  та біоадаптивного потенціалу регіону. 

Оцінювання  дослідницької  пропозиції  відбуватиметься  на   вступному 

іспиті зі спеціальності як його складова. 



9 
 

5. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО 

ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 

1. Методи досліджень в агрономії: лабораторні, вегетаційні, 

лабораторно-польові, польові, виробничі. Їх характеристика, особливості, 

призначення. 

2. Метод польового досліду - як основний метод досліджень в 

агрономії. Вимоги до планування і проведення польових дослідів. Організація 

польових дослідів. Схеми і методики проведення польових дослідів, 

статистична обробка експериментальних даних, їх достовірність та придатність 

для наукових та практичних висновків. 

3. Стан сучасного рослинництва в Україні і світі. Основні проблеми і 

ризики ведення рослинництва. Вклад видатних вчених вітчизняної агрономії в 

розвиток наукових основ рослинництва.  

4. Еколого-біологічні основи рослинництва. Динаміка росту, періоди, 

фази, етапи розвитку зернових, зернобобових, олійних культур. Біологічний і 

агрономічний контроль за ростом і розвитком посівів. 

5. Посів як фотосинтетична система. Продуктивність фотосинтезу та 

фактори її регулювання. Роль кореневої системи у формуванні врожаю, способи 

стимулювання коренеутворення. Структура рослин, посіву та врожаю, їх 

взаємозв’язок та способи регулювання оптимальних параметрів. Енергетична 

оцінка продуктивності посіву. Основні закономірності формування 

високопродуктивного посіву.  

6. Технології виробництва продукції рослинництва: екстенсивні, 

інтенсивні, енергозберігаючі, інтегровані, органічні (біологічні). Біологічна і 

агротехнічна суть технологій. Особливості використання технологій в 

орендних, фермерських та індивідуальних господарствах. 

7. Біологічні особливості і вимоги олійних культур до факторів 

формування врожаю як основа розробки високоефективної технології. 
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8. Вимоги основних сільськогосподарських культур до 

агрометеорологічних умов вирощування як основа розробки оптимальних 

агротехнологій. Несприятливі агрометеорологічні умови (приморозки, посухи, 

суховії та інші), їх вплив на формування врожаю. Проблема стійкості сучасних 

сортів (гібридів) сільськогосподарських культур до несприятливих факторів 

довкілля. Районування сільськогосподарських культур. 

9. Розміщення посівів у системі землекористування. Оптимізація 

структури посівних площ, сівозмін, попередників, основного обробітку ґрунту 

та їх вплив на формування врожаю. 

10. Обґрунтування строків, норм і способів сівби. Особливості вибору 

сортів (гібридів), передпосівної обробки насіння, та їх вплив на вегетативну та 

зернову (насіннєву)   продуктивність сільськогосподарських культур (на 

прикладі культури, яку досліджуєте). 

11. Технологія вирощування і стійкість рослин до хвороб, шкідників та 

бур’янів. Екологізація систем захисту культур від шкідливих організмів (на 

прикладі культури, яку досліджуєте). 

12. Біологічні особливості дозрівання олійних культур, їх врахування  

при виборі строків та способів збирання врожаю – основа зменшення втрат 

урожаю. Післязбиральна доробка насіння. Основні чинники зберігання врожаю 

(на прикладі культури, яку досліджуєте). 

13. Хімічні елементи, необхідні рослинам. Поняття про біогенні, 

органогенні, зольні та головні елементи живлення рослин. 

14. Сучасне уявлення про надходження елементів живлення в рослину. 

Форми сполук, в яких рослина вбирає елементи живлення. 

15. Вплив умов навколишнього середовища на поглинання елементів 

живлення. 

16. Відношення рослин до умов живлення в різні періоди вегетації, 

періодичність живлення рослин. 

17. Основні закономірності, які визначають особливості взаємодії 

добрив з ґрунтовим вбирним комплексом. 
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18. Ареал розповсюдження солонцюватих ґрунтів. Хімічна меліорація 

солонців – основна умова підвищення родючості ґрунтів з лужною реакцією. 

