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Передмова 

Самостійна робота є основною формою оволодіння навчальним матеріалом 

у вільний від обв´язкових занять час. Самостійна робота студентів – це вид 

навчання, що відбувається самостійно без присутності викладача, але саме 

викладач регламентує її зміст та обсяг, здійснює керівництво та визначає методи 

контролю. 

До самостійної роботи дисципліни належить: опрацьовування прослуханого 

лекційного матеріалу; вивчення нормативної та законодавчої бази, літературних 

джерел; вивчення окремих тем, що передбачені для самостійного опрацювання 

робочою програмою; виконання і письмове оформлення індивідуальних завдань, 

складання технологічних карт, підготовка до лабораторних занять і оформлення 

звітів; написання конспекту під час самостійного опрацювання певної теми; 

систематизування вивченого матеріалу перед проведенням семінарів. 

Під час самостійної роботи студент складає конспект з питань, які винесені 

на самостійне вивчення. Відповіді на всі питання повинні бути конкретними, 

повними. У процесі конспектування слід дотримуватися послідовності питань, 

викладених в методичних рекомендаціях.  

Після опрацювання матеріалу студент повинен вільно відповідати на 

питання, які винесені для самоконтролю, знати відповіді на тестові завдання. 

Наполеглива самостійна робота студента над літературними джерелами 

виробляє у нього аналітичне мислення, формує власний погляд на практичну 

сторону діяльності закладів ресторанного господарства, вчить його робити 

обґрунтовані висновки і пропозиції під час вирішення виробничих ситуацій у 

процесі виробничо-торговельної діяльності підприємств у сучасних умовах 

розвитку. 

Форми і методи контролю знань студентів з конкретних тем зазначені в 

тематичному плані дисципліни: метод усного контролю; тематичне тестування; 

перевірка індивідуальних завдань. 

Навчальний матеріал дисципліни, що передбачений програмою для 

засвоєння студентом під час самостійної роботи, виноситься на тематичний 

контроль поряд з таким, який опрацьовується під час аудиторних занять. 
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Тематичний план самостійної роботи  

  

№ п/п Теми  К-сть годин  

1 Вступ. Стійлове, станкове і кліткове обладнання для 

утримання тварин і птиці 

6 

2  Мікроклімат ферм, засоби тепло- і холодопостачання 

.  

6 

3  Обладнання для водопостачання ферм та напування 

тварин 

6 

4  Машини для приготуваня  кормів  8 

5 Машини для роздавання кормів 8 

6 Засоби видалення та утилізації гною 8 

7  Механізація  машинного доїння ВРХ . Доїльні 

апарати 

6 

8  Доїльні агрегати та установки 8 

9  Машини і обладнання для первинної обробки молока 6 

10 Стрижка овець. Стригальне обладнання 8 

11  Комплексна механізація виробничих процесів  на 

тваринницьких фермах. Комплекти машин і обладнання 

на фермах 

8 

Всього 78 
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Тема №1. Вступ. Стійлове, станкове і кліткове обладнання для утримання 

тварин і птиці 

Дидактична мета. Уяснити роль комплексної механізації і її взаємозв’язок з 

іншими шляхами розвитку тваринництва. Закріпити знання способів утримання 

свиней та птиці. 

План вивчення 

1. Роль комплексної механізації і її взаємозв’язок з іншими шляхами розвитку 

тваринництва. 

2. Утримання свиней. 

3. Утримування овець. 

4. Утримання птиці. 

Рекомендована література: Ревенко І.І., Щербак В.М. Механізація  

тваринництва.-К.: Вища школа, 2004. –(с.27−35) 

Запитання для самоконтролю 

1. Яка роль комплексної механізації. 

2. Схарактеризуйте існуючі системи і стадії утримання свиней.  

3. Яка технологія утримання підсис-них свиноматок у станках ОСМ-120 (ОСМ-

60, СОС-Ф-35)?  

4. Як забезпечують механізацію виробничих процесів за різних технологій 

утримання підсосних свиноматок?  

5. Опишіть технологію утримання відлучених поросят (відгодівельного 

поголів'я) і назвіть засоби механізації виробничих процесів.  

6. Які зони передбачені у станку ОСМ-120 (ОСМ-60, СОС-Ф-35)?  

7. З якою метою застосовують фіксований опорос свиноматок?  

8. На якій стадії утримання свиней практикується ненормована годівля?  

9. Схарактеризуйте системи утримання овець та зазначте їх особливості щодо 

вибору засобів механізації виробничих процесів.  

10. Які системи і способи утримання птиці застосовують на спеціалізованих 

підприємствах (в умовах сільських господарств)? 

Види навчального завдання для самостійної роботи 

1. Законспектувати вивчений матеріал. 
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Тема №2. Теплопостачання та формування мікроклімату в тваринницьких 

приміщеннях 

Дидактична мета. Ознайомитися з обладнанням для формування мікроклімату 

в тваринницьких приміщеннях 

План вивчення 

1. Основні конструктивні елементи вентиляційних установок. 

2. Обладнання для освітлення та опромінення. 

3. Комплекти обладнання систем вентиляції та опалення  

Рекомендована література: Ревенко І.І., Щербак В.М. Механізація  

тваринництва.-К.: Вища школа, 2004. –(с.42−46) 

Запитання для самоконтролю 

1. Для чого утепляють витяжні шахти? 

2. Де влаштовують вентиляційні канали? 

3. Значення освітленості тваринницьких та птахівницьких приміщень. 

4. Яке обладнання застосовують для забезпечення повітрообміну у 

тваринницьких  приміщеннях?  

5. Будова та робота вентиляційної установки з утилізацією теплоти РУ-Ф-12. 

6. Що собою представляють комплекти вентиляційного обладнання “Клімат-4” 

та “Клімат-8”? 

7. Робота теплогенератора на газу. 

Види навчального завдання для самостійної роботи 

1. Законспектувати вивчений матеріал. 

2. Скласти технологічну карту роботи ТГ. 
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Тема №3. Водопостачання ферм і напування тварин 

  Дидактична мета. Уяснити значення механізованого водопостачання 

тваринницьких ферм. Знати системи та обладнання водопостачання ферм. 

План вивчення 

1. Джерела водопостачання і водозабірні споруди 

2. Вихрові та вібраційні насоси 

3. Водопровідні мережі 

4. Гідропневматичні установки 

Рекомендована література: Ревенко І.І., Щербак В.М. Механізація  

тваринництва.-К.: Вища школа, 2004. –(с.56−58, 62−66, 68,) 

Запитання для самоконтролю 

1. Які джерела водопостачання можуть бути використані для тваринницьких 

ферм? 

2. Визначення термінів “статичний рівень води”, “динамічний рівень води” та 

“дебіт джерела” 

3 Конструкція шахтних і трубчатих колодязів. 

