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ПЕРЕДМОВА  

 
Студент сучасного навчального закладу одержує значно більшу кількість інформації, ніж 

одержував її ще 4…5 років тому. Крім того, дисципліна  «Експлуатація машин і обладнання» є 
узагальнюючою, яка систематизує і доповнює знання, отримані при вивченні попередніх 
дисциплін. Інакше кажучи, їх вивчення пов’язане з величезною кількістю інформації. Щоб 

сприйняти таку кількість інформації, треба або збільшити термін навчання студентів, або 
удосконалювати методи навчання. 

При звичайному методі навчання збільшення частоти надходження інформації і контролю 
знань пов’язані із значним додатковим завантаженням як викладача, так і студента, а цього не слід 
допускати. Отже необхідно використати такі методи навчання і контролю знань студентів, які 

можна здійснити при малих  додаткових затратах часу. Ця проблема обов’язково виникає при 
переході на європейську модель навчання за так званою «Болонською» схемою, яка є більш 

інтенсивною ніж традиційна для нас. Методів контролю знань існує кілька форм, але найбільш 
прогресивною формою являється опитування за допомогою тестів, що передбачає кредитно-
модульна система (КМС). 

Тестування можна проводити як для поточного контролю знань з окремих тем або розділів, 
так і для підсумкового контролю знань, використовуючи його як підсумкову контрольну роботу за 

семестр або залік, а також при проведенні державної атестації випускників. При проведенні 
тестування з окремої теми для одного варіанта тесту достатньо 5 питань, з розділу – 10, а для 
підсумкового контрою – 15-20. На поставлені запитання дані кілька відповідей – одна з яких є 

правильною. Щоб її вибрати, необхідно лише знати і осмислити запитання. 
Студент, що отримав незадовільну оцінку проходить повторну перевірку. 
Дані тестові завдання являються комплексними, вони дають змогу оцінити знання студентів 

як з окремих тем, так і по розділах в цілому, або ж повністю з блоку дисциплін. Формуючи 
відповідним чином картки-завдання, їх можна використати для перевірки матеріалу як 

аудиторного так і самостійної роботи студентів. Оцінюють знання за кількістю правильних 
відповідей на запитання. Критерії оцінки показані в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Критерії оцінки тестових завдань 

Відсоток 
вірних 

відповідей 

Кількість вірних відповідей при загальному числі 
запитань в одному варіанті  оцінка 

5 10 15 20 100 

90…100 5 9-10 14-15 18-20 90-100 „5” (відмінно) 

70…89 4 7-8 11-13 14-17 70-89    „4” (добре) 

50…69 3 5-6 8-10 10-13 50-69 „3” (задовільно) 

< 50 1-2 < 5 < 8 < 10 <50 „2” (незадовільно) 

 

Далі приводяться теми та питання самостійної роботи, рекомендовану літературу та тестові 
завдання з блоку дисциплін за розділами згідно діючих програм. 

Знаком « @ » вказані вірні відповіді на запитання тестів. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗДІЛ 1. МАШИНИ І ЗНАРЯДДЯ ДЛЯ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ. 

№ 
з/п 

Зміст питання 1 2 3 

1 Основні завдання 
механічного обробітку 
грунту 

*створення у грунті сприятливих 
водно-повітряного та теплового 
режиму для рослин; 

* забезпечення та адаптація в часі й 
просторі умов раціонального 
живлення  рослин; 

*боротьба з бур’янами, 
шкідниками та хворобами 
культурних рослин; 
*відповідне переміщення шарів 

грунту, органічних і мінеральних 
добрив та рослинних решток; 
*попередження вітрової та водної 
ерозії на посівних площах, 

забезпечення загальної та 
локальної екологічної безпеки 
агротехнічних прийомів  

 *створення у грунті 
сприятливих водно-
повітряного та теплового 

режиму для рослин; 
* забезпечення та 
адаптація в часі й 

просторі умов 
раціонального живлення  
рослин; 

 

 *відповідне переміщення 
шарів грунту, органічних і 
мінеральних добрив та 

рослинних решток; 
*попередження вітрової та 
водної ерозій на посівних 

площах, забезпечення 
загальної та локальної 
екологічної безпеки 
агротехнічних прийомів 

2  Способи механічного обробітку 

грунту  

 Оранка або полицевий спосіб 

обробітку грунту  

Чизельний обробіток  Дисковий, полицевий, 
чизельний, ярусний, 

фрезерний, плантажний  

3 Класифікація видів обробітку 

за глибиною 

Нульовий, поверхневий, мілкий, 
середній, глибокий, меліоративний    

Глибокий, меліоративний Нульовий, поверхневий, 
мілкий,  

4 За якими критеріями класифікують 
ґрунтообробні машини? 

За глибиною обробітку За типом робочих 

органів 

За глибиною обробітку, за 
типом робочих органів 

5 Які є види обробітку грунту? Основний, поверхневий,  

спеціальний  

Поверхневий  Спеціальний  

6 Як класифікують 
сільськогосподарські 
машини? 

За призначенням, принципом 
дії, способом з'єднання з 

джерелом енергії, способом 

використання  

Мобільні, стаціонарні, 
пересувні. 

Енергетичні, транспортні, 
технологічні, контрольно-
керуючі, кібернетичні 

7 Які бувають 

сільськогосподарські 
машини? 

Мобільні, стаціонарні, 
пересувні.  

Енергетичні, транспортні, 

технологічні, 
контрольно-керуючі, 
кібернетичні 

За призначенням, 

принципом дії, способом 
з'єднання з джерелом 
енергії, способом 
використання 

8 Як поділяють машини для 

рослинництва? 

