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Загальні положення 

 

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами 

вищої освіти рівня і обсягу знань, умінь та інших компетентностей вимогам 

державного стандарту. 

Атестація здійснюється у формі комплексного державного 

кваліфікаційного екзамену (КДКЕ) або захисту дипломної роботи. Особи, які 

навчаються на денній формі навчання та мають середній бал понад 4,5, 

мають право на вибір форми атестації; решта здобувачів вищої освіти 

атестуються лише у формі КДКЕ з професійних дисциплін.  

 

Перелік основних професійних дисциплін 

для комплексного державного кваліфікаційного екзамену 

за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» 

 

Рослинництво та кормовиробництво,  

Овочівництво, Плодівництво, Виноградарство 

Насіннєзнавство 

Землеробство, Ґрунтознавство, Механізація 

Агрохімія, Захист рослин 

Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва 

Охорона праці  

 

Теми з дисциплін «РОСЛИННИЦТВО ТА 

КОРМОВИРОБНИЦТВО», «ОВОЧІВНИЦТВО», «ПЛОДІВНИЦТВО», 

«ВИНОГРАДАРСТВО» 

 

Народногосподарське значення та ботанічна класифікація основних 

сільськогосподарських культур, їх районовані сорти:  

озима та яра пшениця,  

озимий та ярий ячмінь,  

жито,  

овес,  

суданська трава,  

кукурудза,  

сорго,  

просо,  

рис,  

гречка,  

горох,  

соя,  

картопля,  

кормові та цукрові буряки,  

соняшник,  

рицина,  
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ріпак озимий та ярий,  

гірчиця,  

сафлор,  

льон олійний та прядивний,  

тютюн,  

коріандр,  

люцерна,  

еспарцет,  

огірки,  

помідори,  

баштанні (гарбузи),  

капуста,  

черешня,  

яблуня,  

персик,  

суниця,  

виноград. 

Біологічні особливості вказаних культур (відношення до тепла, світла, 

вологи, ґрунту, елементам живлення, довжина вегетаційного періоду). 

 

Рекомендована література 

1. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських 

культур / За ред. В.В. Лихочвора, В.Ф. Петриченка. –[3-є вид., виправл., 

допов.]  –Львів: НВФ «Українські технології», 2010. – 1088 с. 

2. Рослинництво: Лабораторно-практичні заняття: навч.посіб. 

/ [Д.М. Алімов, М.А. Білоножко, М.А. Бобро та ін.]; за ред.М.А. Бобро та ін. –

К.: Урожай, 2001. – 392 с. 

3. Рослинництво: підручник / Каленська С.М., Шевчук О.Я., 

Дмитришак М.Я.; за ред.. О.Я. Шевчука. –К.: НАУУ, 2005. –502 с. 

4. Майсурян Н.А. Растениеводство (лабораторные занятия) / 

Н.А. Майсурян. –[Изд.4-е, перераб. и доп.] – М.: Сельхозгиз, 1960. – 384 с. 

5. Куян В.Г. Плодівництво / В.Г.Куян. –К.: Аграрна наука, 1998. –472 с. 

6. Плодівництво: Навч. посібник / Каблучко Г.О., Гапоненко Б.К., 

Сніжко В.Л., Негода В.І. –К.: Вища школа, 1990. –315 с. 

7. Садівництво півдня України / За ред.. Рульєва В.А. –Запоріжжя: 

Дике поле, 2003. –240 с. 

8. Власюк С.Г. Садівництво і виноградарство: Навч. посібник 

/ Власюк С.Г., Бондаренко А.О. –К.: Вища школа, 1990. –374 с. 

9. Технологія виробництва овочів і плодів: Підручник / За ред. 

О.Ю. Барабаша. –К.: Вища школа, 2004. –431 с. 

10. Болотских А.С. Овощи Украины / А.С. Болотских. –Харьков: 

Орбита, 2001. –1088 с. 

