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Вступ 

Сучасна вища школа диктує необхідність перегляду 

основних принципів управління системою вищої освіти. 

Навчальний процес у закладі вищої освіти (ЗВО) являє собою 

складний об’єкт управління, що включає складну взаємодію 

таких елементів: цілей навчання, змісту дисципліни, методів, 

організації, форм і засобів навчання і, найголовніше, контролю 

результатів навчання і корекції. 

Застосування тих чи інших тестів забезпечує надійні 

висновки лише за умови правильного їх сполучення з усіма 

іншими групами тестів. Тому тестові випробування мусять 

завжди бути комплексними. Робити загальні висновки, 

наприклад, про рівень розвитку студентів на підставі 

використання одних лише тестів навченості, було б грубою 

помилкою. 

Результативність тесту залежить від урахування вимог 

повноти розгляду досліджуваного явища або теми, всебічності 

перевірки, пропорційного представлення всіх елементів знань, 

що вивчаються. Отже, розробник тесту мусить прискіпливо 

вивчити розділи навчальної програми, навчальні книги, 

рекомендовані до використання, чітко розуміти цілі й конкретні 

завдання навчання. Лише таким чином він зможе підготувати 

тести, які будуть якісними для визначення різних категорії 

досліджуваних студентів. 

Чітка і зрозуміла постановка питання в межах засвоєних 

знань - неодмінна умова результативності тесту. Якщо тест 

виходить за межі засвоєного змісту або ж не досягає його 

повного обсягу чи перевищує запроектований рівень навчання, 

він не може бути дієвим для тих, кому адресований. 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни 

„Рослинництво та механіка рослинних матеріалів” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів напряму підготовки «Агроінженерія». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування 

теоретичних знань та практичних навичок складання схем 

агрокомплексів і розробки технологічних проектів вирощування 
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польових культур за умови обов'язкового адаптування їх до 

ґрунтово-екологічних умов України, господарства, поля; 

розробка сортових технологій вирощування стабільно високих 

урожаїв якісної продукції на засадах інтенсифікації, 

енергозаощадження й екологічної безпеки. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни „Рослинництво та 

механіка рослинних матеріалів” є складовою частиною циклу 

фундаментальних дисциплін для підготовки студентів за 

напрямом підготовки «Агроінженерія».  

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та 

ґрунтових знань із суміжних курсів – ботаніка, хімія, агрохімія, 

ґрунтознавство, фізіологія рослин, землеробство з основами 

гербології, сільськогосподарська радіобіологія, екологія; 

вивчення спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, 

практичних заняттях, самостійної роботи та виконання 

поставлених задач. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 

стандартами вищої освіти України. 
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1. Тестові завдання до змістового модуля №1 

 

1.рівень  

 

1. Термін дії «Сертифікату на насіння України» для 

озимих, перевірених лише за життєздатністю 

 До закінчення осінньої сівби в поточному році 

 8 місяців  

 6 місяців  

 До наступного врожаю 

 завжди 

2. Заплавні луки  це:  

 кормові угіддя, які щороку затоплюються дощовими 

водами 

 кормові угіддя 

 луки, які виникли внаслідок регулярного затоплення і 

підтоплення, коли рівень залягання ґрунтових вод 

підіймається вище за 50 см 

 місцевість, вкрита травою в річкових долинах 

 кормові угіддя річкових долин, які щороку затоплюються 

весняними водами, нерідко дощовими 

3. Частина зернівки, що містить найбільше клітковини: 

 зародок 

 алейроновий шар 

 оболонки 

 ендосперм 

 щиток 

4. Документ, що видають на кондиційне насіння, 

призначене для внутрішньогосподарського 

використання? 

 «Свідоцтво на гібридне насіння»  

 «Результат аналізу насіння» 

 «Посвідчення про кондиційність насіння» 

 «Сертифікат на насіння України» 

 Всі відповіді вірні 
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5. Кількість днів від появи сходів до початку кущіння хлібів 

першої групи: 

 25-27 

 30-40 

 5-7 

 10-12 

 15-17 

6. Відстань між основою зернівки та її верхівкою: 

 довжина 

 товщина 

 ширина 

 висота 

 діаметр 

7. Найбільш холодостійка культура з перерахованих: 

 овес 

 просо 

 кукурудза 

 могар 

 сорго 

8. Теоретичні основи наукового рослинництва: 

 біологічні особливості рослин 

 інтродукція рослин 

 цитогенетика 

 морфологічні особливості рослин 

 закони землеробства і рослинництва 

9. Післяжнивні посіви яких рослин добре пригнічують 

бур'яни, знищують їх або сповільнюють ріст і 

перешкоджають обсіменінню. 

 редьки олійної 

 тонконогу звичайного 

 вики 

 буряку цукрового 

 гірчиці білої 

10. Центр походження кукурудзи: 

 Єгипет 
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 Китай 

 Іспанія 

 Центральна і Південна Америка 

 Індія 

11. Питома частка зародка в зернівці хлібів першої групи, %: 

 11-13 

 4-4,5 

 1,5-2 

 14-20 

 8-10 

12. Яки вимоги льону - довгунця до вологи 

 Середня 

 Низька 

 Не впливає 

 Висока 

13. Кількість днів від появи сходів до початку кущіння хлібів 

першої групи: 

 110-12 

 30-40 

 5-7 

 15-17 

 25-27 

14. Культура, у якої квіткові луски зростаються із 

зернівкою: 

 ячмінь 

 овес 

 жито 

 пшениця 

 рис 

15. Культурний вид вівса: 

 А. ludoviciana 

 А. barbata 

 А. sterillis 

 А. fatua 

 А. byzantina 
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16. Найбільш розповсбдженими є групування рослин за 

 Тривалістю життя 

 характером використання основного виду продукції 

 вибагливістю до світла  

 Вимогливістю до ландшафту 

 всі відповіді вірні 

17. Орієнтовне виробництво зерна в Україні, млн тон в рік: 

 95-100 

 105-120 

 60-70 

 75-80 

 40-50 

18. Площа орної землі в Україні, млн. га: 

 15-20 

 4-7 

 8-10 

 30-32 

 20-25 

19. Плоїдність сучасних форм тритикале: 

 диплоїд 

 тетраплоїд 

 октаплоїд 

 гексаплоїд та октаплоїд 

 гексаплоїд 

20. Насіння якої культури потребує для проростання 60-

65% води від власної маси? 

 кукурудза 

 горох 

 просо 

 овес 

 рис 

21. Збирають культури в ущільнених посівах 

 одночасно в одну транспортну місткість 

 в однакові строки 

 в різні місткості  
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 в різні строки 

 всі відповіді вірні 

22. Масова норма висіву гречки в Лісостепу за сівби 

звичайним рядовим способом, кг/га: 

 30-40 

 120-150 

 210-250 

 165-200 

 80-100 

23. Прозорий піхвовий листок у злаків: 

 епікотіле 

 мезокотіле 

 коліоптиле 

 гіпокотіле 

 фітомер 

24. Прозорий піхвовий листок у злаків: 

 коліоптиле 

 фітомер 

 мезокотіле 

 гіпокотіле 

 епікотіле 

25. Заплавні луки - це  

 кормові угіддя річкових долин, які щороку затоплюються 

весняними водами, нерідко дощовими 

 кормові угіддя, які щороку затоплюються дощовими 

водами 

 луки, які виникли внаслідок регулярного затоплення і 

підтоплення, коли рівень залягання ґрунтових вод 

підіймається вище за 50 см 

 місцевість, вкрита травою в річкових долинах  

 кормові угіддя 

26. Найбільш розповсюдженими є групування рослин за 

 Тривалістю життя 

 характером використання основного виду продукції 

 Вимогливістю до ландшафту 
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 вибагливостю до світла 

 Всі відповіді вірні 

27. Кількість днів від появи сходів до початку кущіння хлібів 

першої групи: 

 15-17 

 25-27 

 5-7 

 30-40 

 10-12 

28. Міжнародна організація, яка розробляє, впроваджує і 

опубліковує стандартизовані методи для відбору проб і 

аналізу посівного матеріалу. 

 des Obtentions Vegetales - UPOV  World Trade Organization  

WTO 

 United Nations Food and Agriculture Organization  FAO 

 International Seed Testing Association  ISTA 

 Union Internationale Pour la Protection  

 ООН 

29. Плоїдність сучасних форм тритикале: 

 октаплоїд 

 диплоїд 

 гексаплоїд та октаплоїд 

 тетраплоїд  

 гексаплоїд 

30. Збирають культури в ущільнених посівах 

 одночасно в одну транспортну місткість 

 в різні строки 

 в різні місткості  

 в однакові строки. 

