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Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 201 Агрономія 

розроблена відповідно до Закону України від 01.07.2014  року  №  1556-VII  «Про  

вищу  освіту»,  «Порядку  підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних  закладах  (наукових  установах)»,  

затвердженого  Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р., 

наказу Міністерства освіти і науки України № 1236 від 13 жовтня 2016 р. «Умови 

прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році», 

«Правил прийому на навчання в аспірантурі Національного наукового центру 

«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» для здобуття 

наукового ступеня доктора філософії у 2017 р.»,  «Освітньо-наукової програми» 

підготовки доктора PhD за спеціальністю «Агрономія». 

Програма вступного іспиту зі спеціальності 201 Агрономія включає питання 

з наступних базових дисциплін:  

-  загальне землеробство;  

-  рослинництво;  

- агроґрунтознавство і агрофізика; 

- агрохімія;  

- агроекологія. 

За цією спеціальністю в аспірантурі можуть навчатися фахівці, які мають 

повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» або «магістр»  

зі спеціальності «Агрономія» та суміжних з нею спеціальностей. 

Основою для визначення змісту вступного іспиту до аспірантури зі 

спеціальності 201 Агрономія є освітньо-професійна програма підготовки магістра 

з відповідної спеціальності.  

В  процесі  складання  вступного  іспиту  зі  спеціальності  абітурієнти 

повинні показати високий професійний рівень підготовки з фундаментальних і 

прикладних аспектів основних розділів спеціальних дисциплін.  

Метою іспиту до вступу в аспірантуру є всебічна перевірка підготовки  

абітурієнта  до  навчання  в  аспірантурі  за  спеціальністю  201 Агрономія, його 

компетентна здатність проводити наукові дослідження за певним напрямком. 

Програма вступного іспиту за спеціальністю 201 Агрономія складена 

відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти Міністерства науки і  освіти 

України «Освітньо-кваліфікаційної характеристики» та «Освітньо-професійної  

програми». 

Вступник до аспірантури за спеціальністю  повинен знати:  

- загальні поняття про агрономію та її складові; 

-  сучасні проблеми землеробства та його закони;  

- наукові принципи, сучасні методи наукових досліджень та інструментарій в 

агрономії, напрямки агрономічних наукових досліджень;  

 - фактори та умови формування грунтів; 

- теоретичні проблеми генезису грунтів, поширення грунтових відмін: 

- характеристику основних типів грунтів України; 

- системи удобрення сільськогосподарських культур; 

- засвоєння рослинами поживних речовин грунту та добрив; 

- методи рослинної діагностики. 



Іспит зі спеціальності проводиться у два етапи: 

1. Письмові відповіді на  три питання білету; 

  2. Представлення дослідницької пропозиції, в якій обґрунтовується 

напрямок майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан 

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

поставлених задач тощо.  

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Оцінювання знань вступників до аспірантури за результатами вступного 

іспиту зі спеціальності здійснюється членами комісії на основі отриманих 

відповідей на питання білетів, співбесіди та представлення дослідницької 

пропозиції. Оцінювання відбувається за стобальною шкалою. Відповіді 

вступників оцінюються окремо за кожним питанням усіма членами комісії. Потім 

визначається середня оцінка (з округленням у вищій бік до цілих значень) за 

результатами усіх питань та виставлених оцінок усіма членами комісії. При 

виникненні дискусій, спорів щодо оцінки, вирішальне слово має голова 

екзаменаційної комісії. 

Фахове  вступне  випробування  проводиться  як  комплексна  перевірка 

знань та умінь з дисциплін професійного напрямку. На підставі виконання 

фахового вступного випробування комісія оцінює знання та вміння з дисциплін 

професійного напряму і приймає рішення про прийом здобувачів вищої освіти 

третього (освітньо-наукового) рівня для навчання за даною спеціальністю. Ці 

орієнтири покладено в основу трьох рівнів позитивних навчальних досягнень 

здобувачів  третього  освітнього  рівня:  задовільного, доброго,  відмінного  та 

визначаються за такими характеристиками згідно шкали ECTS (табл.1). 

 

Таблиця 1 - Система оцінювання іспиту зі спеціальності за шкалою ECTS  

 Сума балів 

за 100-

бальною 

шкалою 

Оцінка в 

ЕСТS 

Значення 

оцінки ЕСТS 
Критерії оцінювання 

Рівень 

компе-

тентості 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

90-100 A відмінно 

Відповідь відмінна, повна, довершена, 

обґрунтована, достовірна, точна, не 

викликає сумнівів у членів предметної 

комісії. Аспірант, вміє 

використовувати набуті знання і  

переконливо аргументує відповіді. 

