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ПРОГРАМА
додаткового фахового вступного випробування «Садівництво та виноградарство»
ОВОЧІВНИЦТВО
Тема. Технологія вирощування овочевих культур родини Капустяні. Білоголова
капуста. Капуста цвітна і броколі. Капуста червоноголова, савойська, брюссельська,
кольрабі, пекінська. Біологічні особливості та відношення до факторів навколишнього
середовища. Сортове різноманіття. Способи вирощування. Технологія вирощування.
Тема. Плодові овочеві культури родини Гарбузових. Огірок, гарбуз, кабачок,
патисон, кавун і диня.
Тема. Плодові овочеві культури родини Бобових. Кукурудза, горох овочевий,
квасоля, біб, кукурудза цукрова.
Тема. Зеленні овочеві культури. Салат, гірчиця листкова, крес-салат, шпинат і
мангольд. Кріп.
Тема. Багаторічні овочеві культури. Ревінь, щавель, хрін, катран, цибуля
багаторічна.
САДІВНИЦТВО
Тема. Технологія вирощування плодових культур (зерняткові, кісточкові,
горіхоплідні, ягідні).
 зерняткові - яблуня, груша, айва, горобина, аронія чорноплідна, глід.
 кісточкові - вишня, черешня, слива, тернослива, терен, алича, абрикос,
персик, кизил.
 горіхоплідні – волоський горіх, ліщина, каштан їстівний, мигдаль звичайний,
фісташка справжня.
 ягідні – суниця, полуниця, смородина, порічна, малина, ожина, актинідія,
виноград.
Тема. Закономірності росту, розвитку й плодоношення плодових і ягідних культур.
Основні етапи росту і розвитку плодових культур. Вікові періоди росту і плодоношення.
Закономірності плодоношення.
Тема. Вплив умов навколишнього середовища на ріст і розвиток плодових і ягідних
культур. Вимоги рослин до світла, тепла, Поживного, повітряного і водного режимів.
Відношення плодових і ягідних культур до кислотності, лужності та засолення ґрунтів.
Тема. Виноградарство. Історія, стан і перспективи розвитку. Класифікація родини
Виноградових. Розмноження винограду. Закладання
виноградників і догляд за
насадженнями. Ремонт і реконструкція виноградників.
ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Тема. Особливості картоплі, як об'єкта зберігання. Зміни вуглеводного комплексу бульб
картоплі. Характеристика режиму зберігання картоплі. Фізичні та фізіологічні процеси, які
відбуваються під час зберігання бульб.
Тема. Особливості капусти, як об'єкта зберігання. Фізичні та фізіологічні процеси, які
відбуваються під час зберігання капусти.
Тема. Особливості коренеплодів, як об'єкта зберігання. Вплив умов вирощування
коренеплодів на їх збереженість. Характеристика режиму зберігання коренеплодів.
Технологія зберігання столових коренеплодів. Фізичні та фізіологічні процеси, які
відбуваються під час зберігання бульб.
Тема. Особливості цибулі, як об'єкта зберігання. Вплив умов вирощування на
збереженість цибулі та часнику. Характеристика режиму зберігання цибулі і часнику,
залежно від цільового призначення. Технологія зберігання. Технологія зберігання цибулі і
часнику. Фізичні та фізіологічні процеси, які відбуваються під час зберігання цибулі.

Тема. Особливості плодів зерняткових порід, як об'єкта зберігання. Анатомо
морфологічні зміни в плодах під час зберігання. Вплив умов вирощування на збереженість
плодів зерняткових порід.
Тема. Фізичні та фізіологічні процеси, які відбуваються під час зберігання плодів
гарбузових рослин. Гарбузові овочі як об'єкт зберігання. Вплив умов вирощування на
формування якості та збереженості плодів. технологія зберігання гарбузових овочів.
Технологія зберігання дині, кавунів, кабачків.
Тема. Плодові овочі як об'єкт зберігання. Технологія зберігання томатів, залежно від
ступеня стиглості. Зберігання плодів у РГС, МГС, в охолодженому стані. Технологія
зберігання перцю солодкого, баклажанів.
Тема. Вплив умов вирощування на якість овочів, фруктів та картоплі на якість плодів
та їх зберігання. Основи формування лежкості плодоовочевої продукції. Вплив ґрунтовокліматичних умов, утримання ґрунту, зрошення, добрив. Роль підщеп і віку дерев.
Тема. Фізіологічні та біохімічні процеси, які відбуваються у картоплі, овочах, фруктах
під час зберігання. Процеси, які відбуваються під час зберігання фруктів та овочів.
Теоретичні основи зберігання. Класифікація рослинних об’єктів і біологічні основи лежкості.
Тема. Зберігання продукції в охолодженому стані, обґрунтування режиму зберігання.
Загальна характеристика режимів зберігання картоплі, овочів, фруктів. Техніка та технологія
зберігання ягід, фруктів, овочів у холодильниках з регульованим газовим середовищем.
Тема. Вплив температури на дозрівання овочів та фруктів. Фактори, які впливають на
якість і тривалість зберігання овочів, фруктів, картоплі. Матеріально-технічна база
зберігання фруктів та овочів.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Структура та критерії оцінки вступного випробування
Вступник має надати відповіді на три питання, які оцінюються як «зараховано» або
«незараховано». Підсумкова оцінка «зараховано» виставляється за результатами трьох
відповідей за умови, що кожна з них оцінена як «зараховано».
«Зараховано» одержують абітурієнти, які:
– всебічно, систематично і глибоко володіють матеріалом, вміють самостійно
виконувати завдання, передбачені програмою, засвоїли основну й ознайомлені з додатковою
літературою, що рекомендована програмою. Розуміють взаємозв'язки основних понять
дисципліни для професії, яку вони набувають. Проявляють нахили до наукової роботи;
– в загальному роботу виконали, але з певною кількістю помилок. Опанували
навчально-програмний матеріал, успішно виконали завдання, передбачені програмою,
засвоїли основну літературу, що рекомендована програмою;
– знають основний навчально-програмний матеріал в обсязі, необхідному для
подальшого навчання і використання його у майбутній професії, виконують завдання
непогано, але із значною кількістю помилок, ознайомлені з основною літературою, яка
рекомендована програмою.
«Незараховано» одержують абітурієнти, які погано оволоділи навчально-програмним
матеріалом, допускають велику кількість помилок під час виконання завдань, передбачених
програмою та не можуть продовжувати навчання без додаткових знань з певної дисципліни.