4. Яке насосне обладнання використовують для забору води з трубчастих 

(шахтних) колодязів?  

5. Наведіть основні схеми водопровідних мереж, назвіть їх переваги і недоліки. 

6. Принцип дії вихрових та вібраційних насосів. 

7. Принцип дії гідропневматичної установки. 

Види навчального завдання для самостійної роботи 

1. Законспектувати вивчений матеріал. 

2. Розробити схему водопостачання для утримання ВРХ. 
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Тема №4. Приготування кормів 

Дидактична мета. Вивчити принцип дії кормоприготувальних машин. 

План вивчення 

1. Машини для подрібнення концентрованих кормів. 

2. Бункери-живильники та бункери - дозатори. 

3. Обладнання для теплової обробки кормів і приготування сумішок 

Рекомендована література: Ревенко І.І., Щербак В.М. Механізація  

тваринництва.-К.: Вища школа, 2004. –(с.89−122) 

Запитання для самоконтролю 

1. Для чого використовують подрібнювачі КДУ-2, ДКМ-5, ИРМ-50, ИРТ-80, 

ИРТ-165?  

2. Як регулюють та контролюють подачу сировини в робочу камеру 

подрібнювача, ступінь подрібнення продукту?  

3. Які пристрої застосовують у подрібнювачах для полегшення пуску машин?  

4. У чому полягає суть переналагодження дробарок ДКМ-5 та КДУ-2 на 

подрібнення фуражного зерна, грубих кормів, зеленої маси чи силосу?  

5. Коли, з якою метою і як замінюють або переставляють молотки на барабані?  

6. Де і з якою метою використовують бункери-живильники ПЗМ-1.5А і ДК-10?  

7. Поясніть принцип дії бункера-живильника (бункера-дозатора).  

8. Як регулюють норму подачі корму?  

9. За якою ознакою (маса, об'єм) регулюють видачу корму?  

10. Де і з якою метою використовують змішувач СКО-Ф-6 (С-2, С-7)?  

11. Як регулюють і контролюють ступінь запарювання корму в СКО-Ф-6 (С-2)?  

12. У якій послідовності завантажують компоненти у змішувач? Які запобіжні 

пристрої і для чого передбачено в агрегаті?  

Види навчального завдання для самостійної роботи 

1. Законспектувати вивчений матеріал. 

2. Скласти технологічну характеристику машини і обладнання для 

приготування  кормів.  
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Тема №5. Роздавання кормів 

Дидактична мета. Уяснити ефективність роздавання кормів для тварин. Знати 

способи роздавання кормів. Зрозуміти принцип дії кормороздавачів. 

План вивчення 

1. Гідравлічні засоби роздавання кормів 

2. Машини і обладнання для роздавання кормів на птахофермах 

 

Рекомендована література: Ревенко І.І., Щербак В.М. Механізація  

тваринництва.-К.: Вища школа, 2004. –(с.133−134) 

Запитання для самоконтролю 

1. Як працює гідравлічна система роздавання кормів? 

2. Роздавання кормів в клітковій батареї БКН-3. 

3. Роздавання кормів в клітковій батареї БКМ-ЗБ. 

4. Роздавання кормів в триярусній клітковій батареї КБУ-3К. 

Види навчального завдання для самостійної роботи 

1. Законспектувати вивчений матеріал. 

2. Скласти схему роздавання кормів  і комплектів обладнання КРМ-11 та КРМ-

18,5. 
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Тема №6. Видалення та утилізація гною 

Дидактична мета. Знати технології та засоби прибирання гною. Зрозуміти 

принцип дії та регулювання механічних засобів прибирання гною . 

План вивчення 

1. Гідравлічні системи видалення гною 

2. Транспортування гною у сховища 

3. Зберігання та переробка гною 

Рекомендована література: Ревенко І.І., Щербак В.М. Механізація  

тваринництва.-К.: Вища школа, 2004. –(с.135−144) 

Запитання для самоконтролю 

1. На яких фермах і операціях використовують обладнання НШ-50, НЖН-200, 

УТН-10)?  

2. Назвіть основні елементи обладнання та їх призначення.  

3. Схарактеризуйте робочий процес обладнання.  

4. З якою метою і як регулюють зазор між ножами в подрібнювачі (НЖН-200)?  

5. Які переваги має установка УТН-10 порівняно з насосами НЖН-200 чи НШ-

50?  

6. З якою метою і як регулюють всмоктувально-напірний клапан УТН-100?  

7. На яку відстань можна транспортувати гній за допомогою УТН-10 (НШ-50, 

НЖН-200)? 

8. Технологія переробки та використання гною. 

Види навчального завдання для самостійної роботи: 

1. Законспектувати вивчений матеріал. 

2.  Замалювати  схеми обладнання для видалення та утилізація гною. 
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Тема 7. Доїльні апарати 

Дидактична мета. Вивчити роботу тритактного доїльного апарату. 

Ознайомитися з основними вимогами та правилами машинного доїння. 

План вивчення 

1. Способи доїння, їх оцінка. 

2. Робота тритактного доїльного апарату. 

3. Основні вимоги та правила доїння 

Рекомендована література: Ревенко І.І., Щербак В.М. Механізація  

тваринництва.-К.: Вища школа, 2004. –(с.160−168) 

Запитання для самоконтролю 

 1.  Переваги машинного доїння корів від ручного. 

 2. Назвіть основні елементи доїльного апарата і схарактеризуйте їх призначення.  

3.  Який принцип дії тритактного доїльного апарата АДУ-1? 

4. На підставі яких міркувань визначають частоту пульсації доїльного апарата?  

5. Чим різниться тритактний доїльний апарат від двотактного (за конструкцією, в 

роботі)?  

6.  Основні вимоги та правила доїння. 

Види навчального завдання для самостійної роботи 

1. Законспектувати вивчений матеріал. 

2. Накреслити схему роботи доїльного апарата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Тема №8.  Доїльні установки 

Дидактична мета. Уяснити значення механізованого доїння корів. Знати 

принцип дії доїльних установок 

План вивчення 

1. Установки для доїння в спеціальних станках. 

2. Маніпулятор доїння 

Рекомендована література: Ревенко І.І., Щербак В.М. Механізація  

тваринництва.-К.: Вища школа, 2004. –(с.186−204) 

Запитання для самоконтролю 

1. Назвіть установки, які застосовують для доїння корів у стійлах (в доїльному 

залі, на пасовищах). 

2. Назвіть основні елементи доїльної установки УДА-8А, УДА-16А, УДС-ЗВ).  

3. Чим різниться доїльна установка УДА-8А від УДА-16А? 

4. Якими доїльними апаратами комплектують установку УДА-8А, УДА-16А, 

УДС-ЗБ?  

5. Як регулюють рівень вакууму? 