Енергетичні, транспортні, 

технологічні, контрольно-керуючі, 
кібернетичні  

За призначенням, 

принципом дії, способом 
з'єднання з джерелом 
енергії, способом 
використання 

Мобільні, стаціонарні, 

пересувні. 

9 Якими є сільськогосподарські 

машини? 

Енергетичні, транспортні, Технологічні  Контрольно-керуючі,  

кібернетичні 

10 Як поділяють машини для основного 
обробітку грунту за типом робочих 
органів? 

Полицеві, дискові, чизельні.  Дискові  Чизельні  

11 Що таке диференційований 

підхід при виконанні оранки? 

Виконання оранки відповідно 

до конкретних умов 
Виконання 

гладенької оранки 

Виконання оранки плугами 
загального призначення. 

12 Які види полицевої оранки? Перевертання скиби, підняття 

скиби, культурна оранка, ярусна 
оранка  

Перевертання скиби, 

ярусна оранка 
Культурна  оранка, 

підняття скиби 

13 Чим утворюється робоча 

поверхня корпуса плуга? 

Леміш, полиця  Польова дошка, стовба Польова дошка, полиця 

14 Які плуги використовують для 
гладенької оранки? 

Загального призначення Спеціального 
призначення 

Оборотні, клавішні, 
човникові.  

15 Які види плужних корпусів ви 

знаєте? 

Культурні, гвинтові, напівгвинтові, 

циліндричні, безполицеві, вирізні, 
дискові, з роторною полицею@ 

Культурні, гвинтові, з 

роторною полицею 

Безполицеві, вирізні, 

дискові, з роторною 
полицею 

16 Які види лемешів ви знаєте? Трапецієвидні, долотоподібні, 
долотоподібні з висувним долотом   

 Вирізні, роторні Циліндричні, гвинтові, 
напівгвинтові, культурні 

17 Які види полиць ви знаєте? Циліндричні, гвинтові, 
напівгвинтові, культурні, вирізні, 

роторні  

Трапецієвидні, 
долотоподібні, 

долотоподібні з висувним 
долотом,  

 Вирізні, роторні 

18 Назвіть  службові частини 

корпусу плуга 

Польова дошка, стовба  Циліндричні, гвинтові, 
напівгвинтові, культурні 

 Леміш, полиця. 

19 Які органи плуга належать до 

робочих? 

Рама плуга, корпус, 

дисковий ніж  

Корпус, 

передплужник, 

дисковий ніж 

Корпус, передплужник, 
навіска плуга 

20 Для якого виду обробітку 
використовується плуг ПЛН-5-35? 

Основного  Спеціального  Поверхневого  

21 Для якого виду обробітку 
використовується плуг ППО-5-40? 

Гладенької оранки Оранки всклад-

врозгін 

Лущення стерні 



 

22 Які деталі корпуса плуга беруть 

участь в оранці грунту? 

Полиця, леміш  Полиця, стовба Леміш, польова дошка 

23 Яка з полиць корпуса плуга має 

таку характеристику -  погано 

розпушує грунт, але добре його 

перекидає? 

Гвинтова  Культурна  Циліндрична  

24 Яка з полиць корпуса плуга має 

таку характеристику -  добре 

розпушує грунт, але погано його 

перекидає? 

Культурна  Циліндрична  Гвинтова 

25 Яка з полиць корпуса плуга має 

таку характеристику -  добре 

розпушує грунт і  добре його 
перекидає? 

Циліндрична  Гвинтова Культурна  

26 Які корпуси ставлять на плугах 

загального призначення? 

Дискові  Комбіновані  Культурного типу   

27 З яким трактором агрегатується 

плуг ПЛН-5-35 і яка його ширина 

захвату? 

ДТ-75; 1,75 Т-150, 1,75  ПМЗ-80; 2,05 

28 Які фактори враховуються при 

визначенні опору плуга в 

практиці експлуатаційних 

розрахунків? 

Глибина оранки, ширина 

захвату, питомий опір грунту  

Питомих опір грунту, 

маса плуга, ширина 

захвату  

Глибина оранки, 

ширина захвату, 

швидкість руху  

29 Яких і скільки робочих органів 

для знищення бур’янів 

потрібно поставити на 

культиватор для обробітку 

картоплі, посадженої 

саджалкою КСМ-4? 

П’ять стрілчатих лап, десять 

бритв 

П’ять стрілчастих лап, 

вісім бритв  

Чотири стрілчасті лапи, 

вісім бритв 

30 Яких і скільки робочих органів 

для знищення бур’янів потрібно 
поставити на культиватор для 

обробітку картоплі, посадженої 

саджалкою КСМ -6? 

Сім стрілчастих лап, 

дванадцять бритв  

Сім стрілчастих лап, 

чотирнадцять бритв 

Шість стрілчастих лап, 

дванадцять бритв 

31 Яких і скільки робочих 

органів для підживлення з 
одночасним підгортанням 

потрібно поставити на 
культиватор для 
обробітку картоплі, 

посадженої саджалкою 
КСМ-6? 

Сім підгортачів, 

чотирнадцять 
живильних доліт 

Сім підгортачів  

(без крилачів на 
крайніх 

підгортачах), 
дванадцять 
живильних доліт  

Шість підгортачі, 

дванадцять 
живильних доліт 

32 Яких і скільки робочих 

органів для підживлення з 
одночасним підгортанням 

потрібно поставити на 
культиватор для 
обробітку картоплі, 

посадженої саджалкою 
КСМ-4? 

П’ять підгортачів  (без 

крилачів на крайніх 
підгортачах), вісім 

живильних доліт   

Чотири 

підгортачі, вісім 
живильних доліт 

П’ять підгортачів, 

десять живильних 
доліт 

33 На яку глибину проводять 
поверхневий обробіток, см? 