 Всі відповіді вірні 

31. Масова норма висіву гречки в Лісостепу за сівби 

звичайним рядовим способом, кг/га: 

 210-250 

 80-100 

 30-40 
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 120-150  

 165-200 

32. Теоретичні основи наукового рослинництва: 

 морфологічні особливості рослин 

 інтродукція рослин 

 закони землеробства і рослинництва 

 біологічні особливості рослин 

 цитогенетика 

33. Відстань між основою зернівки та її верхівкою: 

 довжина 

 товщина 

 висота 

 ширина 

 діаметр 

34. Яки вимоги льону - довгунця до вологи 

 Низька 

 Середня 

 Не впливає 

 Висока 

 впливає 

35. Кількість днів від появи сходів до початку кущіння хлібів 

першої групи: 

 25-27 

 10-12 

 15-17 

 30-40 

 5-7 

36. Порядок складання кормосумішей включає  

 визначають вміст компонентів у суміші у відсотках і норму 

висіву в чистому вигляді 

 добирають компоненти без рекомендацій 

 добирають компоненти згідно із зональними 

рекомендаціями 

 визначають алелопатичний вплив компонентів один на 

одного 

 добирають компоненти з рекомендаціями 
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37. Післяжнивні посіви яких рослин добре пригнічують 

бур'яни, знищують їх або сповільнюють ріст і 

перешкоджають обсіменінню. 

 вики 

 гірчиці білої 

 буряку цукрового 

 тонконогу звичайного 

 редьки олійної 

38. Культурний вид вівса: 

 А. fatua 

 А. ludoviciana 

 А. byzantina 

 А. barbata 

 А. sterillis 

39. Площа орної землі в Україні, млн. га: 

 20-25 

 30-32 

 8-10 

 4-7 

 15-20 

40. Центр походження кукурудзи: 

 Єгипет 

 Іспанія 

 Китай 

 Центральна і Південна Америка 

 Індія 

41. Частина зернівки, що містить найбільше клітковини: 

 ендосперм 

 зародок 

 оболонки  

 алейроновий шар 

 щиток 

42. Найбільш холодостійка культура з перерахованих: 

 просо 

 кукурудза 
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 сорго 

 могар 

 овес 

43. Орієнтовне виробництво зерна в Україні, млн тон в рік: 

 105-120 

 60-70 

 40-50 

 75-80 

 95-100 

44. Культура, у якої квіткові луски зростаються із 

зернівкою: 

 жито 

 пшениця 

 овес 

 рис 

 ячмінь 

45. Питома частка зародка в зернівці хлібів першої групи, 

%: 

 14-20 

 8-10 

 4-4,5 

 11-13 

 1,5-2 

46. Документ, що видають на кондиційне насіння, 

призначене для внутрішньогосподарського 

використання? 

 «Сертифікат на насіння України» 

 «Свідоцтво на гібридне насіння» 

 «Посвідчення про кондиційність насіння» 

 «Результат аналізу насіння» 

 Любий міжнародний сертифікат 

47. Насіння якої культури потребує для проростання 60-

65% води від власної маси? 

 просо 

 горох 
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 овес 

 рис 

 кукурудза 

48. Термін дії «Сертифікату на насіння України» для 

озимих, перевірених лише за життєздатністю 

 До закінчення осінньої сівби в поточному році 

 8 місяців 

 До наступного врожаю   

 6 місяців 

 5 місяців 

49. Насіння якої культури потребує для проростання 60-

65% води від власної маси? 

 просо 

 горох 

 овес 

 рис 

 кукурудза 

50. Термін дії «Сертифікату на насіння України» для 

озимих, перевірених лише за життєздатністю 

 До закінчення осінньої сівби в поточному році 

 8 місяців  

 До наступного врожаю 

 6 місяців 

 5 місяців 

51. Центр походження кукурудзи: 

 Індія 

 Китай 

 Іспанія 

 Центральна і Південна Америка 

 Єгипет 

52. Масова норма висіву гречки в Лісостепу за сівби 

звичайним рядовим способом, кг/га: 

 165-200 

 120-150 

 210-250 
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 80-100 

 30-40 

53. Прозорий піхвовий листок у злаків: 

 гіпокотіле 

 коліоптиле 

 фітомер 

 мезокотіле 

 епікотіле 

54. Кількість днів від появи сходів до початку кущіння хлібів 

першої групи: 

 30-40 

 5-7 

 15-17 

 25-27 

 10-12 

55. Культура, у якої квіткові луски зростаються із 

зернівкою: 

 жито 

 овес 

 рис 

 пшениця 

 ячмінь 

56. Заплавні луки - це  

 кормові угіддя, які щороку затоплюються дощовими 

водами 

 луки, яки виникли внаслідок регулярного затоплення і 

підтоплення, коли рівень залягання ґрунтових вод 

підіймається вище за 50 см 

 місцевість, вкрита травою в річкових долинах  

 кормові угіддя 

 кормові угіддя річкових долин, які щороку затоплюються 

весняними водами, нерідко дощовими 

57. Орієнтовне виробництво зерна в Україні, млн тон в рік: 

 105-120 

 75-80 

 95-100 
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 40-50 

 60-70 

58. Відстань між основою зернівки та її верхівкою: 

 висота 

 довжина 

 ширина 

 діаметр 

 товщина 

59. Порядок складання кормосумішей включає  

 добирають компоненти згідно із зональними 

рекомендаціями 

 добирають компоненти без рекомендацій 

 визначають алелопатичний вплив компонентів один на 

одного 

 визначають вміст компонентів у суміші у відсотках і норму 

висіву в чистому вигляді 

 добирають компоненти з рекомендаціями 

60. Документ, що видають на кондиційне насіння, 

призначене для внутрішньогосподарського 

використання? 

 «Результат аналізу насіння» 

 «Сертифікат на насіння України» 

 «Свідоцтво на гібридне насіння»  

 «Посвідчення про кондиційність насіння» 

 Любий документ з названих 

61. Які вимоги льону - довгунця до вологи 

 Низька 

 Не впливає 

 Середня 

 Висока. 

 впливає 

62. Плоїдність сучасних форм тритикале: 

 тетраплоїд 

 диплоїд 

 октаплоїд 
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 гексаплоїд та октаплоїд 

 гексаплоїд 

63. Термін дії «Сертифікату на насіння України» для 

озимих, перевірених лише за життєздатністю 

 До наступного врожаю 

 8 місяців 

 6 місяців 

 До закінчення осінньої сівби в поточному році 

 10 місяців 

64. Кількість днів від появи сходів до початку кущіння хлібів 

першої групи: 

 30-40 

 5-7 

 15-17 

 25-27 

 10-12 

65. Міжнародна організація, яка розробляє, впроваджує і 

опубліковує стандартизовані методи для відбору проб і 

аналізу посівного матеріалу. 