11. Шемавньов В.І. Овочівництво: Навч.посібник / За ред. 

В.І. Шемавньова. –Дніпропетровськ: ДДАУ, 2001. –392 с. 
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Теми з дисципліни  «НАСІННЄЗНАВСТВО» 

Посівні якості насіння та підготовка їх до сівби, сівба (клас, 

калібрування, протравлювання, строки, способи сівби та норми висіву, 

глибина висівання насіння). 

Строки і способи збирання врожаю різних сільськогосподарських 

культур. 

Сортовий контроль. 

Основні закономірності формування насіння. 

Гетероспермія та її використання в насінництві.  

Генетичні особливості гетероспермії: фенотипічна мінливість 

(гетероспермія), модифікаційна мінливість, мінливість насіння при 

віддаленні гібридизації, гетерозисі, мутагенезі та поліплоїдії.  

Біохімічні і фізіологічні основи формування та проростання насіння. 

Екологічні основи насінництва. Вплив агротехнічних факторів 

(обробітку грунту, строків та способів сівби тощо) на формування якості 

насіннєвого матеріалу. 

Характеристика важливіших фізико-механічних та біологічних 

параметрів якості насіння; залежність біологічних властивостей насіння 

(розмірів, маси, форми) від його фізико-механічних характеристик 

Поняття, причини механічного травмування насіння, шляхи і методи 

попередження травмування насіння та зниження його шкодочинності. 

Місце та роль сушіння у загальній схемі післязбирального оброблення 

насіння.  

Важливіші ендогенні та екзогенні фактори зберігання насіння.  

Принцип та методи оцінки якості насіння. 

 

Рекомендована література 

1. Їжик М.К. Сільськогосподарське насіннєзнавство / Їжик М.К. – 

Харків, 2000. – Вип. 4.1. – 103 с. 

2. Їжик М.К. Сільськогосподарське насіннєзнавство / Їжик М.К. – 

Харків, 2001. – Вип.4.2. – 117 с. 

3. Макрушин М.М. Насіннєзнавство польових культур / Макрушин 

М.М. – К.: Урожай, 1994 – 208. 

4. Макрушин М.М. Насіннєзнавство: підручник / Макрушин М.М., 

Маркушина Є.М. – Сімферополь: ВД «Аріал», 2011 – 476 с. 

5. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості: 

ДСТУ 4138 – 2002. - [Чинний від 2004-01-01]. – Київ: Держспоживстандарт 

України, 2003. – 173 с. 

6. Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості. 

Технологічні умови: ДСТУ 2240 – 53 - [Чинний від 1994-07-01]. – Київ: 

Держспоживстандарт України, 2004. – 73 с. 

7. Строна И.Г. Общее семеноведение полевых культур /Строна И.Г. – 

М.: Колос,1966. – 464 с. 
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8. Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння 

сільськогосподарських культур: Навчальний посібник / За ред.. С.М. 

Каленської. – Навчальний посібник. – Вінниця: ФОП Данилюк, 2011. – 320 с.  

9. Насінництво з основами селекції: Навчальний посібник / М.М. 

Донець. – К., 2007. – 337 с. 

10. Спеціальна селекція і насінництво польових культур: Навчальний 

посібник / За ред.. В.В. Кириченка. – Х.: ІР ім.. В.Я. Юр’єва НААН України, 

2010. – 462 с. 

11. Молоцький М.Я. Селекція і насінництво сільськогосподарських 

рослин: Підручник / Молоцький М.Я., Васильковський С.П., Князюк В.І., 

Власенко В.А.. – К.: Вища освіта, 2006. – 463 с. 

 

Теми з дисциплін «ҐРУНТОЗНАВСТВО», «ЗЕМЛЕРОБСТВО», 

«МЕХАНІЗАЦІЯ» 

Поняття про грунт. Категорії ґрунтової родючості (природна, 

потенційна, економічна родючість), їхня суть і характеристика. 

