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Сучасний розвиток освiти вимагас гнучкостi в сферi пiдготовки

фахiвдiв для сiльського господарства. Одним з важливих напрямiв

досягнення цього е дотримання iнтегрованих курсiв нанчання за освiтнiй

ступенем ‘хбакалавр» за спецiальнiстю 201 «Агрономiя». Головним

завданням вступних випробувань е визначення професiйних знань та

вмiнь iз профiлюючих дисциплiн та Ух практичноТ пiдготовки. для

абiтурiентiв напряму пiдготовки «Агрономiя» за ОР «Бакалавр» дей

комплекс включас дисциплiни:

1. (<Трактори i автомобiлi»

2. <Сiльськогосподарськi машини та Ух використання»

З. ‘хТехнологiт в галузях рослинництва»

4. ‘хТехнологiт в галузях тваринництва»

5. ‘хТехнологiя заготiвлi i зберiгання с.-г. продукцiу з основами

переробки»

6. ~хОрганiзацiя i планування дiяльностi фермерського господарства»

При складаннi вступних фахових випробувань вступники повиннi

показати високу фундаментальну та фахову гiiдготовку.

Метою фахового вступного випробування для вступу на навчання за

освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем <‘~бакалавр» спецiальностi «Агрономiя» на

базi здобутого освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня е перевiрка, оцiнка

теоретично’i та практичноУ пiдготовки квалiфiкованого робiтника,

встановлення рiвня його знань з основних фахових дисциплiн.

Кiлькiсть тестових завдань з вiдповiдноУ дисциплiни визначаеться в

залежностi вiд кiлькостi вiдведених годин на Ti вивчення. Загальна кiлькiсть

тестових завдань складас 40.

HЕРЕЛIК ТЕМ З дисциплiн, ЩО В~НОСЯТЬСЯ HA ВСТУинЕ

ВNпРОБУВАняЯ.

Перелiк тем з дисциплiни ((ТехнологiКв галузях тваринництеах~.

Тема 1 .Технологiя виробнидтва молока:



1.1 Бiологiчно-господарськi особливостi великоТ рогатоТ худоби;

1.2 Молочна Продуктивнiсть корLв;

1.3 племiнна робота в скотарствi Основи вiдтворення стада;

1.4 Утримання та годiвля дiйних корiв;

1.5 Потоково-цехова система виробництва молока;

1.6 Проведення контрольно-добового доУння корiв.

Тема 2. Технологiя виробництва яловичини:

2.1 М’ясна гiродуктивнiсть худоби;

2.2 Технологiя вiдгодiвлi молодняку;

2.3 Особливостi технологiY виробництва яловичини на промисловiй основi.

Тема 3. Технологiя виробництва свинини:

3.1 Бiологiчно-господарськi особливостi свиней:

3.2 Гiбридизацiя у свинарствi;

3.3 Породи свиней;

3.4 Племiнна робота в свиНарствi;

3.5 Бонiтування свиней;

3.6 Вiдгодiвля свиней;

3.7 Забiй свиней;

3.8 Реалiзацiя свиней на м’ясо за державними стандартами;

Тема 4. Технологiя виробництва продукцiУ вiвчарства:

4.1 Бiологiчнi та господарськi особливостi овець;

4.2 Породи овець. Утримання i годiвля;

4.3 Продуктивнiстъ овець.

Тема 5. Технологiя конярства:

5.1 Бiологiчно-господарськi особливостi коней;

5.2 Породи коней.

Тема 6. Бiологiчно - господарськi особливостi с/г птицi.

Тема 7. Iсторiя розвитку кролiвництва i звiрiвництва.

Тема 8. Ставкове рибництво. Виробнича база рибоводних господарств.

Перелiк тем з дuсциплй-пл ‘хТрактори / автомобiлй~.



Тема 1. Вступ. Загальнi вiдомостi про трактори i автомобiлi:

1.1 Загальна будова трактора, самохiдного шасi, автомобiля;

1.2 Загальна будова двигуна внутрiшнього эгоряння.