6. Схема роботи маніпулятора МД-Ф-1. 

Види навчального завдання для самостійної роботи 

1. Законспектувати вивчений матеріал. 

2. Накреслити схему доїльної установки на 100голів ВРХ 
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Тема № 9. Первинна обробка молока 

Дидактична мета: Вивчити принцип дії сепараторів молока. 

План вивчення 

1. Сепаратори молока 

Рекомендована література: Ревенко І.І., Щербак В.М. Механізація  

тваринництва.-К.: Вища школа, 2004. –(с.202−204) 

Запитання для самоконтролю 

1. Де використовують сепаратори молока? 

2. Принцип дії сепаратора СОМ-3-1000. 

3. Як регулюється при сепаруванні молока співвідношення вершків та відвійок. 

4. Чому необхідно сепарувати підігріте молоко? 

Види навчального завдання для самостійної роботи 

1. Законспектувати вивчений матеріал 

2. Накреслити  схему очисника молока-ОМ-1А. 

3. Скласти технічну характеристику машин і обладнання для первинної 

обробки молока. 
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Тема №10. Стрижка овець 

Дидактична мета. Засвоїти технологію стриження овець. Знати будову, роботу 

та регулювання стригальної машини. 

План вивчення 

1. Стригальні агрегати та машинки. 

Рекомендована література: Ревенко І.І., Щербак В.М. Механізація  

тваринництва.-К.: Вища школа, 2004. –(с.205−208) 

Запитання для самоконтролю 

1. Назвіть основні елементи стригального агрегату і їх призначення.  

2. У чому полягає принцип дії стригальної машинки МСУ-200? 

3. Як і з якою метою регулюють положення гребінки відносно ходу ножа, 

ступінь притискання ножа до гребінки, положення центра коливання важеля?  

4. За якими параметрами визначають величину ходу (амплітуду) ножа?  

5. Наведіть порівняльну оцінку стригальних машинок МСУ-200 та МСО-77В.  

6. Як здійснюють технічне обслуговування різальної пари (ніж, гребінка)?  

7. Чому потрібно перетворювати параметри струму (агрегат ЗСА-12/200А)?  

8. Якими заходами і пристроями забезпечується охорона праці стригалів? 

Види навчального завдання для самостійної роботи 

1. Законспектувати вивчений матеріал. 

2. Накреслити схему агрегату МСУ – 200.  
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Тема № 11. Інженерно-технічна служба і матеріально-технічне забезпечення 

тваринництва 

Дидактична мета. Ознайомитися  з завданням і функціями інженерно-технічної 

служби, системою технічного обслуговування і ремонту машин та організаційними 

формами матеріально – технічного забезпечення тваринництва. 

План вивчення 

1. Завдання і функції ІТС 

2. Система і заходи технічної експлуатації засобів механізації у тваринництві 

3. Організація форм МТЗ тваринництва 

4. Пересувні засоби для технічного обслуговування 

Рекомендована література: Ревенко І.І., Щербак В.М. Механізація  

тваринництва.-К.: Вища школа, 2004. –(с.215−216, 221−230) 

Запитання для самоконтролю 

1. Які функції служби матеріально-технічного забезпечення інженерно-технічної 

служби тваринницьких об'єктів?  

2. Назвіть ланки організаційно-структурної схеми ІТС тваринницького 

підприємства.  

3. Які основні вимоги ставлять до інженерно-технічних працівників відділу 

механізації тваринництва?  

4. Перелічіть права та обов'язки головного інженера господарства (механіка з 

механізації тваринництва, майстра-наладчика фермської техніки). 

5. Система і заходи технічної експлуатації засобів механізації у тваринництві 

Види навчального завдання для самостійної роботи 

1. Законспектувати вивчений матеріал. 
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Тема №12. Монтаж машин та обладнання 

Дидактична мета. Вивчити цикл проведення монтажних робіт 

План вивчення 

1. Загальні положення. 

2. Вакуумна установка 

3. Вакуумно-молочна магістраль 

4. Обладнання молочних відділень 

Рекомендована література: Ревенко І.І., Щербак В.М. Механізація  

тваринництва.-К.: Вища школа, 2004. –(с. 231−240) 

Запитання для самоконтролю 

1. Загальні положення доїльного агрегату. 

2. Технологія монтажу вакуумної установки. 

3. Технологія монтажу вакуумно-молочної магістралі. 

4. Технологія монтажу обладнання молочних відділень. 

Види навчального завдання для самостійної роботи. 

1. Законспектувати вивчений матеріал. 

2. Скласти звіт роботи. 
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Тема № 13. Пусконалагоджувальні роботи 

Дидактична мета. Ознайомитися з технологією пусконалагоджувальних робіт 

План вивчення 

1. Технологія пусконалагоджувальних робіт 

1.1. Пуск і регулювання систем холодного водопостачання 

1.2. Пуск і регулювання систем гарячого водопостачання 

1.3. Пуск і регулювання системи каналізації. 

1.4. Пуск і регулювання системи опалення. 

1.5. Пуск і налагодження систем мікроклімату. 

1.6. Пуск і налагодження технологічних ліній приготування і роздавання кормів. 

1.7. Пуск і налагодження технологічних ліній механізованого доїння та 

первинної обробки молока. 

Рекомендована література: Ревенко І.І., Щербак В.М. Механізація  

тваринництва.-К.: Вища школа, 2004. –(с. 244−257) 

Запитання для самоконтролю 

1. Пуск і регулювання систем холодного водопостачання 

2. Пуск і регулювання систем гарячого водопостачання 

3. Пуск і регулювання системи каналізації. 

4. Пуск і регулювання системи опалення. 

5. Пуск і налагодження систем мікроклімату. 

6. Пуск і налагодження технологічних ліній приготування і роздавання кормів. 

7. Пуск і налагодження технологічних ліній механізованого доїння та первинної 

обробки молока. 

Види навчального завдання для самостійної роботи 

1. Законспектувати вивчений матеріал. 

 

 

 

 

 



 19 

Тема № 14. Експлуатація машин та обладнання 

Дидактична мета. Вивчити технічне обслуговування 

План вивчення 

1. Технічне обслуговування машин і обладнання 

1.1. Водопостачання і напування 

1.2. Приготування і роздавання кормів 

1.3. Доїння корів і первинна обробка молока 

1.4. Прибирання і видалення гною 

1.5. Опалення і вентиляція 

Рекомендована література: Ревенко І.І., Щербак В.М. Механізація  

тваринництва.-К.: Вища школа, 2004. –(с. 265−269) 

Запитання для самоконтролю 

1. Назвіть основні види робіт за ЩТО (ТО-1, ТО-2) водопостачання і напування.  

2. Назвіть основні види робіт за ЩТО (ТО-1, ТО-2) машин приготування і 

роздавання кормів. 