 Union Internationale Pour la Protection  

 International Seed Testing Association - ISTA 

 United Nations Food and Agriculture Organization  FAO 

 des Obtentions Vegetales - UPOV  World Trade Organization  

WTO 

 ООН 

66. Питома частка зародка в зернівці хлібів першої групи, 

%: 

 1,5-2 

 8-10 

 14-20 

 11-13 

 4-4,5 

67. Найбільш холодостійка культура з перерахованих: 

 могар 

 овес 

 сорго 
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 кукурудза 

 просо 

68. Насіння якої культури потребує для проростання 60-

65% води від власної маси? 

 горох 

 просо 

 кукурудза 

 овес 

 рис 

69. Найбільш розповсюдженими є групування рослин за 

 вибагливістю до світла 

 Тривалістю життя 

 Вимогливістю до ландшафту 

 характером використання основного виду продукції 

 Всі відповіді вірні 

70. Культурний вид вівса: 

 А. sterillis 

 А. barbata 

 А. byzantina 

 А. fatua 

 А. ludoviciana 

 

Рівень 2.   

 

1.Головною метою рослинництва є  

 створення оптимальних технологічних 

(агроекологічних) передумов виробництва  

 збереження або підвищення родючості ґрунту 

 вивчення фізіологічних процесів 

 визначення генетичних передумов урожаю 

 забезпечення економічної ефективності 

2.Основними напрямками інтенсифікації 

рослинницького виробництва є  

 створення економічних умов вирощування рослин 

 створення оптимальних умов вирощування рослин 
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 селекція рослин з високими показниками фотосинтезу 

 створення загущених посівів 

 селекція нових більш високопродуктивних, не 

стійкіших до хвороб та шкідників сортів  

3.Всі сільськогосподарські рослини за біологічними та 

господарськими ознаками поділяють на  

 польові 

 овочеві 

 не плодові 

 навколоягідні  

 не лісні  

4.До бульбоплодів відносять 

 гарбуз 

 диня 

 кавун 

 картопля 

 топінамбур 

5.До баштанних відносять 

 гарбуз 

 диня 

 кавун 

 картопля 

 топінамбур 

6.До олійних відносять 

 гарбуз 

 соняшник 

 ріпак 

 картопля 

 топінамбур 

7.Виділяють такі центри походження основних 

сільськогосподарських культур 

 Південноазіатський тропічний центр 
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 Східноазіатський центр 

 Материковий центр 

 Океанічний центр 

 Всі відповіді вірні 

8.Розрізняють такі основні екологічні групи рослинних 

організмів 

 продуценти 

 консументи 

 редуценти 

 гідрофіли 

 гідрофоби 

9.За типом живлення рослини поділяються на  

 автотрофні  

 гетеротрофні 

 редуценти 

 гідрофіли 

 гідрофоби 

10.За будовою рослини поділяють 

 еукаріоти  

 прокаріоти 

 редуценти 

 гідрофіли 

 гідрофоби 

11.Більшість польових культур є досить чутливими до 

умов освітлення, особливо у фазах  

 сходів 

 початку вегетації 

 утворення генеративних органів 

 кінець вегетації 

 утворення вегетативних органів 

12.За тривалістю освітлення розрізняють рослини  

короткого дня 
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 довгого дня 

 редуценти 

 гідрофіли 

 гідрофоби 

13.За відношенням до родючості ґрунтів польові 

культури поділяють на  

 еутотрофи 

 мезотрофи 

 оліготрофи 

 гідрофіли 

 гідрофоби 

14.Розрізняють такі способи розмноження рослин  

 генеративний 

 вегетативний 

 основне 

 другорядне 

 просте 

15.Вивчення рослинництва направлено на  

 створення оптимальних технологічних 

(агроекологічних) передумов виробництва  

 збереження або підвищення родючості ґрунту 

 вивчення фізіологічних процесів 

 визначення генетичних передумов урожаю 

 забезпечення економічної ефективності 

16.За рахунок чого відбувається інтенсифікації 

рослинницького виробництва  

 створення економічних умов вирощування рослин 

 створення оптимальних умов вирощування рослин 

 селекція рослин з високими показниками фотосинтезу 

 створення загущених посівів 

 селекція нових більш високопродуктивних, не 

стійкіших до хвороб та шкідників сортів  
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17.За господарськими ознаками рослини поділяють на  

 польові 

 овочеві 

 не плодові 

 навколоягідні  

 не лісні  

18.Які рослини відносять до бульбоплодів 

 гарбуз 

 диня 

 кавун 

 картопля 

 топінамбур 

19.Які рослини складають баштанні  

 гарбуз 

 диня 

 кавун 

 картопля 

 топінамбур 

20.Які рослини відносять до олійних 

 гарбуз 

 соняшник 

 ріпак 

 картопля 

 топінамбур 

21.Пшениця, жито, трітікале, ячмінь, овес, кукурудза, 

просо, сорго, рис, гречка відносяться до групи  

 Зернові 

 зернові 

22.Такі культури як: горох, кормові боби, квасоля, соя, 

люпин, чина, сочевиця, нут, є представниками групи: 

 Зернобобові 

 зернобобобові 
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23.Цукровий буряк, кормовий буряк, кормова морква, 

бруква, турнепс, куузіку, цикорій відносяться до групи: 

 Коренеплоди 

 коренеплоди 

24.Картопля, топінамбур, батат відносяться до групи 

… 

25.Соняшник, сафлор, рицина, мак, арахіс, кунжут 

відносяться до групи…,  

26.Ріпак, суріпиця, рижій, гірчиця  відносяться до групи 

… 

27.До групи …  відносяться коріандр, кмин, фенхель, 

м’ята перцева, аніс 

28.До групи … відносяться лаванда, шавлія мускатна, 

тютюн, хміль 

29.Льон-довгунець, коноплі, бавовник, кенаф, джут є 

культурами групи 

 Прядивні 

 прядивні 

30.Гарбузи, кавуни, дині, кабачки відносять до групи 

 Баштанні 

 баштанні 

31.Однорічні і багаторічні бобові трави, однорічні і 

багаторічні тонконогові трави відносять до групи  … 

культур 

32.Капустяні культури, нові кормові культури 

відносять до групи … культур 

33.Ретарданти це препарати для захисту рослин від 

хвороб? 

34.Найменш зимостійка культура це озимий ячмінь 

35.Кращий попередник для пивоварного ячменю - цукрові 

буряки 

36.Дворічками можуть бути такі культури: 

тритикале, … 
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37.Чи є вірним дане твердження для вівса посівного: 

добре росте на засолених ґрунтах Діапазон 

сприятливого рН ґрунту: 4,5-5,0 

38.Гетеростилія це  різностовпчастість 

39.Правильними щодо м’якої озимої пшениці є таке 

твердження: кращий строк застосування ретардантів 

- початок виходу рослин у трубку 

40.Чи є для сої вірним твердження: збирання 

ускладнюють: низьке прикріплення бобів на стеблі 

41.Відсоток … енергії, що надійшла до листкової 

поверхні, здатний утилізувати рослину становить 8,6-

28,0 % 

42.Для зернівок сорго  є характерним: є борозенка на 

черевному боці 

43.Необхідна тривалість осінньої вегетації озимої …, 

становить 45-60 днів 

44.Для зернівок вівса  є характерними ознаки: зернівки 

плівчасті або голі з борозенкою 

45.Вимоги рису до тепла характеризуються такими 

показниками: сходи з’являються при прогріванні грунту 

до: +14-15 °С 

46.Нестача азоту на посівах кукурудзи призводить до: 

зменшення розвитку кореневої системи 

47.З перерахованих виберіть ознаки характерні для 

зернівок рису: зернівки плівчасті або голі 

48.Вкажіть, які з біологічних особливостей характерні 

для сої: тривалість вегетаційного періоду днів: 115-140 

49.Правильними щодо гороху є такі твердження: 

коренева система проникає в ґрунт на глибину 2 м і 

більше 

50.З перерахованих характеристик виберіть правильні 

для коріандру: кращі регіони для товарного вирощування 

Західні області України 
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51.Ярий ячмінь належить до рослин довгого світлового 

дня 

52.Фенологічна фаза злаків, під час якої утворюється 

пилок і насіннєзачатки - … в трубку 

53.Водорозчинні … в насінині це альбуміни 

54.Культура, яка при проростанні потребує обов’язкової 

наявності світла це селера? 