0…8  8…16 24…35 

34 На яку глибину проводять 

мілкий обробіток, см? 

8…16  0…8 >35 

35 На яку глибину проводять 

середній обробіток, см? 

24…35 16…24  0…8 

36 На яку глибину проводять 

глибокий обробіток, см? 

>35 16…24 24…35  

37 На яку глибину проводять 

меліоративний обробіток, см? 

24…35 >35  16…24 

38 Який код присвоєний 
лемішним ґрунтообробним 
машинам? 

01 02 03 



 

39 Який порядковий номер 

присвоєний поверхневому 

обробітку? 

2 1 3 

40 Який код присвоєний дисковим 

ґрунтообробним машинам? 
03 01 02 

41 Який код присвоєний 
чизельним ґрунтообробним 
машинам? 

02 03 01 

42 Який порядковий номер 
присвоєний мілкому 
обробітку? 

1 2 3 

43 Який порядковий номер 
присвоєний середньому 
обробітку? 

2 3 1 

44 Який порядковий номер 
присвоєний глибокому 
обробітку? 

3 4 2 

45 В яких межах регулюють кут 

атаки дисків дискової борони 

БД-10? 

12…21
0
  12…18

0
 70…80 

0
 

46 В яких межах регулюють кут 

атаки дисків дискової борони 

БДТ-7? 

12…18
0
  70…80 

0
 12…21

0
 

 В яких межах регулюють кут 

атаки дисків дискової борони 
БДВ-6? 

70…80 
0
  12…21

0
 12…18

0
 

48 Як змінюється поперечний 

перекіс рами начіпного плуга? 

Зміною довжини центральної 

тяги начіпного механізму 
трактора 

Зміною довжини 

правого розкосу 
начіпного механізму  

Зміною довжини лівого 

розкосу начіпного 
механізму  

49 Як змінюється поперечний 

перекіс рами причіпного 

плуга? 

Зміною довжини центральної 

тяги начіпного механізму 
трактора 

Зміною довжини 

лівого розкосу 
начіпного механізму  

Механізмами борозного 

і заднього коліс 

50 Яка форма поперечного 

перерізу зуба борони 3БП-0,6? 

Квадратний круглий Овальний  

51 Які робочі органи 

використовуються на бороні 

БДВ-7? 

Сферичні диски діаметром 450 

мм 

Голчасті диски Сферичні вирізні диски 

діаметром 660мм 

52 Яким чином регулюється тиск 

на грунт котка 3КВГ-1,4? 

Зміною баласту в ящиках Тиск котка на грунт 

постійний 

Кількістю води в 

циліндрах 

53 Що найбільше впливає на 
опір плуга? 

Швидкість руху  Вага плуга Нахил поля 

54 Чи збільшується опір плуга 
із збільшенням швидкості 
оранки 

Збільшується  зменшується Не змінюється 

55 Як впливає глибина оранки 
на тяговий опір плуга? 

Із збільшенням глибини 
опір зменшується 

Не впливає Із збільшенням 
глибини опір   
збільшується  

56 Як впливає швидкість руху 
на тяговий опір сівалки? 

Із збільшенням швидкості 

тяговий опір збільшується  

Із збільшенням 

швидкості тяговий 

опір зменшується 

Не впливає 

57 Визначте правильне 
встановлення ножа по 
відношенню до лемеша 
передплужника 

На рівні носка лемеша 
передплужника 

На 10…20 мм нижче 

носка передплужника 

і площина ножа 

зміщується в сторону 

поля 

На 20…30 мм нижче 

лемеша передплужника і 

площина ножа 

зміщується в сторону 

поля на 10…15 мм 

58 Визначте допустиму товщину 

леза лемеша плуга, мм  

4 0,5 1 

59 Визначте глибину оранки, на 

яку встановлюють 

передплужник 

На глибину оранки На половину 
глибини оранки 

8…12 см 

60 Визначте призначення 
передплужника 

Для меншого опору плуга Для підрізання 

верхнього шару 

грунту і вкладання 

його на дно борозни  

Для стійкого ходу 
плуга 



 

61 Визначте призначення польової 

дошки 

Для стійкого ходу плуга  Для кращого 

перевертання скиби 

Для збільшення маси 

плуга. 

62 Визначте спосіб регулювання 

глибини оранки начіпним 

плугом 

Розкосами Опорним колесом  Центральною тягою 

63 Визначте спосіб регулювання 

глибини оранки причіпним 

плугом 

Польовим колесом  Борозним колесом Заднім колесом 

64 Як усувають поздовжній перекіс 
начіпного плуга? 

Розкосами навіски трактора Поздовжньою тягою 
навіски трактора 

Опорним колесом 

65 Як усувають поздовжній 
перекіс причіпного плуга? 

Розкосами навіски 
трактора, 

Перестановкою 

поперечної планки на 
загнутих кінцях 

гряділів причепа 

плуга.  

Поздовжньою 
тягою навіски 
трактора 

66 Як усувають поперечний 
перекіс причіпного плуга? 

Перестановкою поперечної 
планки на загнутих кінцях 

гряділів причепа плуга.  

Механізмом 
борозного і заднього 

коліс  

Розкосами навіски 
трактора 

67 Як усувають поперечний 
перекіс начіпного плуга? 

Опорним колесом Розкосами навіски 
трактора,  

Поздовжньою 
тягою навіски 
трактора 

68 Визначте спосіб 
регулювання глибини ходу 
робочих органів 
культиватора КПС-4 

Положенням коліс 
відносно рами.  

Робочим 
гідроциліндром 

Зміною тиску 
пружин, заміною 
лап культиватора. 