Закономірності розміщення ґрунтів на земній поверхні. 

Агрофізична та агрохімічна характеристика ґрунту (найменша 

вологоємкість, глибина залягання ґрунтових вод, механічний склад, об’ємна 

маса, вміст гумусу, азоту, фосфору,  калію, рН ґрунтового розчину та ін.). 

Закони землеробства, їхня сутність.  

Розміщення культур в сівозміні. Кращі та недопустимі попередники 

для основних польових культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах 

України. 

Системи обробітку ґрунту під основні сільськогосподарські культури 

після різних попередників  (агротехнічні строки, способи та заходи 

обробітку, склад агрегатів). 

Класифікація та характеристика бур’янів, їх видовий склад. Заходи 

боротьби з бур’янами. 

Основні типи сільськогосподарських машин, агрегатів й знарядь, що 

використовують при вирощуванні та збиранні різних польових культур 

(зернові злакові, соя, горох, кукурудза, соняшник, ріпак, цукрові буряки); 

основні базові моделі машин і їх характеристика. 

Призначення, загальна будова та регулювання робочих органів машин 

для основного обробітку грунту, внесення добрив, сівалок, культиваторів, 

обприскувачів, зернозбиральних комбайнів; контроль якості їх роботи. 

Агротехнічні вимоги до збирання польових та кормових культур.  

Післязбиральний обробіток зерна.  

Ознаки поділення зернової суміші на решітках.  

 

Рекомендована література 

1. Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії: Підручник / За 

ред. В.П. Гудзя –К.: Вища школа, 1995. –310 с. 

2. Грунтознвство з основами геології. Навчальний посібник 

/Гнатенко О.Ф., Капштик М.В., Петренко Л.Р., Вітвицький С.В. –К.: Оранта, 
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2005. –648 с. 

3. Назаренко І.І. Грунтознавство з основами геології: Підручник / 

Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. –Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. –

504 с. 

4. Якість грунтів та сучасні стратегії удобрення / За ред. 

Д. Мельничука, Дж. Гофман, М. Городнього. –К.: Арістей, 2004. –488 с. 

5. Довідник з агрохімічного та агроекологічного стану грунтів України. 

/ Носко Б.С., Прістера Б.С., Лобода М.В. –К.: Урожай, 1994. –332 с. 

6.  Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії / За ред. 

В.П. Гудзя. –К.: Центр учбової літератури, 2007. –408 с. 

7. Гудзь В.П. Адаптивні системи землеробства / Гудзь В.П., Примак 

І.Д., Рибак М.Ф. та ін.  –К.: Центр учбової літератури, 2007. –336 с. 

8. Загальне землеробство: Підручник /За ред. В.О. Єщенка. –К.: Вища 

школа, 2004. –336 с. 

9. Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські та меліоративні машини / 

Войтюк Д.Г., Дубровін В.О., Іщенко та ін. – К.: Вища освіта, 2004. – 544 с. 

10. Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини: підручник / Войтюк 

Д.Г., Гаврилюк Г.Р. Сільськогосподарські машини: підручник. – К.: 

Каравела, 2004. – 552 с. 

11. Головчук А.Ф. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської 

техніки. Машини сільськогосподарські / Головчук А.Ф., Марченко В.І., 

Орлов В.Ф. –К.: Каравела, 2005. – 576с. 

12.  Головчук А.Ф. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської 

техніки. Комбайни зернозбиральні / Головчук А.Ф., Марченко В.І., Орлов 

В.Ф.  –К.: Каравела, 2004. – 320 с. 

 

Теми з дисциплін «АГРОХІМІЯ», «ЗАХИСТ РОСЛИН» 

Форми азоту, фосфору і калію в ґрунті. Класифікація добрив за різними 

ознаками. Мета і завдання внесення мінеральних добрив та окремих 

поживних елементів, їхній вплив на якісні показники врожаю коренеплідних, 

зернових та олійних культур.  