3. Опишіть заходи технічного обслуговування доїльних установок і зазначте їх 

періодичність.  

4. Перелічіть операції ЩТО (ТО-1, ТО-2) доїльного обладнання. 

5. Назвіть основні види робіт за ЩТО (ТО-1) машин прибирання і видалення 

гною. 

6. Назвіть основні види робіт за ЩТО (ТО-1, ТО-2) обладнання для опалення і 

вентиляції приміщень. 

Види навчального завдання для самостійної роботи 

1. Законспектувати вивчений матеріал. 
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Тема №15. Комплексна механізація технологічних процесів на фермах ВРХ 

та свинофермах 

Дидактична мета. Ознайомитися з механізацією всіх технологічних процесів на 

фермах 

План вивчення 

1. Комплексна механізація на вівцефермах 

2. Комплексна механізація виробничих процесів у птахівництві 

3. Механізація малих ферм 

3.1. Механізовані технології на малих молочних фермах 

3.2. Механізовані технології відгодівлі ВРХ 

3.3. Механізовані технології для малих ферм у свинарстві 

3.4. Проектні рішення і пропозиції малих ферм 

3.5. Машини і обладнання для малих свинарських ферм 

Рекомендована література: Ревенко І.І., Щербак В.М. Механізація  

тваринництва.-К.: Вища школа, 2004. –(с. 278−304) 

Запитання для самоконтролю 

1. Дайте визначення комплексної механізації тваринництва.  

2. Яке значення має комплексна механізація виробництва продукції 

тваринництва?  

3. Наведіть структуру процесів та приклади комплектів машин і обладнання для 

механізації вівчарської ферми.  

4. Від чого залежить вибір комплекту обладнання для утримання птиці?  

5. Які переваги і недоліки має кліткове утримання птиці?  

6. В яких випадках доцільно застосовувати утримання птиці на підлозі?  

7. Які комплекти обладнання використовують за кліткового (напільного) 

утримання птиці?  

8. Перелічіть основне технологічне обладнання комплекту КБУ-3 (2Б-ЗА, БКН-3, 

типу ЦБК) і зазначте його призначення.  

9. У чому полягають особливості механізації малих ферм? 

10 Механізовані технології на малих молочних фермах 

11. Механізовані технології відгодівлі ВРХ 

12. Механізовані технології для малих ферм у свинарстві 

Види навчального завдання для самостійної роботи 

1. Законспектувати вивчений матеріал. 
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Тема № 16. Техніка безпеки 

Дидактична мета. Засвоїти загальні поняття та правила техніки безпеки при 

машинному доїнні та обробці молока 

План вивчення 

1. Техніка безпеки при машинному доїнні та обробці молока 

Рекомендована література: Ревенко І.І., Щербак В.М. Механізація  

тваринництва.-К.: Вища школа, 2004. –(с. 304−306) 

Контрольні запитання 

1. Які види інструктажу з техніки безпеки повинні пройти працівники молочних 

ферм: під час приймання на роботу, переведенні на іншу роботу з одного 

підрозділу в інший? 

2. Назвіть основні вимоги з техніки безпеки до приміщення, де знаходяться 

вакуумнасосні установки. 

3. Які запобіжні заходи виконують перед регулюванням чи ремонтом машини? 

4. Яких правил з техніки безпеки повинен дотримуватись майстер машинного 

доїння при обслуговуванні корів у стійлах, у станках доїльних установок «Тандем» 

і «Ялинка»? 

5. Як треба сполучати електричний водонагрівник із забірною водопровідною 

трубою, шланги гарячої води й пари? 

6. Які особи допускаються до монтажу і експлуатації холодильних установок? 

7. Розкажіть про основні вимоги з техніки безпеки при експлуатації холодильних 

і пастеризаційно-охолодних установок, пастеризаторів та сепараторів. 

Види навчального завдання для самостійної роботи 

1. Законспектувати вивчений матеріал. 
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Тестова діагностика знань  

Варіант - 1 

1.  Основне завдання галузі 

тваринництва полягає в першу 

чергу: 

1. В забезпеченні населення продуктами харчування 

2. В конкурентноздатності на світовому ринку 

3.У зростанні продуктивності праці 

2.  Спеціалізація стосовно 

тваринництва полягає:  

1. В утриманні одного виду тварин 

2. У виробництві та переробці продукції 

3. У випуску однорідної продукції 

3.  Тваринницька ферма – це: 

 

 

1. Основні та допоміжні будівлі і споруди для 

утримання і догляду за тваринами, які розміщені на 

єдиному генеральному плані  

2. Підприємство по утриманню с.г. тварин 

3. Тваринницькі приміщення, які розміщені на 

єдиному генеральному плані 

4.  За цільовим призначенням 

тваринницькі ферми і комплекси 

поділяються на: 

1. Крупні, середні, дрібні та малі 

2. Племінні, репродуктивні та товарні 

3. ВРХ, свиноферми, птахоферми та вівцеферми 

5.  Ширина стійла у корівниках 

становить: 

1. 1,5 – 1,7 м 

2. 1,1 – 1,2 м 

3. 1,8 – 2,0 м 

6.  Основні системи утримання 

свиней: 

1. Станкові і комбіновані 

2. Безвигульні і вигульні 

3. Конвеєрні 

7.  Мала ферма з поголів’ям: 1. До 50 корів і до 500 свиней 

2. До 100 корів і до 1000 свиней 

3. До 200 корів і до 2000 свиней 

8.  Які варіанти утримання 

худоби:  

1. Прив’язне, безприв’язне і потокове  

2. Прив’язне і потокове 

3. Прив’язне, безприв’язне і станкове 

9.  Відносна вологість в 

приміщенні: 

1. 50 – 60 % 

2. 70 – 80 % 

3. 60 – 70 % 

10.  До можливих параметрів 

мікроклімату відносяться: 

1. Температура і відносна вологість повітря, 

швидкість його руху, а також хімічний склад  

2. Температура і відносна вологість повітря, 

швидкість його руху, хімічний склад, а також наявність 

частин пилі і мікроорганізмів 

3. Температура і відносна вологість повітря, 

хімічний склад, а також наявність частин пилі і 

мікроорганізмів 

11.  Підстилку в пташнику 

найчастіше закладають: 

1. Один раз в рік 

2. Один раз перед посадкою птиці 

3. Один раз в 6 міс 

12.  Мікрокліматом 

тваринницького приміщення 

називається сукупність: 

1. Фізичних і теплових параметрів середовища 

2. Біологічних і хімічних параметрів середовища 

3. Фізичних і хімічних параметрів середовища 

 

 



 23 

13.  Повітря при роботі 

вентилятора рухається 

паралельно осі обертання 

робочого колеса: 