55.Ензимо-мікозне виснаження зерна відносять до 

екологічних макропошкодженью 

 
 

3.Рівень. 

 

1.Найкращим попередником для рису є … 

2.Критичною мінусовою температурою на глибині вузла 

кущіння, яку витримує загартована рослина озимої … є 

18-19 °С 

3.Такий спосіб як  попереднє … або обігрів при 30-40 °С 

використовують для виведення насіння зернових 

культур із стану спокою? 

4.Найменш зимостійкою культурою є озиме жито 

5.Кормові боби мають підвищену вологість стебел і 

листків, що ускладнює їх збирання 

6.Вірним щодо м’якої озимої пшениці є такі 

твердження - кращий строк застосування ретардантів 

- початок виходу рослин в трубку 

7.Кращим попередником для пивоварного ячменю є 

цукрові … 

8.Кореневу систему гречки  можна охарактеризувати 

як мичкувату 

9.Такий спосіб як пошкодження плодових і насіннєвих 

оболонок - скарифікацію використовують для виведення 

насіння бобових культур із стану спокою 
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10.Процеси нагромадження в вузлах кущіння білків 

визначають стійкість озимих культур до низьких 

температур 

11.Трітікале на бідних ґрунтах родить краще, ніж 

озима пшениця 

12.Хвороба, яка уражує ячмінь більше, ніж пшеницю - 

… 

13.Коефіцієнти використання … посіву за рекордної 

урожайності (за класифікацією Ничипоровича А.О.), 

3,0-5,0% 

14.Для коріандру норма висіву за широкорядного способу 

сівби, 15-20кг/га 

15.Теоретично можливий коефіцієнт використання 

ФАР с.-г. культурами (за класифікацією Ничипоровича 

А.О.), 3,0-5,0% 

16.Початок виходу рослин у трубку є найкращим 

строком застосування  

 Ретардантів 

 Ретарданту 

 ретарданта 

17.Збір бобових ускладнює низьке прикріплення на 

стеблі 

 Бобів 

 Бобу 

 Боба 

18.Рослина здатна утилізувати 8,6 - 28,0% сонячної 

енергії 

20.Плівчастим видом пшениці є двозернянка 

21.У нуту листкі непарнопірчасті 

23.Фаза утворення вусиків  є кращим строком 

оприскування  гороху проти попелиці  

 Інсектицидом 

 Інсектицидами 
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24.Бажаними попередниками для пшениці озимої у всіх 

зонах вирощування є: ячмінь та овес. 

26.Орієнтовна кількість листків на одній рослині у 

середньостиглих гібридів кукурудзи- 9-10 

27.Ширина технологічних проходів між штабелями при 

зберіганні насіння затарованого в мішки становить 1,5 

м 

28.При зберіганні насіння періодичність перевірки на 

зараженість шкідниками і хворобами при вологості 

вище 15 % і температурі вище 10 °С складає 1 раз у 5 діб  

29.Кількість живих шкідників горохової зернівки 

допускають у насінні гороху до 20 шт./кг 

30.Решета, які використовують при визначенні 

заселеності насіння комірними шкідниками в явній 

формі мають отвори 2,5 і 3,0 мм 

31.30-32 млн. га  в Україні, це орні 

 Землі 

 Земля 

 ґрунти 

32.40-50 млн тон в рік це орієнтовне виробництво зерна 

в 

 Україні 

 Державі 

33.Площа орної землі в Україні, 15-20 млн. га: 

34.Орієнтовне виробництво зерна в Україні, 105-120 млн 

тонн в рік: 

35.Теоретичні основи наукового рослинництва 

складаються з біологічних особливостей рослин 

36.Найбільш холодостійкими культурами є кукурудза, 

просо, сорго 

37.Відстань між основою зернівки та її верхівкою - …: 

38.Питома частка зародка в … хлібів першої групи, 4-

4,5% 
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39.Провідні науковці рослинництва. Вклад в науку. 

Знайдіть відповідність: 

 
А.Т.Болотов 

вдосконалював способи обробітку 

ґрунту і застосування органічних 

та зелених добрив, розробив 

класифікацію бур’янів і методи 

боротьби з ними 

  
І.О. Стебут 

розробив і запровадив 

класифікацію польових рослин за 

особливостями їх вирощування 

 
В.В.Докучаєв 

розробив план реконструкції 

сільського господарства південних 

районів, де був передбачений 

комплекс заходів боротьби з 

посухами та суховіями 
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Д.І. Менделєєв 

організував колективні досліди з 

обробітку ґрунту і удобренню 

сільськогосподарських культур 

культур у різних ґрунтово-

кліматичних зонах 

  
Д.М. Прянішніков 

основоположник агрохімії, 

дослідник з питань фізіології 

живлення рослин, кругообігу 

азоту в природі та ін 

  
К.А. Тімірязєв 

класик сучасної біології 

рослинництва, розробив 

теоретичні основи проблеми 

фотосинтезу рослин, обґрунтував 

можливість значного підвищення 

продуктивності рослин 
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М.І. Вавілов 

Засновник НДІ рослинництва, 

автор закону гомологічних рядів і 

спадкової мінливості, вчення про 

світові центри походження 

культурних рослин. 

 40.Зернові бобові культури. Знайдіть відповідність: 

 

Рід квіткових рослин з родини 

Бобові. Це однорічнa трав'яниста 

рослина зі слабкими стеблами, що 

в'ються 

 

Квітколоже з чашевидним диском. 

Крила метеликового віночка більш-

менш зрощені з човником, довга 

вертушка якого, а також тичинки і 

стовпчик спірального скручені 

 

Як культурна рослина 

вирощувалась ще древніми греками 

і римлянам, була відома в Єгипті та 

Індії 
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Однорічна рослина. Стебло 

прямостояче, вкрите залозистими 

волосками. Висота досягається 20-

70 см. 

 

Має велике значення для зміцнення 

кормової бази тваринництва та 

підвищення родючості підзолистих 

піщаних ґрунтів 

 

Бульбоплоди, коренеплоди. 

Знайдіть відповідність: 

 

Вид рослин родини пасльонових, 

поширена сільськогосподарська 

культура, яку в народі називають 

«другим хлібом» 

 

Рід одно-, дво- і багаторічних 

трав'янистих рослин родини 

Амарантові (раніше рід належав до 

родини Лободові). 
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Бульбоносна рослина роду 

соняшників родини айстрових 

(Asteraceae).  