69 Визначте призначення 
культиватора КПС-4 

Для закриття вологи Для обертання 
верхнього шару 
грунту 

Для глибокого 

рихлення, знищення 

бур'янів при 

суцільному і 

паровому обробітку  

70 Визначте призначення 
культиватора КПГ-250 

Для закриття вологи, 
знищення бур'янів 

Для знищення 

бур'янів шляхом 

перекидання 

верхнього шару 

грунту  

Для безвідвального 
обробітку грунту на 
глибину 30 см.  

71 Визначте кількість 
дискових секцій у 
лущильника ЛДГ-10 

8  4 12 

72 Визначте кількість 
дискових секцій у БДТ-7 

8 9 12 

73 Визначте призначення 
дискової борони БДВ-7 

Для розпушування скиб після 

оранки цілинних земель і 

обробітку важких грунтів, а 

також може використовуватися 
для догляду за луками і 

пасовищами 

Для основного 
дискового 

обробітку та 
лущення грунту 

на глибину 8…16 
см. 

Для розпушування 
та лущення грунту 
на глибину до 8 см 

74 Визначте призначення дискової 

борони БДВ-6 

Для розпушування та лущення 

грунту на глибину до 8 см 

Для основного дискового 
обробітку та лущення 

грунту на глибину 8…16 
см.  

 

75 Визначте призначення 
дискової борони БД-10 

Для основного дискового 
обробітку та лущення 
грунту на глибину 8…16 
см 

Для розпушування 

скиб після оранки 
цілинних земель і 

обробітку важких 

грунтів, а також може 

використовуватися 

для догляду за луками 
і пасовищами 

Для розпушування 
та лущення грунту 
на глибину до 8 см 

76 З яким трактором агрегатують БДВ-7, 
кН ? 

14 20 30 

77 З яким трактором агрегатують БГД-
2,4; яка глибина обробітку БГД-2,4; 

чим регулюють глибину обробітку 
грунту БГД-2,4? 

МТЗ, ПМЗ; 16…24 см;  зміною 

положення котка відносно 

батарей у вертикальному 

напрямку.  

Т-150; ДТ-75; 

 до 16 см;  

зміною кута атаки 

батарей дисків;  

Т-150К, К-701; 

до 8 см; 

зміною кута атаки 

батарей дисків, зміною 
положення опорних 

коліс. 



 

78 Визначте призначення 
сітчастих борін 

Для знищення бур'янів та 
руйнування кірки на посівах у 

період з'явлення сходів, для 
розпушення верхнього шару 
грунту, а також для боронування 
гребеневих посадок картоплі.  

Для вирівнювання 
оброблюваного 
поля 

Для швидкого 
випаровування 
вологи. 

РОЗДІЛ 2. МАШИНИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ І ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ 

80 Які є види добрив? Мінеральні, 

органічні та хімічні 

меліоранти. 

Хімічні меліоранти Органічні  

81 Які є способи внесення 
добрив? 

Передпосівний 

(основний) ; 

припосівний; 

післяпосівний 

(підживлення)  

Післяпосівний  

(підживлення) 
Припосівний 

82 Визначте вид добрив, які 
висіваються РТТ-4,2 

Органічні  Мінеральні  Рідкі  

83 На які види поділяють 
мінеральні добрива? 

Тверді,  рідкі, 

порошкоподібні 

Рідкі  Порошкоподібні 

84 Визначте вид добрив, які 
вносяться РУМ -5 

Рідкі Органічні Мінеральні 

85 Визначте вид добрив, які 
вносяться РОУ - 6 

Рідкі Органічні Мінеральні 

86 Визначте вид добрив, які 
вносяться ПОМ - 630 

Рідкі Органічні Мінеральні 

87 Визначте вид добрив, які 
вносяться МВУ -0,5 

Рідкі Органічні Мінеральні 

88 Визначте вид добрив, які 
вносяться ПРТ -10 

Рідкі Органічні Мінеральні 

89 Визначте спосіб регулювання 
норми внесення добрив на 
машині РОУ-6 

Зміною швидкості 

руху агрегату 

Зміною величини радіуса 

кривошипа, зміною 

швидкості руху агрегату  

Зміною швидкості руху 

конвеєра 

90 Визначте спосіб регулювання 
норми внесення добрив на 
машині ПРТ-16 

Зміною швидкості 

руху агрегату 

Зміною швидкості руху 

конвеєра, зміною 

швидкості руху агрегату  

Зміною швидкості руху 

конвеєра 

91 Визначте вид добрив, які 
вносяться МЖТ -10 

Рідкі органічні Рідкі мінеральні Тверді органічні 

92 Визначте призначення МЖТ-
10 

Самозавантажування, 

транспортування, 

перемішування і 
розливання рідких 

органічних добрив по 

поверхні поля 

Для внесення 

пилоподібних 

мінеральних добрив 

Для внесення рідких 

мінеральних добрив. 

93 Визначте призначення 
АРУП-10 

Для внесення 

рідких мінеральних 

добрив. 

Самозавантажування, 

транспортування, 
перемішування і внесення 
пилоподібних мінеральних 

добрив по поверхні поля  

Внесення твердих 

мінеральних добрив 

94 Визначте призначення  
МВУ-8 

Для внесення 

рідких мінеральних 

добрив. 

Внесення твердих 

мінеральних добрив  

Самозавантажування, 

транспортування, 
перемішування і внесення 
пилоподібних мінеральних 

добрив по поверхні поля  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 РОЗДІЛ 3. МАШИНИ ДЛЯ СІВБИ І САДІННЯ 

95 Які є основні способи сівби і 
садіння с. г культур? 