1. За рахунок відцентрової сили 

2. За рахунок зміщення повітря лопатками, 

розміщеними під кутом 360 

3. За рахунок вихрових потоків повітря, діючих в 

поздовж осі 

14.  Вентиляція в тваринницьких 

приміщеннях буває: 

1. Звичайна, механічна і комбінована 

2. Витяжна, припливна та комбінована 

3. Нижня, верхня та бокова 

15.  Швидкість руху повітря, м/сек: 1. 0,7 – 0,9м/с 

2. 0,3 – 0,5м/с 

3. 0,5 – 0,7м/с 

16.  В установці вентиляційній з 

утилізатором теплоти УТ-Ф-12 

теплообмін між припливним і 

витяжним каналами відбувається  

за рахунок: 

1. Фреону 

2. Води 

3. Пару 

 

17.  В комплекті “Клімат-4” 

витяжку повітря здійснюють 

вентиляторами: 

1. Даховими осьовими 

2. Осьовими 

3. Відцентровими 

18.  Розшифруйте марку насоса Ц4 

– 70 №4 

 

1. Ц4 – відцентровий вентилятор з коефіцієнтом 

тиску 0,4, 70 – питома швидкість, 4 - діаметр робочого 

колеса 400мм 

2. Ц4 – відцентровий вентилятор з коефіцієнтом 

корисної дії 0,4, 70 – питома швидкість, 4 - діаметр 

робочого колеса 400мм 

3. Ц4 – осьовий вентилятор з коефіцієнтом тиску 

0,4, 70 – питома швидкість, 4 - діаметр робочого колеса 

400мм 

19.  Світловий коефіцієнт 

знаходять як відношення: 

 

1. Відношення площі вікон (скла без перетинок) до 

площі стін 

2. Відношення площі вікон (скла без перетинок) до 

площі підлоги 

3. Відношення площі вікон (скла без перетинок) до 

площі стелі 

20.  Який тип вентилятора 

застосовується в калориферній 

установці типу СФОА: 

1. Осьовий 

2. Вихровий 

3. Відцентровий 

21.  Найнижча собівартість води : 

 

1. Із поверхневого джерела 

2. Із поверхневого джерела допомогою шахтних 

колодязів 

3. Із поверхневого джерела за допомогою бурових 

свердловин 

22.  Шахтний колодязь 

влаштовують для забору ґрунтових 

вод, залягаючих на глибині: 

1. 30 – 40м 

2. 10 – 20м 

3. 20 – 30м 

23.  Теплогенератори складаються  з: 1. Калорифера та вентиляторів 

2. Теплообмінника та вентиляторів 

3. Котла та вентиляторів 
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24.  Застосування насосних 

установок для подачі води 

підвищує продуктивність праці 

порівняно з кінно-ручною 

доставкою води в: 

1. 5 – 10 разів 

2. 15-20 разів 

3. 10 – 15 разів 

 

25.  Кількість води, яка надходить в 

колодязь за одиницю часу (л/с, 

м3/год.), називається: 

1. Продуктивністю джерела 

2. Наповненістю джерела 

3. Дебітом джерела 

26.  Недолік відцентрованих 

насосів це: 

 

1. Заливання водою перед пуском і мала висота 

всмоктування 

2. Мала висота всмоктування 

3. Низький ККД 

27.  Коли вода із колодязя не 

відбирається, його рівень 

находиться на тій же глибині, що 

і рівень підземних вод, який 

називається: 

1. Динамічним 

2. Статичним 

3. Базовим 

28.  При відкачуванні води рівень її 

в колодязі знижується і в 

залежності від витрати і 

надходження свіжої води 

установлюється рівень, який 

називається: 

1. Динамічним 

2. Статичним 

3. Базовим 

 

 

29.  Що означають цифри в марки 

насосу ЭЦВ 6 – 10 – 80: 

 

 

1. 6 – подача, м3/год; 10 – зменшений в 25 раз 

мінімальний діаметр свердловини, мм; 80 – напір, м. 

2. 6 – зменшений в 15 раз мінімальний діаметр 

свердловини, мм; 10 – подача, м3/год; 80 – напір, м. 

3. 6 – зменшений в 25 раз мінімальний діаметр 

свердловини, мм; 10 – подача, м3/год; 80 – напір, м. 

30.  Заглибні відцентрові насоси в 

тваринництві найбільше 

застосовуються на фермах з 

добовою витратою води: 

2. 5 м3 і більше 

3. 15 м3 і більше 

4. 10 м3 і більше 

 

31.  Із збільшенням подачі напір 

насоса: 

1. Зменшується 

2. Сталий 

3. Збільшується 

32.  Що означають цифри марки 

електронасоса побутового 

відцентрового БЦНМ 3/17: 

 

1. 3 – типорозмір насоса; 17 – висота напору при 

установці насоса на поверхні води в м вод.ст. 

2. 3 – висота всмоктування в м; 17 – номінальна 

подача насоса в м3/год  

3. 3 – номінальна подача насоса в м3/год; 17 – 

висота напору при установці насоса на поверхні води в м 

вод.ст. 
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33.  Водонапірні споруди 

призначені для: 

1. Рівномірної подачі води, та уникнення 

гідроударів 

2. Забору і подачі води насосами до споживачів 

3. Створення напору, регулювання протягом доби 

витрат води 

34.  Чому вода не замерзає в 

безшатровій металевій 

водонапірній башті: 

1. Із-за обміну води в башті 

2. Із-за створюється шару льоду, що являє собою як 

теплоізолятор  

3. Із-за великої кількості води в башті 

35.  Стальні труби порівнюючи з 

чавунним і азбестоцементними: 

 

1. Менш довговічні і дорожчі 

2. Більш довговічні і дорожчі 

3. Більш довговічні і дешевші 

36.  Якщо в середині ферми 

прокладають два водопроводи 

(один для холодної, другий для 

гарячої води), то труби для 

гарячої води розміщують: 

1. Нижче труб для холодної 

2. На одному рівні 

3. Вище труб для холодної 

37.  Для нормальної роботи 

автонапувалки тиск у водопроводі 

повинен бути: 

1. Не нижче 0,4 МПа 

2. В межах 0,4...2,5 МПа 

3. Не вище 0,4 МПа 

38.  Автонапувалка П-4 для 

напування дорослої птиці, 

складається: 

1. З корпуса, в якому є два клапани: верхній та 

нижній 

2. З напувальної чаші, клапанного і вагового 

механізмів 

3. З поплавково-клапаного механізму та жолоба 

39.  Напувалка АП-1А по типу: 1. Індивідуальна клапана 

2. Вакуумна 

3. Групова клапана 

40.  Напувалка АГК-4Б: 1. Клапана з електропідігрівом 

2. Поплавково-клапана 

3. Поплавково-клапана з електропідігрівом 
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Варіант 2 

1.  Такт відпочинку в 

доїльному апараті 

відбувається тоді, коли: 