 

Найбільш відома - дворічна рослина 

з грубим дерев'янистим білуватим 

чи рожевим коренем. Поділяється 

на столову та кормову 

 

Вирощують заради м'ясистих 

коренеплодів майже в усіх 

хліборобських районах земної кулі, 

головним чином в нечорноземній 

смузі, у тому числі й в Україні 

 

41.Стійкість кукурудзи до … -  не стійка 1 половину 

вегетації 

42.Строки внесення базових … на кукурудзі - перед 

сівбою 
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2.Тестові завдання до змістового модуля №2 

 

1.Рівень 

 

1.Збирають культури в ущільнених посівах 

 в різні строки 

 одночасно в одну транспортну місткість 

 в різні місткості 

 в однакові строки 

 одночасно в декілька транспортних місткостей 

2.Післяжнивні посіви яких рослин добре пригнічують бур'яни, 

знищують їх або сповільнюють ріст і перешкоджають 

обсіменінню. 

 редьки олійної 

 гірчиці білої 

 буряку цукрового 

 тонконогу звичайного 

 вики 

3.Теоретичні основи наукового рослинництва: 

 інтродукція рослин 

 закони землеробства і рослинництва 

 морфологічні особливості рослин 

 цитогенетика 

 біологічні особливості рослин 

4.Частина зернівки, що містить найбільше клітковини: 

 ендосперм 

 алейроновий шар  

 оболонки 

 зародок 

 щиток 

5.Площа орної землі в Україні, млн. га: 

 20-25  

 30-32  

 8-10  

 15-20 

 4-7 
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6.Кількість днів від появи сходів до початку кущіння хлібів 

першої групи: 

 1 15-17 

 25-27  

 5-7  

 10-12 

 30-40 

7.Відстань між основою зернівки та її верхівкою: 

 довжина 

 ширина 

 товщина 

 діаметр 

 висота 

8.Заплавні луки - це  

 місцевість, вкрита травою в річкових долинах 

 кормові угіддя, які щороку затоплюються дощовими 

водами 

 луки, яки виникли внаслідок регулярного затоплення і 

підтоплення, коли рівень залягання ґрунтових вод 

підіймається вище за 50 см 

 кормові угіддя 

 кормові угіддя річкових долин, які щороку затоплюються 

весняними водами, нерідко дощовими 

9.Міжнародна організація, яка розробляє, впроваджує і 

опубліковує стандартизовані методи для відбору проб і 

аналізу посівного матеріалу. 

 des Obtentions Vegetales - UPOV  World Trade Organization  

WTO 

 United Nations Food and Agriculture Organization  FAO 

 International Seed Testing Association  ISTA 

 Union Internationale Pour la Protection 

 ООН 

10.Культурний вид вівса: 

 А. sterillis 

 А. ludoviciana 

 А. barbata 
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 А. fatua 

 А. byzantina 

11.Центр походження кукурудзи: 

 Єгипет 

 Іспанія 

 Індія 

 Китай 

 Центральна і Південна Америка 

12.Документ, що видають на кондиційне насіння, призначене 

для внутрішньогосподарського використання? 

 «Сертифікат на насіння України» 

 «Результат аналізу насіння» 

 «Свідоцтво на гібридне насіння» 

 «Посвідчення про кондиційність насіння». 

 Любий документ 

13.Плоїдність сучасних форм тритикале: 

 тетраплоїд 

 диплоїд 

 гексаплоїд 

 гексаплоїд та октаплоїд 

 октаплоїд. 

14.Орієнтовне виробництво зерна в Україні, млн тон в рік: 

 75-80 

 40-50 

 60-70 

 105-120 

 95-100 

15.Які вимоги льону - довгунця до вологи 

 Висока 

 Низька 

 Не впливає 

 Середня 

 впливає 

16.Збирають культури в ущільнених посівах 

 одночасно в одну транспортну місткість 
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 в однакові строки 

 в різні місткості  

 в різні строки 

 розільно 

17.Найбільш розповсбдженими є групування рослин за 

 характером використання основного виду продукції 

 вибагливостю до світла 

 Вимогливістю до ландшафту 

 Тривалістю життя 

 вибагливостю до клімату 

18.Масова норма висіву гречки в Лісостепу за сівби звичайним 

рядовим способом, кг/га: 

 30-40 

 165-200 

 210-250 

 80-100  

 120-150 

19.Найбільш холодостійка культура з перерахованих: 

 просо 

 сорго 

 могар 

 кукурудза 

 овес 

20.Порядок складання кормосумішей включає  

 визначають алелопатичний вплив компонентів один на 

одного 

 визначають вміст компонентів у суміші у відсотках і норму 

висіву в чистому вигляді 

 добирають компоненти згідно із зональними 

рекомендаціями 

 добирають компоненти без рекомендацій 

 Всі відповіді вірні 

21.Площа орної землі в Україні, млн. га: 

 30-32 

 20-25 
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 8-10 

 4-7 

 15-20 

22.Питома частка зародка в зернівці хлібів першої групи, %: 

 11-13 

 4-4,5 

 8-10 

 1,5-2 

 14-20 

23.Теоретичні основи наукового рослинництва: 

 морфологічні особливості рослин 

 закони землеробства і рослинництва 

 цитогенетика 

 біологічні особливості рослин 

 інтродукція рослин 

24.Культура, у якої квіткові луски зростаються із зернівкою: 

 жито 

 рис 

 овес 

 пшениця 

 ячмінь 

25.Насіння якої культури потребує для проростання 60-65% 

води від власної маси? 

 овес 

 горох 

 рис 

 кукурудза 

 просо. 

26.Термін дії «Сертифікату на насіння України» для озимих, 

перевірених лише за життєздатністю 

 8 місяців 

 До закінчення осінньої сівби в поточному році 

 6 місяців 

 До наступного врожаю 

 Всі відповіді вірні 
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27.Прозорий піхвовий листок у злаків: 

 гіпокотіле 

 мезокотіле 

 епікотіле 

 коліоптиле 

 фітомер 

28.Кількість днів від появи сходів до початку кущіння хлібів 

першої групи: 

 5-7 

 10-12 

 25-27 

 30-40 

 15-17 

29.Післяжнивні посіви яких рослин добре пригнічують 

бур'яни, знищують їх або сповільнюють ріст і 

перешкоджають обсіменінню. 

 тонконогу звичайного 

 буряку цукрового 

 редьки олійної  

 вики 

 гірчиці білої 

30.Частина зернівки, що містить найбільше клітковини: 

 алейроновий шар 

 зародок 

 оболонки 

 щиток 

 ендосперм 

31.Площа орної землі в Україні, млн. га: 

 8-10 

 4-7 

 30-32 

 20-25 

 15-20 

32.Документ, що видають на кондиційне насіння, призначене 

для внутрішньогосподарського використання? 
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 «Результат аналізу насіння» 

 «Сертифікат на насіння України» 

 «Свідоцтво на гібридне насіння» 

 «Посвідчення про кондиційність насіння». 