Тема 2. двигуни тракторiв, самохiдних шасi та автомобiлiв:

2.1 Кривошипно-шатунний механiзм;

2.2 Газорозподiльний i декомпресiйний механiзм;

2,3 Система ~кивлення карбюраторного двигуна та система впорскування

пanив а;

2.4 Система живлення i регулювання дизельного двигуна;

2.5 Эмащувальна система двигуна. Система охолодження двигуна;

2.6 Система пуску двигуна.

Тема 3, Влектричне обладнання тракторiв, самохiдних шасi та автомобiлiв:

3.1 Стартернi акумуляторнi батарет. Генератори i реле-регулятори;

3.2 Система запалювання;

3.3 Система електричного пуску двигунiв;

3.4 Система освiтлення i сигналiзацiТ.

Тема 4. Трансмiсi’f тракторiв, самохiдних шасi та автомобiлiв:

4.1 Загальнi вiдомостi про трансмiсiТ. Эчеплення;

4.2 Гiдродинамiчнi передачi та збiльшувач крутного моменту;

4.3 Коробки передач, роздавальнi коробки i ходозменшувачi;

4.4 Ведучi мости колiсних тракторiв i автомобiлiв. Ведучi мости гусеничних

тракторiв.

Тема 5, Ходова частина i керування тракторiв, самохiдних maci та

автомобiлiв:

5.1 Ходова частина тракторLв, самохiдних maci та автомобiлiв;

5,2 Рульове керування;

5.3 Гальмiвнi системи.

Тема б. Робоче обладнання тракторiв, самохiдних шасi та автомобiлiв.

Тема 7. Безпека працi та пожежна безпека пiд час використання тракторiв i

автомобiлiв,



Тема 8. Технологiя Виконання слюсарних, зварювальних i ковальських робiт:

8.1 Основи матерiалознавства;

8.2 Технологiя виконання слюсарних, зварювальних i ковальських робiт.

Тема 9. Технiчне обслуговування тракторiв, автомобiлiв

сiльськогосподарських машин:

9.1 Система та основнi операцiТ технiчного обслуговування тракторiв,

автомобiлiв i с/г машин;

9.2 Постановка технiки та зберiгання.

Тема 10. Експлуатацiя тракторiв, автомобiлiв i сiльськогосподарських

машин;

10.1 Основи рацiонального комплектування агрегатiв. Технологiчне

налагоджування машинно-тракторних агрегатiв;

10.2 Рух машинно - тракторних агрегатiв на полях. Продуктивнiсть машинно

тракторних агрегатiв;

103. Експлуатацiйнi затрати пiд час роботи мапiинно-тракторного агрегату та

шляхи Tx зниження.

Перелiк тем з дисциплiни ~Сiльськогосподарськ’ мачапш та 2~

використаннял>.

Тема 1. Механiзацi робiт у рослинництвi:

1.1 Вступ. Машини для механiзацiТ обробiтку грунту;

1.2 Машини для внесення добрив для захисту рослин вiд шкiдникiв, хвороб i

бур’янiв;

1.3 Машини для посiвних i садильних робiт;

1.4 Машини для заготiвлi кормiв;

1.5 Машини для эбирання с/г культур;

1.6 Машини для очищення, сортування i сушiння насiння с/г культур;

1.7 Машини для механiзацiТ мелiоративних робiт у землеробствi;

1.8 Машини для механiзацiТ робiт у садiвництвi та виноградарствi;

1.9 Машини та обладнання для переробки продукцiТ рослинництва.



Тема 2. Механiзацiя виробничих продесiв у тваринництвi:

2.1 Мапiини та обладнання для приготування та роздачi кормiв4

2.2 Обладнання для Видапення та утилiзадiУ гною;

2.3 Машини та обладнання для доУння с/г тварин;

2.4 Мшини для стриження та обробки Вовни овець;

2.5 Обладнання для утримання тварин;

2.6 Маппши та обладнанця для переробки продукцiУ твариннидтва.

Перел/к тем з дисциплiни й’ Орган/зац/я / планування дiяльносгпi

фермерського господарсйlва.У).