1. В міжстінковій камері залишається вакуум, а у 

піддійковій встановлюється атмосферний тиск 

2. В міжстінковій та у піддійковій камерах 

встановлюється атмосферний тиск 

3. В міжстінковій камері і у піддійковій залишається 

вакуум 

2.  Пульсатор доїльного 

апарату має такі функції: 

1. Видоює молоко 

2. Створює пульсації для масажування вимені 

3. Перетворює постійний вакуум у пульсуючий 

3.  Створює такт відпочинку: 1. Пульсатор 

2. Колектор 

3. Доїльний стакан 

4.  Доїльний апарат АДУ-1-09 

відрізняється від попередніх 

варіантів конструкцією 

пульсатора, який крім 

загальновідомої функції 

перетворювання постійного 

вакууму у змінний, забезпечує 

також: 

1. Мікроколивання тиску в міжстінкових камерах 

стаканів при такті ссання 

2. Одночасний впуск повітря тільки в двох доїльних 

стаканах 

3. Одночасний впуск повітря в дві камери стакана для 

створення такту відпочинку 

5.  Доїльний апарат ДА-Ф-50 

має суміщений 

пульсоколектор, який 

забезпечує: 

1. Швидкість доїння 

2. Мікроколивання тиску в міжстінкових камерах 

стаканів при такті ссання 

3. Однаковий вакуумний тиск у піддійкових і 

міжстінкових камерах доїльних стаканів 

6.  До складу доїльної машини  

входять: 

 

1. Доїльні апарати, вакуумні насоси, балон, 

водопровід, регулятор і крани, манометр 

2. Доїльні апарати, вакуумні насоси, балон, 

трубопровід, регулятор і крани, вакуумметр 

3. Доїльні апарати, компресори, балон, трубопровід, 

регулятор і крани, вакуумметр 

7.  Вакуумний балон виконує 

функцію: 

1. Поглиблення величини вакууму та накопичування 

2. Регулювання величини вакууму та відстійника 

3. Згладжування пульсацій вакууму та відстійника 

8.  Вакуумметр встановлюють: 1. В машинному відділенні 

2. На вході до магістрального ваккумпроводу 

3. В кінці магістрального ваккумпроводу 

9.  Такту стиску в доїльному 

апараті відбувається тоді, 

коли: 

1. В міжстінковій камері залишається вакуум, а у 

піддійковій встановлюється атмосферний тиск 

2. В міжстінковій камері встановлюється 

атмосферний тиск, а у піддійковій залишається вакуум 

3. В міжстінковій камері і у піддійковій залишається 

вакуум 

10.  Такт ссання в доїльному 

апараті відбувається тоді, 

коли: 

1. В міжстінковій камері залишається вакуум, а у 

піддійковій встановлюється атмосферний тиск 

2. В міжстінковій камері встановлюється 

атмосферний тиск, а у піддійковій залишається вакуум 

3. В міжстінковій камері і у піддійковій залишається 

вакуум 
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11.  В доїльних установках типу 

“Тандем” за кількістю корів 

станки є: 

1. Індивідуальні зі збиранням молока у 

молокопроводи 

2. Групові зі збиранням молока у молокопроводи 

3. Індивідуальні зі збиранням молока у бідони 

12.  В доїльних установках типу 

“Ялинка” за кількістю корів 

станки є: 

1. Індивідуальні зі збиранням молока у 

молокопроводи 

2. Групові зі збиранням молока у молокопроводи 

3. Індивідуальні зі збиранням молока у бідон 

13.  Вакуумна установки УВУ-

60/45 комплектується з: 

1. Поршневим насосом 

2. Відцентровим насосом 

3. Ротаційним насосом 

14.  Перевага водокільцевого 

вакуумного насоса 

порівнюючи з ротаційним 

полягає в тому, що: 

1. Він не потребує мащення 

2. Ліпше ущільнення між ротором і статором 

водокільцевого насоса 

3. Він не потребує мащення та ліпше ущільнення між 

ротором і статором водокільцевого насоса 

15.  Молокозбірник АДМ-

24.000 –призначений для  

1. Збирання молока з молокопроводів 

2. Відокремлення молока від повітря 

3. Збирання молока з молокопроводів і 

відокремлення його від повітря 

16.  Доїння в спеціалізованих 

доїльних залах і на доїльних 

майданчиках найчастіше 

застосовують при: 

1. Прив’язному утриманні 

2. Безприв’язному утриманні 

3. Комбінованому утриманні 

17.  Число пульсацій при доїнні 

двотактним апаратом повинен 

бути: 

1. 60±5 за хвилину 

2. 70±5 за хвилину 

3. 80±5 за хвилину 

18.  Число пульсацій при доїнні 

трьохтактним апаратом 

повинен бути: 

1. 60±5 за хвилину 

2. 70±5 за хвилину 

3. 80±5 за хвилину 

19.  Доїльні установки ДАС-2Б 

та УДБ-100 призначені для 

доїння корів у: 

1. У стійлах зі збиранням молока у молокопроводи 

2. У стійлах зі збиранням молока у відра 

3. В станках стаціонарних доїльних залів у 

молокопровід 

20.  Доїльні установки АДМ-8А 

та УДМ-100 призначені для 

доїння корів у: 

1. У стійлах зі збиранням молока у молокопроводи 

2. У стійлах зі збиранням молока у відра 

3. В станках стаціонарних доїльних залів у 

молокопровід 

21.  Молоко охолоджують з 

метою: 

 

1. Покращення смакових якостей 

2. Сповільнення розвитку хвороботворних та 

окислювальних бактерій 

3. Збереження хімічних властивостей 

22.  Охолодження молока 

виконують за допомогою: 

1. Пластинчатих апаратів та компресорних установок 

2. Двостінних резервуарів та молочних танків 

3. Пластинчатих апаратів та двостінних резервуарів 

23.  В кожній пластині 1. Чотири технологічні отвори 

2. Три технологічні отвори 
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охолодника є по:  3. Два технологічні отвори 

24.  Очищення молока 

проводять за допомогою: 

1. Вихрового очисника 

2. Вібраційного очисника 

3. Відцентрового очисника 

25.  Зазор між тарілками 

очисника молока складає: 

1. 3мм 

2. 2мм 

3. 1мм 

26.  Доїльний агрегат ДАС-2В 

та УДБ-100 регулюють на 

вакууметричний тиск в межах: 

1. 46 – 47кПа 

2. 48 – 49кПа 

3. 50 – 51кПа 

27.  Доїльний агрегат АДМ-8А 

та УДМ-100 регулюють на 

вакууметричний тиск в межах: 

1. 46 – 47кПа 

2. 48 – 49кПа 

3. 50 – 51кПа 

28.  До складу установок УДС-

3А, УДС-3Б, УДЛ-12 та УДП-

8 входять: 

1. Індивідуальні станки типу “Тандем” 

2. Індивідуальні, паралельно-прохідні станки 

3. Групові станки типу “Ялинка” 

29.  Молокозбірник установок 

УДС-3А, УДС-3Б, УДЛ-12 та 

УДП-8 виконує також функції: 

1. Очищення та охолодження молока і відокремлення 

його від повітря 

2. Очищення молока і відокремлення його від повітря 

3. Охолодження молока і відокремлення його від 

повітря 

30.  Тип молочного насоса в 

установках УДС-3А, УДС-3Б, 

УДЛ-12 та УДП-8: 

1. Відцентровий 

2. Поршневий 

3. Вакуумний 

31.  При миттєвому режимі 

пастеризації: 

1. Молоко нагрівають до 72ºС і витримують 

при цій температурі 30 хв. 