 Любий документ 

33.Прозорий піхвовий листок у злаків: 

 мезокотіле 

 фітомер 

 епікотіле 

 коліоптиле 

 гіпокотіле 

34.Які вимоги льону - довгунця до вологи 

 Низька 

 Середня 

 Не впливає 

 Висока 

 впливає 

35.Теоретичні основи наукового рослинництва: 

 інтродукція рослин 

 цитогенетика 

 біологічні особливості рослин  

 морфологічні особливості рослин 

 закони землеробства і рослинництва 

36.Масова норма висіву гречки в Лісостепу за сівби звичайним 

рядовим способом, кг/га: 

 30-40 

 210-250 

 80-100 

 165-200  

 120-150 

37.Найбільш розповсюдженими є групування рослин за 

 характером використання основного виду продукції 

 Тривалістю життя 

 Вимогливістю до ландшафту 

 вибагливістю до світла 
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 Всі відповіді вірні 

38.Кількість днів від появи сходів до початку кущіння хлібів 

першої групи: 

 10-12 

 5-7 

 30-40 

 25-27 

 15-17 

39.Питома частка зародка в зернівці хлібів першої групи, %: 

 4-4,5 

 8-10 

 1,5-2 

 14-20 

 11-13 

40.Центр походження кукурудзи: 

 Іспанія 

 Центральна і Південна Америка 

 Індія  

 Єгипет 

 Китай 

41.Збирають культури в ущільнених посівах 

 в різні строки   

 одночасно в одну транспортну місткість 

 в однакові строки 

 в різні місткості 

 одночасно в декілька транспортних місткостей 

42.Орієнтовне виробництво зерна в Україні, млн тон в рік: 

 95-100 

 40-50 

 105-120 

 75-80 

 60-70 

43.Найбільш холодостійка культура з перерахованих: 

 просо 

 могар 
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 сорго 

 кукурудза 

 овес 

44.Заплавні луки - це  

 місцевість, вкрита травою в річкових долинах  

 кормові угіддя річкових долин, які щороку затоплюються 

весняними водами, нерідко дощовими 

 луки, яки виникли внаслідок регулярного затоплення і 

підтоплення, коли рівень залягання ґрунтових вод 

підіймається вище за 50 см 

 кормові угіддя, які щороку затоплюються дощовими 

водами 

 кормові угіддя 

45.Плоїдність сучасних форм тритикале: 

 гексаплоїд 

 тетраплоїд 

 диплоїд 

 октаплоїд 

 гексаплоїд та октаплоїд. 

46.Культурний вид вівса: 

 А. ludoviciana 

 А. barbata 

 А. sterillis 

 А. byzantina 

 А. fatua 

47.Післяжнивні посіви яких рослин добре пригнічують 

бур'яни, знищують їх або сповільнюють ріст і 

перешкоджають обсіменінню. 

 буряку цукрового 

 вики 

 редьки олійної  

 гірчиці білої 

 тонконогу звичайного 

48.Насіння якої культури потребує для проростання 60-65% 

води від власної маси? 

 просо 
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 рис 

 горох 

 кукурудза 

 овес 

49.Термін дії «Сертифікату на насіння України» для озимих, 

перевірених лише за життєздатністю 

 8 місяців 

 6 місяців 

 До закінчення осінньої сівби в поточному році  

 До наступного врожаю .  

 10 місяців 

50.Кількість днів від появи сходів до початку кущіння хлібів 

першої групи: 

 15-17 

 5-7 

 30-40 

 25-27 

 10-12 

51.Культура, у якої квіткові луски зростаються із зернівкою: 

 овес 

 пшениця 

 ячмінь 

 жито 

 рис 

52.Міжнародна організація, яка розробляє, впроваджує і 

опубліковує стандартизовані методи для відбору проб і 

аналізу посівного матеріалу. 

 des Obtentions Vegetales - UPOV  World Trade Organization - 

WTO 

 International Seed Testing Association - ISTA 

 Union Internationale Pour la Protection  

 United Nations Food and Agriculture Organization - FAO 

 ООН 

53.Частина зернівки, що містить найбільше клітковини: 

 ендосперм 
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 зародок 

 щиток  

 алейроновий шар 

 оболонки 

54.Відстань між основою зернівки та її верхівкою: 

 довжина 

 висота 

 ширина 

 діаметр 

 товщина 

55. Порядок складання кормосумішей включає  

 добирають компоненти згідно із зональними 

рекомендаціями 

 визначають вміст компонентів у суміші у відсотках і норму 

висіву в чистому вигляді 

 добирають компоненти без рекомендацій 

 визначають алелопатичний вплив компонентів один на 

одного 

 добирають компоненти з рекомендаціями 

56.Центр походження кукурудзи: 

 Єгипет 

 Іспанія 

 Індія 

 Китай 

 Центральна і Південна Америка 

57.Документ, що видають на кондиційне насіння, призначене 

для внутрішньогосподарського використання? 

 «Сертифікат на насіння України» 

 «Результат аналізу насіння» 

 «Свідоцтво на гібридне насіння»  

 «Посвідчення про кондиційність насіння» 

 Любий документ 

58.Плоїдність сучасних форм тритикале: 

 тетраплоїд 

 диплоїд 
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 гексаплоїд 

 гексаплоїд та октаплоїд 

 октаплоїд 

59.Орієнтовне виробництво зерна в Україні, млн тон в рік: 

 75-80 

 40-50 

 60-70 

 105-120 

 95-100 

60.Які вимоги льону - довгунця до вологи 

 Висока  

 Низька  

 Не впливає 

 впливає 

 Середня 

 

 

2.Рівень. 

 

1.Які центри походження основних 

сільськогосподарських культур 

 Південноазіатський тропічний центр  

 Східноазіатський центр 

 Материковий центр 

 Океанічний центр 

 Всі відповіді вірні 

2.Основні екологічні групи рослинних організмів 

 продуценти 

 консументи 

 редуценти 

 гідрофіли 

 гідрофоби 

3.Рослини за типом живлення поділяються на  

 автотрофні 
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 гетеротрофні 

 редуценти 

 гідрофіли 

 гідрофоби 

4.За наявністю ядра рослини поділяють 

 еукаріоти  

 прокаріоти 

 редуценти 

 гідрофіли 

 гідрофоби 

5.В яких фазах рослини чутливі до умов освітлення  

 сходів 

 початку вегетації 

 утворення генеративних органів 

 кінець вегетації 

 утворення вегетативних органів 

6.Рослини за тривалістю освітлення розрізняють 

 короткого дня 

 довгого дня. 

 редуценти 

 гідрофіли 

 гідрофоби 

7.Рослини за відношенням до родючості ґрунтів 

поділяють на  

 еутотрофи 

 мезотрофи 

 оліготрофи 

 гідрофіли 

 гідрофоби 

8.Які способи розмноження рослин  

 генеративний 

 вегетативний  
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 основне 

 другорядне 

 просте 

9.Основні характеристики озимої пшениці 

 холодостійка 

 вологолюбна 

 теплолюбна 

 сухо витривала 

 ксерофітна 

10.Які ознаки відносяться до озимої пшениці 

 холодостійка 

 вологолюбна 

 теплолюбна 

 сухо витривала 

 ксерофітна 

11.До ярих зернових культур належать  

 пшениця 

 ячмінь 

 овес 

 буряк 

 горох 

12.Характеристика пшениці ярої 

 До вологи більш вибаглива, ніж ячмінь 

 До вологи менш вибаглива, ніж овес 

 До вологи більш вибаглива, ніж ячмінь 

 До вологи менш вибаглива, ніж овес 

 Кущистість її значною мірою залежить від умісту 

вологи і поживних речовин у ґрунті.  