Високий відмінно 

82-89 B дуже добре 

Відповідь правильна, достовірна з 

незначними неточностями, не 

викликає сумнівів у членів комісії. 

Аспірант вільно володіє обсягом 

матеріалу дисципліни, допускає 

незначні помилки.  

Достатній 

  
добре 



74-81 C добре 

В цілому правильна відповідь  із 

певною кількістю значних помилок. 

Аспірант вміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати 

інформацію; виправляти помилки, 

серед яких є суттєві, добирати 

аргументи для підтвердження думок 

64-73 D задовільно 

Відповідь у цілому правильна, проте, 

неповна, неточна, недовершена, 

незакінчена, необґрунтована, викликає 

уточнюючі запитання у членів комісії. 

Аспірант відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє 

знання і розуміння основних 

положень; може аналізувати матеріал, 

виправляти помилки, серед яких є 

значна кількість суттєвих 
Середній задовільно 

60-63 E достатньо 

Відповідь достатня, але зі значною 

кількістю недоліків, задовольняє 

мінімальні критерії. Аспірант володіє 

матеріалом дисципліни на рівні, 

вищому за початковий, значну 

частину його відтворює на 

репродуктивному рівні 

35-59 FX 

незадовільн

о з 

можливістю 

повторного 

складання  

Відповідь неправильна, недостовірна, 

викликає дискусію у членів комісії. 

Аспірант володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять 

незначну частину матеріалу 

дисципліни  

Низький 

  
незадовільно 

1-34 F 

незадовільн

о з 

обов’язкови

м 

повторним 

вивченням 

залікового 

кредиту 

Аспірант володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і 

відтворення окремих фактів, 

елементів, об’єктів 

 

Фаховий іспит вважається складеним за умови отримання здобувачем 

середньої оцінки вище за 60 балів.  

 

 



ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО  

ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 201 АГРОНОМІЯ 

 

1. Закони землеробства та їх використання у сільському господарстві. 

2. Поняття агроекосистем, їх продуктивність, агробіорізноманіття. Екологічні 

проблеми сільського господарства. Утилізація відходів в сільському 

господарстві. 

3. Теплові властивості ґрунтів: тепловбирна здатність (альбедо), теплоємність, 

теплопровідність. Тепловий режим ґрунту. Вплив гранулометричного 

складу, структури і вологості на теплові властивості і тепловий режим 

ґрунтів. Заходи щодо регулювання теплового режиму ґрунту в різних 

ґрунтово-кліматичних зонах. 

4. Фази росту і розвитку основних польових культур. Тривалість 

вегетаційного періоду. 

5. Будова кореневої системи та особливості водоспоживання основних 

культур. Коефіцієнт водоспоживання. Запаси продуктивної вологи в ґрунті. 

6. Вимоги до посівного матеріалу. Насіннєвий контроль. Строки сівби, норми 

висіву та глибина загортання насіння. 

7. Наукові основи побудови сівозмін та приклади їх складення у землеробстві 

(рослинництво, овочівництво тощо). Чергування культур у сівозміні. 

Спеціалізовані сівозміни. Економічне та екологічне значення сівозмін. Роль 

у підтриманні родючості грунтів. 

8. Види обробітку ґрунту та система обробітку ґрунту під озимі та ярі 

культури залежно від попередника. Протиерозійний обробіток ґрунту. 

9. Класифікація, біологічна та технологічна характеристика плодових, ягідних 

і горіхоплідних рослин. Вимоги плодових до ґрунту. Утримання ґрунту в 

багаторічних насадженнях.  

10. Якість продукції рослинництва та заходи її підвищення. Основні показники 

якості. Вплив добрив на якість сільськогосподарської продукції. Санітарно-

гігієнічні вимоги до якості рослинної продукції.  

11. Структура ґрунту та її агрономічне значення. Види структури, її 

водостійкість. Види структури у різних ґрунтах. Значення обмінних 

катіонів, вологості й механічного обробітку ґрунту у структуроутворенні. 

Заходи щодо збереження структури ґрунтів. 

12. Значення газоподібної фази у житті рослин, ґрунтових мікроорганізмів та 

розвитку ґрунтотворних процесів. Ґрунтове повітря, його склад і взаємодія 

з твердою та рідкою фазами ґрунту. Вплив різних сільськогосподарських 

культур, способів обробітку, температури та вологості ґрунту на 

інтенсивність аерації ґрунту. 