Тема 1. Органiзацiйно-економiч~~ основи сiльськогоснодарського

виробництва:

1.1 Вступ. Предмет, завдання i методи курсу ‘хОрганiзацiя i гIланування

дiяльностi фермерського господарства»

1.2 Органiзацiйнi основи фермерських госгiодарств та iнших аграрних

ф ормувань;

1.3 Органiзацiя землекористування фермерських госгюдарств;

1.4 Органiзацiя iнфраструктури аграрного риику.

Тема 2. Виробничi ресурси фермерського госгюдарства та органiзацiя Tx

використання:

2.1 Формування матерiально-технiчнот бdзи фермерських господарств;

2.2 Органiзацiя та нормування працi в фермерських господарствах та iнших

аграрних формуваннях;

2.3 Органiзацiя оплати працi в фермерських господарствах та iнших аграрних

формуваннях;

2.4 Планування розвитку фермерських та iнших аграрних формувань;

2.5 Комерцiйний розрахунок у фермерських господарствах.

Тема 3. Органiзацiя i планування виробництва, переробки та зберiгання

продукцiТ фермерського господарства:

3.1 Органiзацiя та планування виробництва продукдiТ рослинництва;

3.2 Органiзацiя зберiгання, переробки та реалiзацiТ продукцiТ рослинництва;



3.3 Органiзацiя та плануваннsi виробництва кормiв;

3.4 Органiзацiя так планування виробництва цродукцiУ тваринництва;

3.5 Органiзацiя переробки, зберiгання та реалiзацiТ продукцй тваринництва.

Перел/к тем з дисциплiни “(Технологiя заготiвлi та зберiгання

сiльськогосподарськог продукцй з основами переробкиж

Тема 1. Зберiгання i переробка продукцiY роСлинництва:

1.1 Характеристика зерновоТ маси, зберiгання зерна;

1.2 Переробка зерна;

1.3 Зберiгання олiйних i технiчних культур;

1.4 Переробка продукцiУ олiйних i технiчних культур;

1.5 Зберiгання картоплi та овочiв;

1.6 Переробка картоплi;

1.7 Зберiгання плодових i зелених овочiв, фруктiв;

1.8 Зберiгання ягiд i вuнограду.

Тема 2. Консервування плодiв та овочiв:

2.1 Загальнi питання консервування;

2.2 Мiкробiологiчнi методи консервування;

2.3 Фiзичнi методи консервування;

2.4 Хiмiчнi методи консервування;

2.5 Консервування цукром.

Тема 3. Переробка продукцi? тВариНництва та риби:

3.1 Переробка молока;

3.2 Переробка м’яса;

3.3 Переробка рuби.

Тема 4. Хiмiко - технологiчний контроль виробництва:

4.1 Органiзацiя хiмiко - технологiчного контролю;

4.2 Оцiнка якостi сировини i готовы продукцiУ.

Перел/к тем з дисццплiни ((ТехнологИ в галузлхрослинництва,~.

Тема 1. Ботанiчна класифiкацiя i морфологiчнi ознаки польових культур.



Тема 2. Бiологiчнi особливостi i вимоги основних сiльськогосподарських

культур (озима гiшениця, озимий рiпак, ярий ячмiнь, овес, просо, кукурудза,

гречка, соняшник, соя, цукровi буряки, люцерна, еспарцет) до екологiчних

факторiв.

Тема 3. Видовий склад пшениць, ячменю, вiвса, сорго, кукурудзи, проса,

гороху.

Тема 4. Наукове обгрунтуваная строкiв сiвби, площ живлення, способiв сiвби

i глибини загортання насiння основних сiльськогосподарських культур.

Тема 5. Норми висiву гтольових культур у рiзних Грунтово-клiматичних зонах

на рiзнi цiлi.

б. Особливостi передпосiвноУ пiдготовки насiння до сiвби основних труп

польових культур.

Тема 7. Бiологiчнi особливостi дозрiвання польових культур, принципи

вибору строкiв та способiв эбирання врожаю.

8, Фактори iнтенсивноТ технологiТ вирощування сiльськогосподарських

культур.


