
Перелік питань для захисту звітів виробничої технологічної 

практики по спеціальності 201 Агрономія 
(денна форма навчання) 

 

1. Ознайомлення з господарством. Інструктаж з техніки безпеки при 
проходженні практики. 

2. Ознайомлення  з садами, ягідниками та плодовим розсадником господарства. 
3. Обрізка і формування крони в інтенсивних і високо інтенсивних садах. 
4. Обрізка і формування крони в суперінтенсивних садах. 

5. Підготовка ґрунту, внесення добрив та розбивка площі під посадку  саду. 
6. Посадка плодових дерев в саду та догляд за молодими насадженнями. 

7. Обробіток та утримання  ґрунту в садах. 
8. Комплектування агрегатів та проведення  підживлення озимих зернових 

культур. 
9. Комплектування агрегатів і проведення робіт та підготовка ґрунту під посів 

ярих зернових культур. 
10.  Комплектування  агрегатів і проведення посіву ярих зернових культур  

11.  Організація робіт по закладанню біопалива в парники. 
12. Комплектування агрегатів для догляду за насадженнями в плодовому 

розсадника. 
13.  Організація робіт по закладанню грунтосумішей в парники та підготовка 

теплиць до експлуатації. 

14. Організація робіт по догляду за розсадою овочевих культур в парниках 
15. Організація робіт і проведення  посадки розсади овочевих культур на 

постійне місце. 
16.  Комплектування агрегатів і проведення посадки розсади суниці 

17.  Організація робіт по  догляду за овочевими культурами їх підживлення  
18.  Організація робіт і комплектування агрегатів для посіву теплолюбивих 

овочевих культур ( огірки, гарбузи). 
19.  Організація робіт і комплектування агрегатів для  

 захисту садів, ягідників і плодового  розсадника від шкідників, хвороб і 
бур’янів. 

20.  Ознайомлення з системою і організацією робіт. 
по захисту овочевих і польових культур від  шкідників, хвороб і бур’янів . 

21.  Інструктаж по техніці безпеки під час виконання осінньо – польових робіт. 
Збір осінніх і зимових сортів яблук і груш. 

22.  Збір зимових сортів яблук їх сортування, калібрування і транспортування  

23. Організація робіт і технологія збирання пасльонових культур . 
24. Осіннє обстеження садів, ягідників, польових і овочевих культур на предмет 

виявлення шкідників та їх кількості. 
25.  Комплектування агрегатів для збирання картоплі і цукрових буряків. 

26.  Комплектування агрегатів для навантаження, транспортування і внесення 
органічних і мінеральних добрив. 

27.  Організація і технологія заготівлі насіння кабачків, огірків і помідор. 



28.  Організація і технологія збирання столових буряків і моркви. 
29.   Викопка, транспортування та зберігання клоновихпідщеп. 

30.   Викопування, сортування, транспортування   саджанців кісточкових і 
зерняткових порід. 

31.  Обрізування і формування кущових ягідників. 

32.  Заготівля і зберігання живців яблуні для зимового щеплення і весняної під 
окуліровки. 

33. Ознайомлення з організацією робіт проведення протруєння насіння озимих 
зернових культур. 

34. Організація по збиранню і зберіганню капусти. 
35. Комплектування агрегатів для внесення добрив і проведення основного 

обробітку грунту під овочеві культури. 
36. Ремонт і реконструкція плодових садів і кущових ягідників. 

37. Підготовка садів, ягідників і плодового розсадника до зими. 
38. Організація прикопочної ділянки в плодовому розсаднику. 

39. Ознайомлення з системою  внутрігосподарського планування та оплатою 
праці в господарстві. 

40.  Організація роботи автотранспортного парку господарства. 
 

  



Перелік питань для захисту звітів виробничої переддипломної 

практики по спеціальності 201 Агрономія 
(денна та заочна форма навчання) 

1. Місце розташування господарства, його грунтово-кліматичні умови? 

2. Вплив розташування  господарства на його спеціалізацію, своєчасну 
реалізацію продукції, забезпечення добривами, машинами. матеріалами, 

насінням? 
3. Охарактеризуйте грунтовий покрив сільськогосподарських угідь 

господарства та внесіть пропозиції про шляхи підвищення родючості 

грунту? 
4. Організація агрономічної служби бази практики? 

5. Посадові обов’язки головного агронома? 
6. Оцінка якості виконання робіт? 

7. Книга історії полів? 
8. Типи сівозмін, їх освоєння? 

9. Вплив річних попередників на урожай культур? 
10.  Аналіз насіннєвого матеріалу, розрахунки норм висіву? 

11.  Стан Насінництва в господарстві, джерела надходження посівного 
матеріалу? 

12.   Опишіть агротехніку вирощування однієї із культур? 
13.  Машини, що використовувались для протруювання насіння? 
14.  Які внесення добрив у поточному році? 

15. Система передпосівного обробітку грунту? 
16.  Догляд за посівами? 

17.  Що таке процес культивації? 
18.  Опишіть заходи, що проводяться в бригаді, відділення чи в господарстві з 

охорони праці, виробничої санітарії, протипожежні вимоги? 
19.  Опишіть форми організації праці в господарстві? 

20.  Програмування врожаю? 
21.  Система захисту рослин в господарстві? 

22.  Оцінка якості виконання польових робіт? 
23.  Складання робочих планів бригад підрозділів на окремі періоди с/г робіт? 

24.  Правила розстановки робочої сили і механізмів по робочих місцях? 
25.  Складання первинної документації обліку роботи в бригаді, підрозділі? 

26.   Підготовка і проведення виробничих нарад? 
27.   Виробничі показники в галузі тваринництва і рослинництва? 
28.  Організація зеленого конвеєра? 

29.  Організація і робота автотранспортного парку? 
30.   Комплектація робочих агрегатів, регулювання сівалок та розкидачів на 

норму внесення добрив? 
31.   Основні економічні  і фінансові показники діяльності господарства? 

32.  Складання технологічних карт вирощування основної культури в 
господарстві? 

33.  Система удобрення с/г культур в господарстві? 