Зміни, які викликає в ґрунті гіпс. 

19.  Вміст азоту в ґрунті і динаміка його сполук. Процеси амоніфікації, 

нітрифікації та денітрифікації. 

20.  Роль фосфору в житті рослин. Сполуки і форми фосфору у ґрунтах. 

21. Форми калію в ґрунті. Роль калію в житті рослин. 

22. Мікроелементи та мікродобрива. Функції окремих мікроелементів 

(бор, мідь, марганець, молібден, цинк, кобальт) у рослинах. 

23. Агрохімічні основи рослинництва. Особливості засвоєння і  виносу 

поживних речовин рослинами. Динаміка використання поживних речовин з 

ґрунту і добрив як основа розробки оптимальної системи удобрення польових 

культур. Ефективні способи використання добрив. Способи підвищення 

агрономічної ефективності добрив. 

24. Динаміка використання добрив у світі й Україні. Добрива і 

біологічна якість с.-г. продукції. 

25. Біологічно активні речовини в рослинництві (регулятори росту 

рослин, біопрепарати, антистресові препарати), їх вплив на формування 

врожаю, умови використання в інтенсивних технологіях. 

26. Формування якості продукції рослинництва. Методи оцінки якості 

продукції. Вплив на формування фізіологічно повноцінної продукції з 

високими споживчими властивостями. Проблеми виробництва продовольчого 

зерна. 

27. Енергетичні та економічні аспекти виробництва продукції 

рослинництва. Біологізація та екологізація сучасних агротехнологій. 

Раціональне використання природних і техногенних факторів. 

28. Основи програмування врожаю. Мета і завдання програмування. 

Розрахунки потенціальної, дійсно можливої (ДМУ) врожайності 

сільськогосподарських культур за ФАР, біокліматичними ресурсами, 

природною родючістю  ґрунтів . 
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29. Агробіологічні основи програмування врожайності. Формування 

асиміляційного апарату і його фотосинтетична діяльність. Формування посівів 

заданої продуктивності. 

30. Агрохімічні основи програмування врожайності . Розрахунки норм 

добрив під заданий врожай. Баланс поживних елементів і його оптимізація. 

31. Агротехнічні основи програмування врожайності. Вибір систем 

обробітку ґрунту. Розробка технологічних карт. Використання комп’ютерної 

техніки в технологічному процесі вирощування сільськогосподарських культур. 

32. Особливості технологій вирощування насіннєвих посівів. 

33. Системи сучасних інтенсивних технологій вирощування польових 

культур: пшениці озимої, ячменю озимого, ячменю ярого, кукурудзи на зерно, 

проса, сорго, гороху, сої, нуту, соняшнику, ріпаку, сафлору, льону олійного, 

гірчиці, коріандру.    

34. Інтенсивні технології вирощування пшениці озимої, кукурудзи, сої 

на зрошуваних землях південного Степу України. 

35. Економічна та біоенергетична оцінка технологій. 

36.  Озима пшениця: значення, попередники, підготовка ґрунту, 

удобрення, сорти, особливості агротехніки в різних природно-кліматичних 

зонах. 

37. Строки, способи посіву, норми висіву насіння озимих зернових 

культур в зоні Степу. 

38. Особливості підготовки ґрунту та проведення посіву при 

вирощуванні озимої пшениці. 

39. Підготовка насіння до посіву. 

40. Інтегрована система захисту озимої пшениці від шкідників, хвороб 

та бур’янів при інтенсивній технології вирощування. 

41. Горох: значення, поширення, біологічні особливості, врожайність, 

технологія вирощування в зоні Степу України. 

42. Соя: значення, поширення, біологічні особливості, врожайність, 

технологія вирощування в зоні Степу України. 
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43. Технологія вирощування кукурудзи на зерно. 

44. Способи збирання зернових та зернобобових культур, критерії 

вибору. 