Рядковий, 

перехресний, 

вузькорядний, 

широкорядний, 

стрічковий, 

смуговий, 

розкидний, 

гладенький, в 

гребенях  

Смуговий, розкидний, 

гладенький, в гребенях 

вузькорядний, 

широкорядний, 

Вузькорядний, 

широкорядний, 

стрічковий, смуговий, 

розкидний, гладенький 

96 Назвіть робочі органи сівалок Насіннєвисівні 

апарати, 

насіннєпроводи, 

сошники, загортачі 

Рама, опорно-приводні 

колеса, насінні ящики, 

причіп, навіска  

Механізми передач, 

механізм заглиблення і 

піднімання сошників 

97 Визначте правильну 
класифікацію сівалок за 
призначенням: 

Начіпні і причіпні Розкидні, рядкові, 
вузькорядні, 
пунктирної сівби 

Зернотукові, 

зернотравяні, льонові, 

бурякові, для сівби 

кукурудзи 

98 Визначте марку сівалки, 
призначену для вузькорядної 
сівби: 

 
СЗТ-3,6 

 
СЗ-3,6 

 
СЗУ-3,6  

99 Визначте спосіб регулювання 
підйому сошників сівалки СЗ-3,6 

Гідравлічним 
підйомним 

механізмом  

Навісною системою 
трактора 

Рукояткою підйому 
сошників 

100 Визначте спосіб регулювання 

заглиблення сошників СЗ-3,6: 

Зміною натягу 
пружин 

Зміною положення 
коліс відносно рами 

Гвинтовим 
регулятором 

101 Визначте способи 
регулювання норми висіву 
насіння СЗ-3,6: 

Зміною швидкості 
руху агрегату 

Зміною положення 
заслінок насінного 
ящика 

Зміною довжини робочої 

частини котушки, зміною 

швидкості обертання 
котушок.  

102 Визначте спосіб регулювання 
норми висіву мінеральних 
добрив СЗ-3,6 

Зміною положення 

заслінок насінного 

ящика зміною 

швидкості 

обертання котушок.  

Зміною швидкості 
руху агрегату 

Зміною довжини 

робочої частини 

котушки 

103 Визначте вид підшипників, 
на які встановлені диски 
сошників СЗ-3,6 

 
Кулькові  

 
Ковзання 

 
Роликові 

104 Визначте спосіб регулювання 

підйому сошників сівалки ССТ-

12Б 

Гідравлічним 

підйомним 

механізмом  

Навісною системою 
трактора 

Рукояткою підйому 
сошників 

105 Визначте спосіб регулювання 
заглиблення сошників ССТ-
12Б: 

 
 
Зміною натягу 
пружин 

Зміною положення коліс 

відносно рами, зміною 

положення котків 

посівних секцій 

гвинтовою тягою 

балансирної підвіски  

 
 
Гвинтовим 
регулятором 

106 Визначте спосіб регулювання 
заглиблення сошників 
СУПН-8: 

 
Зміною натягу 
пружин 

Зміною положення коліс 

відносно рами зміною 

положення котків 

посівних секцій   

 
Гвинтовим 
регулятором 

107 Визначте способи 
регулювання норми висіву 
насіння ССТ-12Б: 

 
Зміною швидкості 
руху агрегату 

Зміною положення 
заслінок насінного 
ящика 

Зміною дисків з різною 

кількістю рядів комірок, 
зміною швидкості 

обертання дисків.  

108 Визначте спосіб регулювання 
норми висіву мінеральних 
добрив 
 ССТ-12Б 

Зміною положення 

заслінок насінного 

ящика; зміною 

швидкості 

обертання котушок.  

Зміною швидкості 
руху агрегату 

Зміною частоти 

обертання пружинного 

дозатора  

109 При обертанні котушки висівного 

апарату СЗ-3,6 в якому стані 

знаходяться муфта і розетка? 

Муфта і розетка 

обертаються разом з 

котушкою 

Муфта не обертається, 

розетка обертається 

разом з котушкою 

Розетка  не обертається, 

муфта обертається разом з 

котушкою  



 

110 Як здійснюється привід на 

висівні апарати СЗ-3,6 

Від одного колеса 

сівалки 

Від двох коліс сівалки Від ВВП трактора 

111 Як здійснюється привід на 

висівні апарати ССТ-12Б 

Від двох коліс 

сівалки 

Від одного колеса 

сівалки 

Від ВВП трактора 

112 Як здійснюється привід на 

висівні апарати СУПН-8 

Від двох коліс 

сівалки 

Від ВВП трактора Від одного колеса 

сівалки 
113 Визначити ширину захвату СУПН-8 

з міжряддям 70 см 

8 5,6 6 

114 Визначити ширину захвату ССТ-8В 

з міжряддям 60см 

4,8 8 6 

115 Визначити ширину захвату ССТ-
12В з міжряддям 45см 

12 6 5,4 

116 Якої довжини повинні бути маркери 

посівного агрегату, коли агрегат 
ведуть по маркерному сліду правим 

колесом? 

 

 
Однакової довжини 

Правий маркер довший за 

лівий на колію передніх 
коліс трактора 

Правий маркер повинен 

бути менший за лівий на 
колію передніх коліс 

трактора  

117 Визначити яку кількість рослин 
потрібно на один гектар під час 

садіння   СКН-6А при міжряддях 70 

см і крок садіння 50 см? 

 
28571 

 
20400 

 
2040 

118 Чим регулюють норму висіву 
насіння  в СО-4,2? 

Зміною довжини  і 

швидкості 

обертання котушки 

Зміною довжини 
висівної щілини 

Зміною швидкості 
руху агрегату 

119 Чим регулюють глибину 
заробки насіння  в СО-4,2? 

