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Основи рослинництва 

Спеціалізація виробництва видів сільськогосподарської продукції в 

Україні за зональністю. Принципи ботаніко-біологічного й виробничого 

групування польових культур. Основні фактори, необхідні для життя рослин. 

Вимоги польових культур до тепла, вологи та ґрунту. Фази росту й розвитку 

окремих сільськогосподарських культур. Способи та строки підготовки насіння 

до сівби. Кількісна й масова норма висіву насіння. Способи сівби 

сільськогосподарських культур. Морфологія й біологічні особливості озимої та 

ярої пшениці. Морозостійкість, холодостійкість і зимостійкість рослин. 

Морфологія й біологічні особливості озимого та ярого ячменю. Морфологія й 

біологічні особливості вівса. Морфологія й біологічні особливості жита. 

Морфологія й біологічні особливості кукурудзи. Морфологія й біологічні 

особливості цукрових буряків. Морфологія й біологічні особливості гороху та 

сої. Морфологія й біологічні особливості картоплі. Морфологія й біологічні 

особливості озимого та ярого ріпаку. Морфологія і біологічні особливості 

гречки. Способи і строки збирання врожаю. Післязбиральна обробка насіння 

сільськогосподарських культур.  

 

Основи землеробства, ґрунтознавства та агрохімії 

Фактори життя рослин і закони землеробства. Поняття про сівозміни. 

Попередні культури, їх значення для ґрунтів. Принципи системи удобрення 

сільськогосподарських культур у сівозміні. Водно-повітряний режим ґрунту, 

його роль при вирощуванні сільськогосподарських культур. Поживний режим 

ґрунту, умови його функціонування. Баланс води в ґрунті, його складові. 

Тепловий режим ґрунту, його роль у підвищенні врожайності 

сільськогосподарських культур. Способи обробітку ґрунту. Захист орних земель 

від водної та вітрової ерозії. Завдання основного й передпосівного обробітку 

ґрунту. Ранньовесняне розпушування ґрунту як невід'ємний захід поліпшення 

аерації, нагромадження вологи та знищення бур'янів. Система післяпосівного 

обробітку ґрунту. Технологічні операції при обробітку ґрунту та знаряддя для їх 

виконання. 

Потенціальна (природна) й ефективна родючість ґрунту. Поняття про 

родючість і відтворення родючості ґрунту. Морфологічні властивості ґрунту. 

Водний режим ґрунту. Гранулометричний склад ґрунту. Роль гумусу в 

ґрунтоутворенні та розвитку родючості ґрунту. Джерела мінеральних і 

органічних сполук у ґрунті. Вбирна здатність ґрунту. Поняття кислотності й 
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лужності ґрунту. Ґрунти, які виділяють на території України. Роль добрив в 

підвищенні урожайності сільськогосподарських культур та родючості ґрунту. 

Види органічних добрив. Мінеральні добрива: азотні, фосфорні, калійні. 

Комплексні, складні добрива та мікродобрива. 
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Вступник за результатами співбесіди рекомендується до участі в конкурсі 

в разі, якщо він: 

– виявив достатній рівень знань із дисциплін, які передбачені 

програмою співбесіди; 

– володіє відповідною фаховою термінологією; 

– уміє користуватися основними фаховими поняттями та розуміє їх 

взаємозв’язок. 

Вступник за результатами співбесіди не рекомендується до участі в 

конкурсі в разі, якщо він: 

– виявив недостатній рівень знань із дисциплін, які передбачені 

програмою співбесіди; 

– не володіє відповідною фаховою термінологією; 

– не уміє користуватися основними фаховими поняттями та не розуміє 

їхнього взаємозв’язку. 

 

 

Програму розглянуто на засіданні приймальної комісії ЛНУП (протокол № 7 від 

13.05.2022 р.) 

 

 