13. Водний режим ґрунту. Водно-фізичні властивості ґрунту. Категорії, форми 

і види  води у ґрунті, їх доступність рослинам. Основні гідрологічні 

константи. Методи визначення вологості ґрунту. Регулювання водного 

режиму ґрунту. 

14. Основні природні зони України і їх ґрунти. Ґрунтоутворювальні процеси, їх 



роль у формуванні властивостей ґрунту та його родючості. 

15. Роль гумусових речовин у ґрунті, процеси їх трансформації та сучасні 

погляди на гумусоутворення. Агрономічне значення гумусу. Баланс 

органічної речовини. 

16. Поглинальна здатність ґрунтів, її види, роль у формуванні родючості та 

вплив на агрономічні властивості. 

17. Родючість ґрунтів, її види та регулювання. Деградація ґрунтів. Бонітування 

ґрунтів. 

18. Ґрунти Степу України: склад, генезис, класифікація, характеристика, 

використання та поліпшення. 

19. Чорноземи: географія, умови формування, генезис, класифікація, 

характеристика, використання та поліпшення. 

20. Солонцевий процес ґрунтоутворення: визначення, характер проявлення, 

географія розповсюдження та еволюція при різних антропогенних діях. 

21. Болотний та глеєвий процеси ґрунтоутворення. Гідроморфні ґрунти: 

класифікація, характеристика, використання та поліпшення. 

22. Підзолистий процес ґрунтоутворення. Дерново-підзолисті ґрунти: 

географія, умови формування, генезис, класифікація, характеристика, 

раціональне використання та поліпшення. 

23. Опідзолені ґрунти Лісостепу України: склад, генезис, класифікація, 

характеристика, раціональне використання та поліпшення. 

24. Ґрунтові основи хімічної меліорації ґрунтів. Види меліорації. Визначення 

норм меліорантів. 

25. Роль В.В.Докучаєва у створенні та розвитку генетичного ґрунтознавства. 

Агрономічний напрям в ґрунтознавстві та його розвиток в Україні. 

26. Хімічний склад рослин, поняття про макро-, мікро-, і ультрамікроелементи. 

27. Живлення рослин, його різновиди, сучасні уявлення з теорії надходження 

поживних елементів в рослини. 

28. Роль азоту в живленні рослин, джерела азотного живлення рослин. 

29. Роль калію в живленні рослин, взаємодія калійних добрив з ґрунтом. 

30. Роль фосфору в живленні рослин, зв’язок надходження фосфору в рослини 

з іншими елементами. 

31. Азотні добрива, їх характеристика і застосування. Екологічні аспекти 

застосування азотних добрив. 

32. Калійні добрива, їх агрономічна характеристика і застосування. 

33. Фосфорні добрива, їх характеристика, способи застосування. 

Трансформація фосфорних добрив у ґрунтах, їх післядія. 

34. Комплексні добрива. Їх класифікація і особливості застосування. 

35. Склад і властивості гною як добрива. Місце гною в загальній системі 

застосування добрив. 

36. Бактеріальні добрива, їх характеристика, способи застосування. 

37. Сидерати. Удобрювальні властивості, вплив на родючість ґрунтів. 

38. Роль мікроелементів у живленні рослин. Застосування мікродобрив під 

окремі культури. 

39. Строки та способи внесення мінеральних та органічних добрив. 



40. Система удобрення сільськогосподарських культур у сівозміні. 

41. Органічне виробництво. Придатність грунтів України для органічного 

землеробства. Особливості системи удобрення  за органічного 

виробництва.  

42. Земельний фонд України. Агрономічна якість грунтів у зональному 

аспекті. Ресурсні можливості основних сільськогосподарських культур 

залежно від грунтово-екологічних умов.  

43. Грунти схилів. Географія розповсюдження, генезис. Агрономічна якість, 

раціональне використання та захист від водної ерозії.  

44. Кислотність та лужність грунтів. Географія розповсюдження, вплив на 

агрономічну якість. Раціональне використання грунтів з агрономічно 

несприятливою реакцією грунтового середовища, шляхи поліпшення.  

45. Гранулометричний склад грунту та його агрономічне значення. 

Особливості гранулометричного складу та його агрономічне значення. 

Особливості гранулометричного складу грунтів України у зональному 

аспекті.  

46. Засолені грунти: географія, умови формування, джерело солей, 

класифікація, характеристика, раціональне використання та поліпшення.  

47. Ґрунти Сухого Степу України: умови формування, генезис, 

характеристика, раціональне використання, поліпшення властивостей.  
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