Гвинтовим 

механізмом 

регулювання 

глибини сівби 

Зміною положення 
реборд на дисках 
сошників 

Зміною положення 
опорних коліс 
відносно рами 

120 Чим регулюють глибину 
заробки розсади  в СКН-6А? 

Переміщенням 

сошників відносно 

рам секцій та 

переміщенням 
ущільнювальних 

котків по висоті 

Гвинтовим механізмом 
регулювання глибини 
сівби 

Зміною положення 
опорних коліс 
відносно рами 

121 Чим регулюють глибину 
заробки насіння  в КСМ-6? 

Частотою обертання 
садильних дисків за 

допомогою змінних 

зірочок (13,15,17,18,20 

і 22 зубців) на 

проміжному валу 
механізму приводу  

Переміщенням 
опорних коліс 
садильних секцій 

Заслінками 
основного бункера 

122 Чим регулюють моменти 
закриття і відкриття 
розсадотримачів в СКН-6А? 

Переміщенням 
лекал у пазах 
тримачів 

Переміщенням 
опорних коліс 
садильних секцій 

Переміщенням по колу 

диска з роликами відносно 
маточини садильного 

диска і переміщенням 

тяги дозувального 

пристрою 

123 Чим регулюють подачу води 
в СКН-6А? 

Переміщенням по 

колу диска з роликами 

відносно маточини 

садильного диска і 

переміщенням тяги 
дозувального 

пристрою  

Переміщенням 
опорних коліс 
садильних секцій 

Переміщенням лекал 
у пазах тримачів 

124 Чим регулюють подачу бульб у 
живильні ковші? 

Заслінками основного 
бункера 

Частотою обертання 
садильних дисків 

 Зміною швидкості руху 
агрегату  

125 Чим регулюють густоту 
садіння картоплі? 

Частотою обертання 

садильних дисків за 
допомогою змінних 

зірочок (13,15,17,18,20 

і 22 зубців) на 

проміжному валу 

механізму приводу  

Зміною куту атаки 

сферичних дисків 

поворотом косинок на 

півосях, зміною стиску 

пружин натискних 

штанг. 

Заслінками 
основного бункера 

126 Чим регулюють висоту 
гребенів над бульбами? 

Зміною куту атаки 

сферичних дисків 

поворотом косинок 

на півосях, зміною 

стиску пружин 

натискних штанг.  

Заслінками основного 
бункера 

Частотою обертання 

садильних дисків за 

допомогою змінних 

зірочок (13,15,17,18,20 і 
22 зубців) на проміжному 

валу механізму приводу  

127 Визначте спосіб регулювання Зміною положення Зміною положення Навісною системою 



 

кута входження сошників в 

грунт КСМ-4 

копіювальних коліс болтів обмежувача 

опускання  

трактора 

128 Визначте марку саджалки, яка 

має ланцюгово-ложечковий 

садильний апарат. 

 
КСМ-4 

 
САЯ-4  

 
СН-4Б 

РОЗДІЛ 4. МАШИНИ  ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН 

130 Назвіть методи захисту 
рослин:  

Організаційно-

господарський, 

агротехнічний, 

механічний, 

фізичний, 

біологічний, 

хімічний 

Організаційно-

господарський, 

агротехнічний, 

механічний, фізичний, 

біологічний, хімічний, 

інтегрований  

Організаційно-

господарський, 

агротехнічний, 

механічний, фізичний 

131 Назвіть способи хімічного 
захисту рослин: 

Протруювання, 

обприскування, 

обпилювання, 
аерозольні обробки, 

фумігація, розкидання 

отруйних принад , 

внесення 

гранульованих 
пестицидів.  

Розкидання  отруйних 

принад , внесення 

гранульованих пестицидів. 

Протруювання, 

обприскування, 

обпилювання, аерозольні 
обробки, фумігація 

132 Які машини використовують для 

хімічної боротьби з бур’янами? 
 

Фумігатори, 
Аерозольні  
генератори 

 
Обприскувачі  

133 Які машини використовують 

для боротьби із збудниками 

хвороб насіння? 

 
Протруювачі  

 
Обпилювачі 

 
Обприскувачі 

134 Чим встановлюють і регулюють 

тиск в системі обприскувача 

ОПШ-2000? 

 
Регулятором 
тиску 

 
Насосом  

 
Краном  

135 Якого типу насос 
встановлено на обприскувачі 
ОПШ-2000? 

Мембранно-
поршневий 

Шестеренний Відцентровий 

136 Призначення аерозольного 
генератора АГ-УД-2 

Для боротьби з 

шкідниками с. г. 

культур, садів, 

лісосмуг, а також 

для оброблення 

складських і 

тваринницьких 

приміщень 

Для боротьби з 
хворобами насіння 

Для приготування 
робочих рідин 
пестицидів 

137 Призначення агрегату 
АПЖ-12 

Для боротьби з 
хворобами 
насіння 

Для приготування 
робочих рідин 
пестицидів  

Для боротьби з 

шкідниками с. г. 

культур, садів, 

лісосмуг, а також для 

оброблення складських 

і тваринницьких 

приміщень 
138 Назвіть типи розпилювачів Вихровий, типу УН, 

садовий, 
дефлекторний 

щілинний, 

пневматичний 

Гідравлічні, пневматичні, 

обертові 

 

Дискові, барабанні, 

пульверизаційні, 

прямоструменеві 

139 Назвіть типи гідравлічних  
розпилювачів 

Вихровий, 

відцентровий, 

дефлекторний, 

щілинний  

Пульверизаційні, 
прямоструменеві 

Дискові, барабанні 
 

140 Назвіть типи пневматичних  
розпилювачів 

 
Дискові, 
барабанні 
 

Вихровий, відцентровий, 

дефлекторний, щілинний 
Пульверизаційні, 
прямоструменеві@ 

141 Назвіть типи обертових  
розпилювачів 

Вихровий, 

відцентровий, 
дефлекторний, 

щілинний 

Пульверизаційні, 
прямоструменеві 

Дискові, барабанні 
 



 

РОЗДІЛ 5. МАШИНИ ДЛЯ ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ  
142 Які деталі різального апарату 

КС-2,1 належать до різальної 
пари? 