45. Ярий ячмінь: значення, підвиди, біологія, сорти, інтенсивна 

технологія вирощування. Кормовий та пивоварний ячмінь. 

46. Соняшник: значення, поширення, морфологічні та біологічні 

особливості, сорти та гібриди, врожайність, стан та перспективи вирощування в 

Україні. 

47. Альтернативні олійні культури (сафлор, льон олійний). 

48. Ріпак: поширення, біологічні особливості, врожайність, технологія 

вирощування. 

49. Гірчиця: поширення, біологічні особливості, врожайність, 

технологія вирощування. 

50. Оптимальні строки сівби і норми висіву багаторічних бобових та 

злакових трав. 

51. Люцерна посівна. Біологічні особливості, технологія вирощування, 

кормова цінність використання. 

52. Еспарцет піщаний. Біологічні особливості, технологія вирощування, 

кормова цінність використання. 

53. Сортові якості та врожайні властивості насіння. 

54. Інспектування насінницьких посівів зернових культур. 

55. Значення сортооновлення та сортозаміни в насінництві. 

56. Біологічний метод захисту рослин від шкодо чинних організмів. 

Поняття «ентомофаг», приклади. Використання трихограми. 

57. Класифікація пестицидів. Назвати препарати з таких основних 

класів пестицидів: інсектициди, фунгіциди, протруйники і гербіциди. Механізм 

дії контактних, системних і ґрунтових пестицидів. Поняття: кумуляція, 

синергізм, персистентність, бакові суміші пестицидів. 

58. Вплив органічних добрив на родючість і властивості ґрунту. 

Підстилковий і безпідстилковий гній. Значення гною і інших органічних добрив 
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для підвищення родючості ґрунту. Хімічний склад гною. Методи 

нагромадження і зберігання підстилкового гною. 

59. Солома, як органічне добриво. Хімічний склад соломи. Особливості 

застосування соломи як органічного добрива. 

60. Сидерати, технологія їх вирощування і поширення в різних зонах 

України. 
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6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ ДО ВСТУПУ 

В АСПІРАНТУРУ 

 

Знання  та  вміння,  продемонстровані  вступниками  до  аспірантури  на 

вступних  випробуваннях  зі  спеціальності,  оцінюються  за  100-бальною  

шкалою. Вступники, які набрали менш як 60 балів, позбавляються права участі 

в конкурсі. 

За відповідь на питання екзаменаційного білету предметна комісія зі 

спеціальності виставляє бали (максимум 80). Предметна комісія зі 

спеціальності розглядає і виставляє бали (максимум 20) за дослідницьку 

пропозицію (вибір та обґрунтування напряму досліджень на основі аналізу 

літератури за останні 5 років). На основі цих балів розраховується середній бал 

за всі види випробування. 

Оцінювання здійснюється за шкалою ECTS (табл. 1).  

Таблиця 1 

Система оцінювання іспиту зі спеціальності за шкалою ECTS 

Оцінка 

націон. 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

Визначення ECTS 

Відмінно 90-100 A Відмінно – відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок 

Добре 82-89 

 

75-81 

B Дуже добре – вище середнього рівня з кількома 

помилками 

C Добре – в загальному правильна робота з певною 

кількістю грубих помилок 

Задовільно 66-74 

 

60-65 

D Задовільно – непогано, але зі значною кількістю 

недоліків 

E Достатньо – виконання задовольняє мінімальні 

критерії 

Незадовільно 35-59 

 

0-34 

FX Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як 

отримати позитивну оцінку іспиту 

F Незадовільно – необхідна серйозна подальша 

робота 
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Вступний письмовий іспит до аспірантури зі спеціальності проводиться у 

вигляді  письмових  відповідей  на  поставленні  запитання,  що  містяться  у 

варіативних завданнях. 

Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі для вступу 

на навчання  вступників на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного 

рівня  спеціаліст  або  магістр,  які  при  складанні  вступного  іспиту  до 

аспірантури зі спеціальності отримали не менше 60 балів. 

Тривалість вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності - 2 години. 
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