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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ АГРОНОМІЇ» 
    

спеціальності 208 «Агроінженерія» 
1. Ґрунтово-кліматичне районування 
2. Земельні ресурси України 
3. Поняття про ґрунт як природне тіло і основний засіб сільськогосподарського виробництва 
4. Види родючості і поняття про родючість ґрунту 
5. Геологічний великий і біологічний малий кругообіг речовин у природі 
6. Класифікація ґрунтів за механічним складом 
7. Значення гумусу в ґрунті 
8. Ґрунтові колоїди їх склад та властивості 
9. Вбирна здатність ґрунту та види вбирання 
10. Реакція ґрунтового середовища 
11. Поняття про структуру ґрунту і її види 
12. Водні властивості і водний режим ґрунту. 
13. Склад ґрунтового повітря і повітрообмін в ґрунті 
14. Теплові властивості і тепловий режим ґрунту 
15. Різноманітність ґрунтів у природі 
16. Основні принципи класифікації ґрунтів 
17. Ґрунтові зони і підзони 
18. Фактори росту і розвитку сільськогосподарських культур і закони землеробства 
19. Поняття про бур'яни і шкода якої вони завдають 
20. Біологічні особливості бур'янів 
21. Класифікація малорічних і багаторічних бур'янів 
22. Агротехнічні заходи боротьби з бур'янами 
23. Винищувальні заходи боротьби з бур'янами 
24. Поняття про сівозміну, беззмінну культуру, монокультуру і ротацію 
25. Причини, що викликають необхідність чергування культур в сівозміні 
26. Відношення сільськогосподарських культур до повторних посівів 
27. Пари і їх класифікація 
28. Типи і види сівозмін 
29. Механічний обробіток ґрунту, як метод відновлення родючості ґрунту  
30. Завдання обробітку ґрунту інтенсивному землеробстві 
31. Технологічні операції при обробітку ґрунту 
32. Фізико-механічні властивості ґрунту та їх вплив на якість обробітку 
33. Поняття про систему основного і поверхневого обробітку ґрунту 
34. Поняття про зяблевий обробіток ґрунту його агротехнічне і організаційно-господарське значення 
35. Напівпаровий і поліпшений обробіток ґрунту парів 
36. Поняття про ерозію ґрунту і причини її виникнення 
37. Причини виникнення вітрової і водної ерозії 
38. Фактори, які впливають на виникнення ерозії 
39. Поняття про систему землеробства 
40. Характерні особливості сучасних систем землеробства 
41. Основні ланки сучасних систем землеробства 
42. Значення добрив у підвищенні родючості ґрунту 
43. Класифікація мінеральних добрив 
44. Норми, строки і способи внесення добрив 



45. Значення і використання органічних добрив 
46. Класифікація органічних добрив 
47. Добрива та охорона навколишнього середовища 
48. Значення насіннєвого матеріалу у підвищенні урожайності 
49. Посівні та врожайні якості насіння 
50. Система насінництва 
51. Підготовка насіння до сівби 
52. Строки і способи сівби, норма висіву насіння 
53. Загальна характеристика зернових культур 
54. Озима пшениця, ботанічні та біологічні особливості 
55. Особливості вирощування озимої пшениці 
56. Загальна характеристика зернобобових культур 
57. Особливості вирощування гороху 
58. Біологічні особливості цукрових буряків 
59. Основні елементи інтенсивної технології вирощування цукрових буряків 
60. Картопля її значення і морфологічні особливості 
61. Особливості технології вирощування картоплі 
62. Соняшник - основна олійна культура в Україні 
63. Інтенсивна технологія вирощування соняшнику 
64. Загальна характеристика прядивних культур 
65. Біологічні особливості льону 
66. Технологія вирощування конопель 
67. Морфологічні та екологічні особливості махорки і тютюну 
68. Технологія вирощування тютюну та махорки 
69. Значення багаторічних і однорічних трав 
70. Нові кормові культури 
71. Загальні прийоми технологій вирощування овочевих культур 
72. Технологія вирощування плодових саджанців 
73. Теоретичні основи програмування врожаю 
74. Методи програмування врожаю 
75. Поняття про якість рослинницької продукції 
76. Розрахувати вагову норму висіву жита, якщо маса 1000 насінин - 34г, кількісна норма висіву -

3,5млн. схожих насінин на 1 га, схожість насіння - 96%, чистота - 98%. 
77. Визначити норму висіву цукрових буряків при широкорядному способі сівби (45см), маса 1000 

насінин - 60г, кількість схожих насінин, що висівають на 1 погонному метрі - 12шт, схожість 
насіння -96%, чистота - 99% 

78. Розрахувати вагову норму висіву озимої пшениці, якщо маса 1000 насінин - 40г, кількісна 
норма висіву - 5млн. схожих насінин на 1 га, схожість насіння - 98%, чистота - 99%. 

79. Визначити норму висіву кукурудзи при широкорядному способі сівби (70см), маса 1000 
насінин -220г, кількість схожих насінин, що висівають на 1 погонному метрі - 7шт, схожість 
насіння - 98%, чистота - 97% 

80. Розрахувати вагову норму висіву ячменю, якщо маса 1000 насінин - 38г, кількісна норма 
висіву -4,5млн. схожих насінин на 1 га, схожість насіння - 96%, чистота - 98%. 

81. Визначити норму садіння картоплі при широкорядному способі сівби (60 х 35см), маса 1 
картоплини - 60г. 

82. Визначити норму висіву кукурудзи при широкорядному способі сівби (70см), маса 1000 
насінин -200г, кількість схожих насінин, що висівають на 1 погонному метрі - 9шт, схожість 
насіння - 96%, чистота - 98% 

83. Розрахувати вагову норму висіву озимої пшениці, якщо маса 1000 насінин - 48г, кількісна 
норма висіву - 5млн. схожих насінин на 1 га, схожість насіння - 98%, чистота - 97%. 

84. Визначити норму садіння картоплі при широкорядному способі сівби (60 х 35см), маса 1 
картоплини - 60г. 

85. Розрахувати вагову норму висіву ячменю, якщо маса 1000 насінин - 38г, кількісна норма 
висіву - 4,5млн. схожих насінин на 1 га, схожість насіння - 96%, чистота - 98%. 



86. Визначити норму садіння картоплі при широкорядному способі сівби (60 х 35см), маса 1 
картоплини - 60г. 

87. Розрахувати вагову норму висіву вівса, якщо маса 1000 насінин - 36г, кількісна норма висіву -
4млн. схожих насінин на 1 га, схожість насіння - 97%, чистота - 99%. 

88. Визначити норму садіння картоплі при широкорядному способі сівби (60 х 30см), маса 1 
картоплини - 80г. 

89. Розрахувати вагову норму висіву озимої пшениці, якщо маса 1000 насінин - 45г, кількісна 
норма висіву - 5,5млн. схожих насінин на 1 га, схожість насіння - 97%, чистота - 99%. 

90. Визначити норму висіву кукурудзи при широкорядному способі сівби (70см), маса 1000 
насінин -200г, кількість схожих насінин, що висівають на 1 погонному метрі - 9шт, схожість 
насіння - 96%, чистота - 98%. 

 
 

 
       

     
  

 
   