Палець-сегмент Вкладиш-сегмент 
 

Палець-вкладиш 

143 Якою рівністю 
характеризується різальний 
апарат нормального різання з 
одинарним пробігом? 

Хід ножа рівний 
кроку різальної та 
протирізальної 
частин  

Хід ножа рівний кроку 

різальної та двом крокам 

протирізальної частини 

Хід ножа рівний двом 

крокам різальної та 

двом крокам 

протирізальної частини 

144 Чому рівний хід ножа в різальному  
апараті КС-2,1 та скільки ходів робить 
ніж за один оберт кривошипа? 

Радіусу 
кривошипа, один 
хід 

Двом радіусам 
кривошипа, один хід 

Двом радіусам 

кривошипа, два ходи  

145 Якого типу привід ножа 
різального апарату КС-2,1? 

Механізм хитної 
вилки 

Кривошипно-шатунний 

механізм  

Механізм хитної 
шайби 

146 Назвіть марку комбайна для 
збирання кукурудзи на силос 

КСС-2,6  КС-6Б ККУ-2А 

147 Якими граблями можна 

виконувати послідовно три 

операції:ворушіння, згрібання в 

валки, обертання валків? 

ГП-14 ГВК-6  ГПП-6 

148 За кількістю різальних 
апаратів кормозбиральні 
машини бувають: 

Однобрусні, 
багатобрусні  

Двобрусні, трибрусні Однобрусні, двобрусні, 

трибрусні, багатобрусні  

149 За типом різального апарату  
кормозбиральні машини 
бувають: 

Сегментнопальце
ві  

Безпальцьові, дискові Сегментнопальцьові, 

без пальцьові, барабанні, 

роторні,  дискові.  

150 Назвіть різальні апарати 
підпірного різання 

Сегментнопальць
ові, безпальцьові 

Дисковий, роторний,  Роторно - барабанний  

151 При включенні в’язального 

апарату прес-підбирача, який 

елемент в’язального апарату 

першим включається в роботу? 

Ніж-затискач Гачок-вузлов'яз Голка  

152 Скільки циліндрів має 
сушильний барабан агрегату 
АВМ-0,65? 

один два три 

153 Назвіть марку 
кормозбирального комбайна 

КСК-100 КСС-2,6 КС-1,8 

154 Назвіть способи заготівлі 
трав 

Заготівля 

розсипного сіна, 

заготівля 

пресованого сіна, 

заготівля сінажу , 

заготівля трав’яного 

борошна  

Заготівля розсипного 
сіна, заготівля 
трав’яного борошна 

Заготівля 
пресованого сіна, 
заготівля сінажу 

     

РОЗДІЛ 6. МАШИНИ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР. 

156 Назвіть способи збирання 
зернових культур 

Пряме 
комбайнування 

Роздільний спосіб 
збирання 

Пряме комбайнування, 
роздільний спосіб 

збирання 

157 Який із способів збирання 

зернових культур, що 

достигають нерівномірно, 

сприяє зменшенню втрат зерна? 

Двофазний  Однофазний  

158 За яких умов забезпечується 
нормальна робота мотовила 
жатки? 

Швидкість планки 
мотовила більша  
швидкості 
машини 

Швидкість планки 
мотовила менша 
швидкості машини 

Швидкість планки 
мотовила рівна 
швидкості машини 

159 Що означає цифра в маркуванні 

зернозбирального комбайна 

КЗС-9? 

Ширину захвату, 
см 

Номер конструкції Пропускну здатність 

молотарки, кг/с  

160 Що означає число 1500  в 

маркуванні зернозбирального 

Ширину захвату, 
м 

Ширину молотарки, 
мм  

Пропускну здатність 

молотарки, кг/с 



 

комбайна  Дон – 1500?  

161 Які регулювання мотовила 
можна проводити на ходу 
комбайна КЗС-9? 

Піднімання і 
опускання 
мотовила 

Винесення мотовила 
вперед, назад, частоти 
обертання  

Піднімання і 

опускання, винесення 

вперед, назад і частоти 

обертання мотовила 

162 Скільки положень граблин 

ексцентрикового мотовила СК-

5М можна зафіксувати при 

збиранні зернових різного 

стану? 

Два  Три  Чотири  

163 Скільки точок шарнірного 

з’єднання корпуса жатки з 

похилою камерою для 

копіювання в поздовжньому і 

поперечному напрямках?  

Три сферичних 
з’єднання 

Три циліндричних 
шарнірних з’єднання 

Два циліндричних і 
одно сферичне 
з’єднання  

164 Визначте чи обертаються осі 
шнека жатки під час роботи 

Ліва, права вісь 

обертаються, 

правий хвостовик 

не обертається 

Ліва, права вісь не 

обертаються, правий 

хвостовик обертається  

Всі три осі 
обертаються  

165 В якому положенні ножа 
жатки перевіряється його 
центрування ? 

В крайніх (мертвих 

точках) кривошипа, 

швидкість рівна 

нулю  

В середньому положенні, 

швидкість максимальна 

Не враховуючи 

положення кривошипа, 

швидкість рівна 

V=w‧r‧Sin x (де х – 

величина кута повороту 

кривошипа) 

166 Якого типу молотильний 
апарат встановлений на 
комбайні КЗС-9? 