ПИТАННЯ
додаткового фахового вступного випробування «Садівництво та виноградарство»
ОВОЧІВНИЦТВО

1. Овочівництво, як галузь сільськогосподарського виробництва.
2. Класифікація овочевих рослин.
3. Вимоги овочевих рослин до тепла.
4. Вимоги овочевих рослин до світла.
5. Розмноження овочевих рослин.
6. Особливості підготовки ґрунту під овочеві культури.
7. Удобрення овочевих рослин.
8. Сівба насіння та висаджування розсади овочевих рослин.
9. Сівозміни в овочівництві.
10. Заходи по догляду за овочевими рослинами.
11. Фази стиглості овочевих рослин та методи збирання врожаю.
12. Технологія вирощування капусти білоголової ранньостиглої.
13. Технологія вирощування помідора.
14. Технологія вирощування огірка.
15. Технологія вирощування боба.
16. Технологія вирощування кукурудзи.
17. Технологія вирощування цибуля ріпчастої.
18. Технологія вирощування часнику.
19. Технологія вирощування зеленних овочевих культур.
20. Технологія вирощування багаторічних овочевих культур.
САДІВНИЦТВО

21. Походження, класифікація, виробничо-біологічна й технологічна характеристика
плодових, ягідних і горіхоплідних рослин.
22. Екологічні фактори в життєдіяльності плодових рослин.
23. Проектування і закладання плодових насаджень.
24. Морфологічна й анатомічна будова плодових рослин.
25. Закономірності росту й розвитку плодових рослин.
26. Способи регулювання росту і плодоношення та системи формування крон.
27. Технології вирощування зерняткових культур (яблуня, груша, айва, горобина, аронія,
глід).
28. Технології вирощування кісточкових культур ( вишня, черешня, слива,тернослива,
терен, алича абрикос, персик, кизил).
29. Технології вирощування кущових ягідних культур (малина, смородина, порічка,
аґрус, обліпиха).
30. Технології вирощування суниці.
31. Технології вирощування горіхоплідних, рідкісних і малопоширених культур
(волоський горіх, ліщина, каштан їстівний, мигдаль звичайний, фісташка справжня).
32. Морфологія плодоносних утворень і типи плодоношення.
33. Розбивка площі та садіння дерев і кущів та виноградників.
34. Системи формування крон плодових дерев, засоби і техніка обрізування.
35. Класифікація родини Виноградових.
36. Історія, стан і перспективи розвитку виноградарства.
37. Складання плану збирання врожаю.
38. Особливості формування і обрізування зерняткових культур.
39. Особливості формування і обрізування кісточкових культур.
40. Особливості формування і обрізування горіхоплідних культур.
41. Особливості формування і обрізування кущових ягідних і малопоширених культур.
ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

42.
43.

Технологія зберігання картоплі.
Технологія зберігання капусти білокачанної.

F

52.

Texnonoris :6epiranur crorroBr4x xopeuennoAin.
Texnororis s6epirauna qu6yni i uacuurcy.
Texuororis s6epirauur nroAis 3epHf,TKoBr4x nopi4.
Texnororir a6epiraHH.s nroAie xicroqronprx nopig.
Texnoloris s6epiranux rap6ysonrax oeoqie.
TexHororis s6epirauua [noAoBlrx oso.rie.
3aramna xapaKTepvcrr4Ka cnoco6in xoHcepByBaHHs nroAie ra oeoqie.
KoncepeynauHr nJroAie i oeo.{is rerrJroBoro crepuli:aqiero.
Hopuu [prpoAHr4x BTpar xapronli, oeouie, nloAin ni4 uac s6epiraHnr.

53.

(Disu.{Hi MeroAr.r KoHcepByBanus nloAin ra oeoqie.

54.

3acrocynanus xiN,{i.rnrax KoHcepBanrie 4nr nloAin ra oeoqin
Eioxiuiqni MeroArr KoncepByBauus nlolis ra osoqis.

44.
45.

46.
47.
48.

49.
50.
51.

55.

56.
57.

58.

Texuororis cyuriuu.a u;roAin i osoqie.
Oisioirori.{Hi upoqecu, qo nig6ynarorbcr y nporyKrlii nia .rac r6epiraunx.
PexuuH s6epiraHua nnoAooBorrenoi npo4yxrlii.

60.

Cnoco6u s6epirauux nnoAooBor{enoi npogyr<qii.
Oaxropu, sri nnrnsarcrb Ha.sxicm i rpunuicrr:6epiraHua

61.

Hayrconi rrpuHrlr4nr..r s6epiranHx npo4yr<rin

59.

PosurHyro ra cxBaJreHo Br{eHoro paAorc arpououivnoro Sar<ylrrery
rrporoKorr Nn 7 sir <</9 >> .UQrz/"zo 2019 p.

fo,rona Qaxonoi arecraqiftnoi rcouicil

r. flPOBI,II4