13.Високі врожаї ярої пшениці вирощують на  

 чорноземах 

 окультурених темно-сірих 

 сірих опідзолених ґрунтах  
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 дерново-підзолистих 

 підзолистих 

14.Характеристика цукрових буряків 

 До вологи вибагливий 

 Найбільше води витрачається під час інтенсивного 

росту коренеплодів  

 До вологи більш вибаглива, ніж ячмінь 

 До вологи менш вибаглива, ніж овес 

 Всі відповіді вірні 

15.Високі врожаї цукрових буряків вирощують на  

 чорноземах 

 темно-сірих опідзолених 

 дерново-лучні  

 дерново-підзолистих 

 підзолистих 

16.До капустяних кормових культур відносять 

 Ріпак ярий 

 Рапс 

 Суріпа 

 Буряк кормовий 

 Пшениця яра 

17.Характеристика редьки олійної 

 Вологолюбна рослина 

 Короткий вегетаційний період 

 Холодостійка 

 Теплолюбна 

 Всі відповіді вірні 

18.Ширина технологічних проходів між штабелями при 

зберіганні … затарованого в мішки 1,5 м 

19.При зберіганні … періодичність перевірки на 

зараженість шкідниками і хворобами при вологості 

вище 15 % і температурі вище 10 °С складає 1 раз у 5 діб 
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20.Тип спокою, зумовлений специфічними анатомо-

морфологічними чи фізіологічними властивостями 

зародка  має назву 

Ендогенний 

внутрішній 

21.Вміст крохмалю в зернівках рису 80 % 

22.Насіння, яке під час обліку енергії проростання 

видаляють і оцінюють окремо є зігниле 

23.Насіння … білого проростає при поглинанні 140-150 

% води від сухої маси насінини 

24.Живі тканини насінини при біохімічному методі 

визначення життєздатності забарвлюються розчином 

тетразолу в … колір 

25.Кількість діб після отримання середньої проби, в 

межах яких допускається аналізування вологості … - 1-

2 доби 

26.Умови сушіння насіння … культур при визначенні 

вологості - 300 хв. при температурі 105±2°С 

27.Світло, яким світиться заражене фузаріозом насіння 

… при люмінесцентному методі визначення 

зараженості насіння хворобами яскраво рожеве 

28.У насінні гороху живих шкідників горохової зернівки 

допускають до 10 шт./кг 

29.Решета, які використовують при визначенні 

заселеності насіння комірними … в явній формі, це два 

решета з круглими отворами діаметром 1,5 і 2,5 мм 

30.При рівні загального травмування насіння до 50 % 

відсоток розходження показників травмованості проб 

від середнього не має перевищувати 3 % 

31.Документ, що видають на … насіння, яке призначене 

для внутрішньогосподарського використання це 

«Посвідчення про кондиційність насіння»? 

32.Копії документів, поданих до арбітражу засвідчує … 

держнасінінспекція 
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33.Термін дії «Сертифікату на насіння України» для …, 

перевірених лише за життєздатністю - до закінчення 

осінньої сівби в поточному році 

34.Маса 1000 насінин гречки, г -  25-30 

35.Кращий, із запропонованих, попередник для 

післяжнивної сівби гречки -  озимий ячмінь 

36.Маса 1000 клубочків кормових буряків, г -  30-35 

37.Середня густота стояння рослин гарбуза, тис/га -  8-

10 

38.Показники для визначення посівної придатності -  

чистота та схожість. 

39.Оптимальна ширина міжрядь для кукурудзи на зерно, 

см -  65-70 

40.Площа орної … в Україні, 30-32 млн. га: 

41.Орієнтовне виробництво … в Україні, 40-50 млн тон 

в рік: 

42.Теоретичними основами наукового рослинництва є : 

закони землеробства і … 

43.Найбільш холодостійкою культурою є 

 Овес 

44.Відстань між … зернівки та її верхівкою є 

довжиною: 

45.Питома частка зародка в зернівці … першої групи, 4-

4,5%: 

46.Частина зернівки, що містить найбільше 

клітковини є … 

47.Культура, у якої квіткові луски зростаються із 

зернівкою це 

 ячмінь 

48.Насіння … потребує для проростання 60-65% води 

від власної маси? 

49.Прозорий піхвовий листок у злаків має назву 

коліоптиле 
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50Кількість від появи сходів до початку кущіння хлібів 

… групи становить 15-17 днів 

51.Кількість від повних сходів до початку кущіння хлібів 

… групи становить 25-30 днів: 

52.Тип запилення у кукурудзи: … анемофільна 
 

 

3.Рівень. 

 

1.Частину зернівки, що містить найбільше клітковини 

називають алейроновим шаром 

2.Культура, у якої квіткові луски зростаються із 

зернівкою це озиме жито  

3.Насіння вівса  потребує для проростання 60-65% води 

від власної маси 

4.Кількість днів від появи сходів до початку кущіння 

хлібів першої групи  20-25 

5.Кількість днів від появи сходів до початку кущіння 

хлібів першої групи складає 25-17 

6.Кількість днів від повних сходів до початку кущіння 

хлібів другої групи складає  35-40 

7.Культурний вид вівса: А. ludoviciana 

8.Плоїдність сучасних форм тритикале являє собою 

гексаплоїд 

9.Центром походження кукурудзи є Іспанія 

10.Тип запилення перехресно анемофільний у 

 Кукурудзи 

 кукурудза 

11.При випріванні озимі гинуть від … і ураження рослин 

сніговою пліснявою. 

12.Маса 1000 насінин зернового сорго, 90-100 г 
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13.Знайдіть відповідність: 

розміщена у північній частині 

України і характеризується 

помірним кліматом з похмурим 

літом і порівняно м’якою зимою 

Зона Полісся 

характеризується помірно-

континентальним кліматом. Літо 

тепле, зима з більшими морозами 

частіше буває у східних 

областях, ніж у західних 

Зона Лісостепу 

характеризується 

континентальним кліматом. Зима 

холодна, малосніжна. Літо 

жарке, сухе. 

Зона Степу 

Характеризуються надмірною 

кількістю опадів (до 800-950 мм) 

і невисокою родючістю ґрунтів 

Передкарпаття і 

Карпати 

Характеризується захищеністю 

від північних і східних вітрів 

горами, кліматичні умови значно 

тепліші. 

Закарпаття 

14.До рослин короткого дня відносяться: 

1 люцерна 

2 сорго 

3 просо 

4 кавун 

5 соя 

6 Кукурудза 

15.До рослин довгого дня відносяться: 

1 люпин 

2 пшениця 

3 жито 

4 овес 
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5 льон-довгунець 

16.До нейтральних рослин відносяться: 

1 гречка 

2 гарбуз 

3 соняшник 

4 ріпак 

5 Ячмінь 

17.Знайдіть відповідність транспіраційних коефіцієнтів 

рослинам: 

сорго 150-200 

просо 200-250 

кукурудза 230-300 

соняшник 300-400 

цукровий буряк 240-400 

18.Знайдіть відповідність транспіраційних коефіцієнтів 

рослинам: 

Пшениця озима 340-420 

Жито озиме 300-420 

Ячмінь 300-450 

Кормові боби 700-800 

Люцерна 700-900 

19.Знайдіть відповідність транспіраційних коефіцієнтів 

рослинам: 

Конопля 600-700 

Конюшина 500-600 

Овес 450-500 

Пшениця яра 320-470 

Картопля 400-650 

20.Знайдіть відповідність термінів: 

Агробіоценоз сукупність рослинних, тваринних 

організмів на певній ділянці 

Фотосинтез процес утворення органічних речовин 

з неорганічних (вуглекислого газу - 
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С02 і води – Н20), що відбувається при 

наявності хлорофілу під впливом 

сонячної енергії 

Ріст це прогресуюче, візуально доступне 

збільшення розмірів рослини, 

пов’язане з новоутворенням елементів 

його структури - кореневої системи, 

стебла і листків.  

Онтогенез це життєвий цикл рослини, який 

починається з моменту запліднення 

яйцеклітини і закінчується природним 

відмиранням організму 

Розвиток це якісні зміни елементів структури 

рослин 

21.Знайдіть відповідність у типах кореневих систем: 

 

стиржнева 
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коренеплод 

 

коренеплод 
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стиржнева 

 

Мичкувата 
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22.На рисунку кореня, цифрами вказані відповідні зони. 