2. Молоко нагрівають до 72ºС і витримують 

20-30с 

3. Молоко нагрівають до 85-90ºС практично 

без витримки 

32.  Механізація процесу 

стрижки овець порівняно з 

ручною стрижкою підвищує 

продуктивність праці у: 

1. 3-5 разів 

2. 10 разів 

3. 15 разів 

33.  Механізація процесу 

стрижки овець порівняно з 

ручною стрижкою збільшує 

настриг вовни на: 

1. 4-7 %. 

2. 8-13 %. 

3. 14-17 %. 

34.  Стригальна машинка МСУ-

200А має: 

1. Високочастотний асинхронний електродвигун, 

приєднаний безпосередньо до корпусу машинки 

2. Асинхронний електродвигун, приєднаний до машинки 

гнучким валом 

3. Високочастотний асинхронний електродвигун, 

приєднаний до машинки гнучким валом 
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35.  Стригальна машинка МСО-

77Б має: 

1. Високочастотний асинхронний електродвигун, 

приєднаний безпосередньо до корпусу машинки 

2. Асинхронний електродвигун, приєднаний до 

машинки гнучким валом 

3. Високочастотний асинхронний електродвигун, 

приєднаний до машинки гнучким валом 

36.  Сепаратори 

використовують на фермах  

1. Для розділення молока на вершки і відвійки, а 

також для його очищення 

2. Для очищення молока 

3. Для розділення молока на вершки і відвійки 

37.  Тарілки сепаратора мають 

шипи висотою  

1. 0,45—0,5 мм та отвори 

2. 0,35—0,4 мм та отвори 

3. 0,55—0,6 мм 

38.  Оптимальна температура 

сепарування молока: 

1. 25-35° С (298-308 К) 

2. 35-45° С (308-318 К). 

3. 15-25° С (288-298 К). 

39.  При тривалому режимі 

пастеризації: 

1. Молоко нагрівають до 72ºС і витримують при цій 

температурі 30 хв. 

2. Молоко нагрівають до 72ºС і витримують 20-30с 

3. Молоко нагрівають до 85-90ºС практично без 

витримки 

40.  При короткочасному 

режимі пастеризації: 

1. Молоко нагрівають до 72ºС і витримують при цій 

температурі 30 хв. 

2. Молоко нагрівають до 72ºС і витримують 20-30с 

3. Молоко нагрівають до 85-90ºС практично без 

витримки 
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Варіант – 3 

 
1.  До кормороздавачів 

пневматичних відносяться: 

1. Компресорні, вентиляторні 

2. Відцентрово-насосні, вентиляторні 

3. Відцентрово-насосні, компресорні 

2.  Мобільний роздавач КТУ-10А 

(КТП-10) призначений для: 

1. Роздавання і змішування кормів 

2. Транспортування і роздавання кормів 

3. Транспортування, роздавання і 

змішування кормів 

3.  Число ступенів подачі кормів в 

кормороздавача КТУ-10А 

регулювання: 

1. Зміною швидкості руху поперечного 

транспортера 

2. Зміною швидкості руху поздовжнього 

транспортера 

3. Зміною швидкості обертання бітерів 

4.  Електрифікований кормороздавач 

КС-1,5 призначений для: 

1. Змішування і роздавання вологих 

кормових сумішей в свинарниках-

маточниках 

2. Змішування і роздавання вологих 

кормових сумішей свиням всіх вікових груп 

на невеликих відгодівельних фермах 

3. Роздавання вологих кормових 

сумішей свиням всіх вікових груп на 

невеликих відгодівельних фермах 

5.  Норму видачі корму в 

кормороздавачу КС-1,5 регулюють 

за допомогою: 

1. Зміни швидкості руху 

кормороздавача 

2. Зміни швидкості обертання 

вивантажувальних шнеків 

3. Відкриванням до певної величини 

шиберних заслінок 

6.  Кормороздавач КУС-Ф-2 

відрізняється від кормороздавача 

КС-1,5 завдяки:: 

1. Відсутності мішалки 

2. Горизонтальному шнеку-мішалки 

3. Вивантажувальних пластинчатих 

транспортерів 

7.  Стрічковий транспортер для 

роздавання кормів РВК.Ф.74 

застосовується на: 

1. Фермах ВРХ 

2. Вівцефермах 

3. Свинофермах 

8.  На птахофабриках і фермах 

переважне застосовуються 

кормороздавачі: 

1. Рейкові 

2. Ланцюгово-шайбові 

3. Транспортерно-бітерні 

9.  До механічного способу 

підготовки кормів до згодовування 

відносяться:  

1. Очищення, подрібнення, змішування, 

пресування 

2. Очищення, подрібнення, змішування, 

запарювання, пресування 

3. Сушіння, подрібнення, змішування 

10.  Ріжуть корма машини:  

 

1. Валкового 

2. Бітерного і бичого 

3. Молоткового типу 

11.  Дроблять корма машини: 1. Валкового 

2. Бітерного і бичого 
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3. Молоткового типу 

12.  Розщеплюють корма машини: 1. Валкового 

2. Бітерного і бичого 

3. Молоткового типу 

13.  Подрібнювач ИКМ-Ф-10 

призначений для:  

1. Для миття, відокремлення важких 

включень і плаваючих домішок, 

запарювання, розминання картоплі 

2. Подрібнення коренеплодів та фруктів 

3. Очистки від важких включень, миття 

і подрібнення коренебульбоплодів для 

свиней і рогатої худоби 

14.  При подрібненні кормів для 

рогатої худоби за допомогою ИКМ-

Ф-10: знімають зубчасту деку, а при 

необхідності – і вертикальні ножі 9, 

що знаходяться на середньому 

диску. 