Види, форми, норми, дози, способи и строки внесення добрив. 

Шкідники і хвороби польових, овочевих і плодових культур. 

Методи застосування пестицидів та розрахунок норми витрати 

препаратів. 

Система захисту зернових, олійних, кормових, баштанних, овочевих і 

плодових культур  від шкідливих організмів (знати основні шкідники, 

хвороби, бур’яни, що пошкоджують посів, період їх шкодочинності). 

 

Рекомендована література 

1. Агрохимия / Под ред Б.Л. Ягодина. –М.: Агропромиздат, 1989. –

639 с. 

2. Довідник із захисту рослин /За ред.. М.П. Лісового. –К.: Урожай, 

1999. –744 с. 

3. Довідник по захисту польових культур /За ред.. В.П. Васильєва і 



 7 

М.П. Лісового. –К.: Урожай, 1993. –223 с. 

4. Захист зернових культур від шкідників, хвороб і бур’янів при 

інтенсивних технологіях /За ред.. В.А. Орєшникова, М.П. Гончаренка. –К.: 

Урожай, 1992. –223 с. 

5. Марютін Ф.М. Фітопатологія: Навчальний посібник /За ред.. проф.. 

Ф.М. Марютіна. –Харків: Еспада, 2008. –552 с. 

41. Рубан М.Б. Сільськогосподарська ентомологія: Підручник /за ред.. 

Рубана М.Б. –[2-ге вид.].  –К.: Арістей, 2008. –520 с. 

 

Теми з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ 

ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА» 

Збирання зерна с.-г. культур та заходи, що підвищують стійкість зерна 

при зберіганні. 

Режими і способи зберігання зернових мас. 

 

Рекомендована література 

1. Зберігання та переробка сільськогосподарської продукції : підручник 

/ О.В. Богомолов [та ін.] ; за ред. О.І.  Шаповаленка, О.М. Сафонової. 

2. Зберігання і переробка продукції рослинництва [Электронный ресурс] 

: навч. посібник : допущено М-вом аграр. політики / Г.І. Подпрятов [та ін.]. - 

Електрон. текстові дані. - К. : Мета, 2002. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 

495 с. 

3. Подпрятов Г.І.  Технологія зберігання і переробки продукції 

рослинництва: надано М-вом аграр. політики : практикум / Г.І. Подпрятов, 

Л.Ф. Скалецька, А.М. Сеньков. - К. : Вища освіта, 2004. - 272 с. 

4. Жемела Г.П.  Стандартизація та управління якістю продукції 

рослинництва: навч. посібник : рекомендовано МОН України / Г. П. Жемела. - 

Полтава : [б. в.], 2006. - 212 с.  

 

 

Теми з дисципліни «ОХОРОНА ПРАЦІ» 

Правила безпеки при роботі з пестицидами та агрохімікатами. 

Вимоги безпеки до машин та знаряддя 

Вимоги безпеки до технологічного процесу (внесенення мінеральних 

добрив) 

Визначити клас небезпеки речовини, можливий вплив на працівника та 

обґрунтувати застосування засобів індивідуального захисту. 

Забезпечення пожежної безпеки при збиранні врожаю. 

 

Рекомендована література 

1. Основи охорони праці: Підручник. / К.Н.Ткачук, М.О.Халімовський, 

В.В.Зацарний та ін. –[2-ге вид.]. - К.: Основа, 2006 - 448 с. 

2. Запорожець О.І. Основи охорони праці. Підручник / 

Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І.М.. - К.: 

Центр учбової літератури, 2009. - 264 с. 
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3. Основи охорони праці /В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, 

Г.Г.Валенко та ін.; за ред. проф. В.В. Березуцького. - Х.:Факт, 2005. - 480 с. 

4. НПАОП 01.0-1.01-12 Правила охорони праці у 

сільськогосподарському виробництві 

 

 

Зав.каф. рослинництва, 
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