Знайдіть відповідність: 

 
1 зона всмоктування (з кореневими 

волосками) 

2 зона розтягування 

3 зона поділу клітин 

4 кореневий чохлик 

5 провідна зона 

23.Знайдіть відповідність термінів: 

Перевертання здійснюють, в основному, під час 

оранки плугом з передплужниками 

Розпушування та 

подрібнення 

Для розпушування одного шару на 

повну глибину використовують плуги, а 

на певну глибину - борони, 

культиватори 

Перемішування сприяє створенню однорідного орного 

шару з рівномірним розподілом добрив 

Вирівнювання обов’язково застосовується при 

інтенсивних технологіях для створення 

умов для якіснсї сівби 

Ущільнення запобігає надмірно глибокому 

загортанню насіння під час сівби, 
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сприяє підняттю вологи з нижніх шарів 

до насіння 

Оранка забезпечує перевертання, подрібнення, 

розпушення ґрунту і знищення бур’янів 

24.Характерні ознаки рослини родини Злакові 

Квітка дві квіткових луски, дві плівки, три 

тичинки, маточка 

Суцвіття колос, волоть, початок 

Стебло соломина 

Жилкування 

листків 

паралельне 

Плід Зернівка 

25.Фаза розвитку рослини «Проростання насіння»: 

00 Висів насінин. Сухе насіння в грунті 

01 Початок набухання насінини 

03 Набухання насінини завершено 

06 Початок проростання насінини. Поява 

зародкового корінця (радикула) з 

насінини 

07 Поява колеоптиля (першого 

післясім’ядольного листка) з насінини 

09 Сходи пробиваються крізь грунт 

26.Фаза розвитку рослини «Сходи»: 

10 Поява першого листка 

11 Перший листок на пагоні (L1), поява 

другого (L2) 

12 2 листки (L1, L2), поява третього (L3) 

13 3 листки (L1, L2, L3), поява четвертого 

(L4) 
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15 5 листків (L1, L2, L3, L4, L5), поява 

шостого (L6) 

17 7 листків (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7), 

поява восьмого (L8) 

19 Сформовано 9 або більше листків 

27.Фаза розвитку рослини «Кущення»: 

20 Головний пагін без відгалужень 

21 Головний пагін + 1 бічний (Т1); фаза 

переважно збігається з ВВСН-13 або 14 

22 Головний пагін + 2 бічних (Т1, Т2); фаза 

переважно збігається з ВВСН-14 або 15 

23-28 Головний пагін + відповідно 3/4/5 бічних; 

можлива поява вторинних бічних пагонів. 

29 Сформовано максимальну кількість бічних 

пагонів, кінець фази кущення. 

30 Головне і бічні стебла випрямляються. 

Колос (всередині стебла) вище рівня 

грунту 

31 Головне і бічні стебла починають 

видовжуватись 

28.Хлібні зернові. Співставте характеристики: 

 

Холодостійка культура. Її насіння 

починає проростати при 

температурі 1-2 °C. Оптимальна 

температура під час сівби - 14 - 16 

°C. 
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Колос остистий, незакінченого 

типу-на верхівці стрижня немає 

кінцевого верхівкового колоска 

 

Належить до найдавніших 

культурних рослин. Як і пшениця, 

він був окультурений в епоху 

неолітичної революції на 

Близькому Сході 

 

Культура помірного клімату, 

невибаглива до тепла, в Україні 

поширена більше на Поліссі і в 

Лісостепу. 

 

При пророщуванні насіння 

центральне стебло вперше 

з'являється під водою або у 

вологому ґрунті. 

 

29.Маса 1000 насінин …, г -  25-30 

30.Кращий, із запропонованих, попередник для 

післяжнивної сівби гречки -  озимий … 

31.Маса 1000 клубочків кормових …, г -  30-35. 

32.Середня густота стояння рослин …, тис/га -  8-10 

33.Показники для визначення посівної придатності -  … 

та схожість. 

34.Оптимальна ширина міжрядь для … на зерно, см -  

65-70 
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35.Олійні культури. Знайдіть відповідність: 

 

Охоплює близько 110 видів. Поширена 

технічна і сільськогосподарська 

культура, широко культивується на 

півдні України 

 

Американський шафран, дикий 

шафран, (Cárthamus tinctórius)  

однорічна рослина; родини Айстрові, 

або Складноцвіті 

 

Походить з Африки, в Україні 

вирощується з 1920-х pp. В ядрі 

насіння є до 55 % олії 

 

Насіння містить 48 - 52 % олії, що її 

використовують у лакофарбовій, 

миловарній, харчовій (маргариновій) 

та інших галузях промисловості 

 

Основне призначення рослини в 

сільському господарстві - видобуток 

олії. 
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36.Багаторічні бобові трави. Знайдіть відповідність: 

 

Рід одно- чи багаторічних 

рослин родини Бобових, що 

налічує від 245 до 300 видів 

 

Рід однорічних і 

багаторічних трав або 

напівчагарників родини 

бобових (Fabaceae), цінна 

кормова культура 

 

Рід рослин родини Бобових. 

Близько 130 видів, в Україні  

11. Більшість видів є 

цінними кормовими 

культурами та медоносами 

 

Висока розгалужена рослина 

з черговими трійчастими 

листками, середній листочок 

з черешком, бічні - майже 

сидячі.  

 

Рід рослин родини Бобові, 

налічує від 70 до 150 видів. 

Поширені по усій земній 

кулі, за винятком Північної 

та Південної Америки, де 

ростуть інтродуковані види 
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37.Нові кормові культури. Знайдіть відповідність: 

 

отруйна багаторічна рослина 

родини Окружкових 

(Apiaceae), в дикому вигляді 

поширена на Кавказі 

 

рід однорічних або 

багаторічних зіллястих рослин 

родини гречкових. Латинська 

назва polygonum походить від 

грецьких слів πολησ - багато та 

γονοσ  коліно 

 

ароматна та лікарська рослина 

з роду Ферула (Ferula), родини 

Окружкові. За зовнішнім 

виглядом вона схожий на інші 

рослини цього роду 

 

Трав'яниста рослина заввишки 

30-90 см, з товстим, коротким, 

розгалуженим, майже чорним 

кореневищем 
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Це рослина класу хрестоцвіті, 

однорічна. Дана культура не 

формує коренеплід, а 

поглиблюється в ґрунтовий 

покрив розвиненою сильною 

кореневою системою 

 

38.Злакові трави. Знайдіть відповідність: 

 

Багаторічний нещільнокущовий 

низовий злак озимого типу, 

заввишки від 40 до 80 см. 

Стебла прямостоячі, добре 

облиствені 

 

Поширена багаторічна 

кореневищна верхова злакова 

рослина Розрізняють 4 типи 

 

За ботанічної класифікації 

рослина відноситься до роду 

Плевел з сімейства злакових, 

класу однодольних рослин 

 

Відрізняється від сорго 

звичайного (Sorghum bicolor 

subsp. bicolor) в тому, що зерна 

не є розкриті при дозріванні 
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Багаторічна нещільнокущова 

верхова пізньостигла яра 

злакова рослина 80-150 см 

заввишки із добре 

облистненими пагонами 

 

39.Багаторічна нещільнокущова верхова пізньостигла 

яра злакова рослина 80-150 см заввишки із добре 

облистненими пагонами 

 Тимофіівка лучна 

 Тимофіївка 

40.За ботанічної класифікації рослина відноситься до 

роду Плевел з сімейства злакових, класу однодольних 

рослин 

 Трава суданська 

 Суданська трава 

 трава 
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