1. Знімають зубчасту деку та 

встановлюють частоту обертання 

подрібнюючого диску на 500хв-1 

2. Встановлюють зубчасту деку та 

частоту обертання подрібнюючого диску на 

1000хв-1 

3. Знімають зубчасту деку та 

встановлюють частоту обертання 

подрібнюючого диску на 1000хв-1 

15.  Подрібнювач кормів ИГК-30Б 

призначений:  

1. Для подрібнювання грубих кормів 

2. Для подрібнювання соковитих і 

грубих кормів 

3. Для подрібнення грубих кормів та 

одночасного їх змішування з іншими 

компонентами 

16.  Робочий орган подрібнюю чого 

апарату в ИГК-30Б: 

1. Молоткового типу 

2. Штифтового типу 

3. Ножового типу 

17.  Подрібнювач кормів „Волгарь-5” 

призначений: 

1. Для подрібнювання грубих кормів 

2. Для подрібнювання соковитих і 

грубих кормів 

3. Для подрібнення грубих кормів та 

одночасного їх змішування з іншими 

компонентами 

18.  Зазор між ножами та проти 

різальною пластиною у 

подрібнювачі кормів „Волгарь-5” 

регулюють шляхом: 

1. Переміщенням барабана відносно 

протирізальної пластини 

2. Переміщенням ножів на барабані 

3. Переміщення протирізальної 

пластини 

19.  В подрібнювачі кормів „Волгарь-

5” при подрібненні корму для птиці 

перший рухомий ніж встановлюють 

на зовнішні шліци втулки так, щоб 

кут між його лезом і кінцем витка 

шнека рівнявся: 

1.  540 

2.  340 

3.  90 

 

20.  В подрібнювачі кормів „Волгарь-

5” при подрібненні корму для свиней 

перший рухомий ніж встановлюють 

на зовнішні шліци втулки так, щоб 

1.  540 

2.  340 
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кут між його лезом і кінцем витка 

шнека рівнявся: 

3.  90 

 

21.  В разі використання 

подрібнювача „Волгарь-5” на 

фермах рогатої худоби (що не 

раціонально) переобладнують: 

рухомі і нерухомі ножі апарата 

другого ступеня знімають: 

1. Рухомі ножі апарата другого ступеня 

від’єднують 

2. Рухомі і нерухомі ножі апарата 

другого ступеня знімають 

3. Змінюють кількість рухомих і 

нерухомих ножів апарата другого ступеня 

знімають 

22.  Подрібнювач-змішувач кормів 

ИСК-3А призначений:  

 

1. Для подрібнювання грубих кормів 

2. Для подрібнювання соковитих і 

грубих кормів 

3. Для подрібнення грубих кормів та 

одночасного їх змішування з іншими 

компонентами 

23.  Подрібнювач-змішувач кормів 

ИСК-3А використовується на 

фермах: 

1. На фермах рогатої худоби 

2. На вівцефермах 

3. На свинофермах 

24.  Подрібнювач-змішувач кормів 

ИСК-3А комплектується 

подрібнюючим апаратом типу: 

1. Дисковий з прямолінійними ножами 

2. Дисковий з криволінійними ножами 

3. Барабанний з криволінійними ножами 

25.  Ступінь подрібнення в 

подрібнювачі-змішувачі кормів 

ИСК-3А регулюється: 

1. Змінною кількості протирізів і 

частоти обертання ротора 

2. Змінною кількості ножів і частоти 

обертання ротора 

3. Змінною кількості ножів і протирізів 

26.  Кормодробарка «Українка» КДУ-

2М призначена: 

1. Для подрібнювання качанів 

кукурудзи, сіна, зеленої маси, силосу і 

коренеплодів 

2. Для подрібнювання всіх видів зерна, 

сіна, зеленої маси, силосу і коренеплодів 

3. Для подрібнювання всіх видів зерна 

27.  Кормодробарка «Українка» КДУ-

2М комплектується різальним 

апаратом типу: 

1. Дисковий з прямолінійними ножами 

2. Дисковий з криволінійними ножами 

3. Барабанний з криволінійними ножами 

28.  Ротор кормодробарки КДУ-2М 

має: 

 

1. Вал та рухомі дискові ножі 

2. Диски та сегментні ножі 

3. Диски, пальці та молотки 

29.  Ступінь подрібнення кормів в 

кормодробарці КДУ-2М 

регулюється: 

1. Зміною відповідних дек 

2. Зміною відповідних решет 

3. Зміною швидкості обертання ротора 

30.  При подрібненні зернових кормів 

кормодробаркою КДУ-2М: 

1. Відключають транспортери-

живильники та ножовий барабан 

2. Відключають ножовий барабан 



 33 

3. Відключають транспортери-

живильники 

31.  При подрібненні соковитих 

кормів кормодробаркою КДУ-2М 

встановлюють: 

1. Лопатеву кидалку 

2. Розвантажувальну горловину 

3. Спеціальне решето 

32.  При подрібненні сіна на борошно 

кормодробаркою КДУ-2М 

встановлюють: 

1. Лопатеву кидалку 

2. Розвантажувальну горловину 

3. Спеціальне решето 

33.  Ступінь подрібнення кормів в 

кормодробарці ДБ-5 регулюється: 

1. Зміною відповідних дек 

2. Зміною відповідних решет 

3. Положенням решітної заслінки 

34.  Скребково-ланцюгові та стрічкові 

транспортери, як правило, 

використовують для видалення гною 

із приміщень з: 

1. Безприв’язним утриманням ВРХ 

2. Прив’язним утриманням ВРХ 

3. Вигульно-кормових майданчиків 

35.  Скребковий транспортер типу 

ТСН призначений для: 

1. Видалення гною з тваринницьких 

приміщень та одночасного завантаження 

його в транспортні засоби 

2. Видалення гною з тваринницьких 

приміщень 

3. Завантаження гною в транспортні 

засоби 

36.  Натяг ланцюга горизонтального 

транспортера ТСН-160А вважається 

нормальним, якщо скребок при 

натиснення із зусиллям 18—20кг з 

відхиляється на: 

1. 40—50мм 

2. 30—40мм 

3. 20—30мм 

 

37.  Гноєприймальні канали 

самопливної системи безперервної 

дії виготовлені формою: 

1. Конусного перерізу з напівкруглим 

дном 

2. Прямокутного перерізу з похилим 

дном 

3. Прямокутного перерізу з 

горизонтальним дном 

38.  Установка УТН-10 для 

транспортування гною складається з: 

1. Поршневого насоса 

2. Відцентрового насоса 

3. Шнекового насоса 

39.  До кормороздавачів механічних 

відносяться: 

1. Стрічкові, тросо-шайбові, скребкові 

2. Скребкові, відцентрово-насосні, 

тросо-шайбові 

3. Стрічкові, скребкові, компресорні 

40.  До кормороздавачів гідравлічних 

відносяться: 

1. Відцентрово-насосні, поршнево-

насосні, вентиляторні 

2. Відцентрово-насосні, поршнево-

насосні, компресорні 

3. Відцентрово-насосні, поршнево-

насосні 
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