Один бильний Два бильних Роторний 

167 Якого типу молотильний 
апарат встановлений на 
комбайні КЗСР-9? 

Роторний Один бильний Два бильних 

168 Якого типу молотильний 
апарат встановлений на 
комбайні РСМ-10? 

Два бильних Роторний Один бильний 

169 Який робочий орган комбайна 

потрібно налагодити на 

нормальну роботу, якщо в 

соломі копнувача виявлено 

вільне зерно? 

Молотильний 

апарат 

Соломотряс Очистку 

170 Який робочий орган комбайна 

потрібно налагодити на 

нормальну роботу, якщо в 

полові копнувача виявлено 

вільне зерно? 

Молотильний 

апарат 

Соломотряс Очистку 

171 Який робочий орган комбайна 

потрібно налагодити на 

нормальну роботу, якщо в 

соломі копнувача виявлено 

невимолочене  зерно? 

Молотильний 

апарат 

Соломотряс Очистку  

172 Які вузли очистки комбайна 
забезпечують сепарацію 
дрібного вороху? 

Грохот, решітний 

стан, вентилятор 

Жалюзійне решето, 

вентилятор, механізм 

приводу 

Решітний стан, 

вентилятор, 

подовжувач   

173 Які вузли комбайна 
забезпечують сепарацію 
грубого вороху? 

Соломотряс Очистка Молотильний апарат 

174 Скільки гідроприводів 
обслуговує об’ємний  
гідропривід  КЗС-9 

три чотири  два 

175 Скільки гідравлічних 
циліндрів двосторонньої діі є 
в гідросистемах КЗС-9 

Чотири Два Три 

176 Скільки є агрегатів трансмісії Два  Три  Чотири  



 

в силовій передачі КЗС-9 від 
вала двигуна до ведучих 
коліс? 

177 Кільки робочих органів 
комбайна КЗС-9 обслуговує 
основний  гідропривід 

14 12 15 

178 Які вузли комбайна 
забезпечують сепарацію 
мілкого вороху? 

Соломотряс Очистка Молотильний апарат 

179 Визначте причину 
подрібнення і розплющення 
зерна в комбайні КЗС-9 

Малі зазори в 

молотильному 

апараті, недостатня 

швидкість 

обертання барабана,  

погнуті або 

зношенні планки 

підбарабання 

Збільшена швидкість 

обертання молотильного 

барабана, малі зазори в 

молотильному апараті, 

перекошено 

підбарабання, багато 

зерна поступає в 

колосовий шнек 

Збільшений зазор між 

бичами і планками 

підбарабання, забилися 

отвори підбарабання, 

збільшена подача 

хлібної маси 

180 Назвіть причини появи 
вільного зерна в соломі 

Велика поступальна 

швидкість 

комбайна, 

відсутність фартуха, 

забиті жалюзі 

клавіш 

соломотряса, 

зменшена 

швидкість 

обертання клавіш 

соломотряса  

Велика поступальна 

швидкість комбайна, 

відсутність фартуха 

Забиті  жалюзі клавіш 

соломотряса, зменшена 

швидкість обертання 

клавіш соломотряс 

181 Який робочий орган очистки 
потрібно налагодити, якщо в 
полові копнувача виявлено 
необмолочені колоски? 

Грохот Подовжувач грохота  Нижнє решето 

РОЗДІЛ 7. МАШИНИ ДЛЯ ЗБИРАННЯ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО ТА ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ 
ОБРОБКИ КАЧАНІВ 

182 Назвіть способи збирання 
кукурудзи на зерно 

Збирання кукурудзи 

в качанах, з 

обмолотом  

Збирання кукурудзи з 

обмолотом 

Збирання кукурудзи 
в качанах 

183 З яким трактором 
агрегатують ККП-3? 

МТЗ-80 Т-150К ДТ-75М 

184 З яким трактором 
агрегатують КСКУ-6? 

МТЗ-80 Т-150К Самохідний  

185 Визначте ширину захвату 
КСКУ-6 

6 м 4,2 м 3м 

186 Визначте ширину захвату 
ККП-3 

2,1 м 4,2 м 3м 

187 З яким енергозасобом 
агрегатують ППК-4 

СК-5М РСМ-10 КЗС-9 Славутич 

188 З яким енергозасобом 
агрегатують КМД-6 

СК-5М РСМ-10 КЗС-9 Славутич 

189 З яким енергозасобом 
агрегатують ПЗКС-6 

СК-5М РСМ-10 КЗС-9 Славутич 

190 Назвіть призначення 

очисника качанів ОП-15П 

Для очищення 

спілих качанів 

кукурудзи від 

обгорток та інших 

рослинних домішок.  

Для очищення качанів 

кукурудзи воскової 

стиглості від обгорток та 

інших рослинних 

домішок 

Для обмолоту спілих 

качанів кукурудзи і 

очистки зерна від 

обгорток і серцевин та 

інших домішок. 

191 Назвіть призначення 
молотарки МКП-3 

Для очищення 

спілих качанів 

кукурудзи від 

обгорток та інших 

рослинних домішок.  

Для очищення качанів 

кукурудзи воскової 

стиглості від обгорток та 

інших рослинних 

домішок 

Для обмолоту спілих 

очищених від обгорток 

качанів кукурудзи  

очистки зерна від  

стрижнів та легких 



 

домішок.  
192 Чому рівний зазор між 

відривними пластинами 
качановідривного апарату 
жатки КСКУ-6? 

Ширина між 

відривними 

пластинами в 
передній частині 

більша, ніж у задній 

на 3 мм, або рівна їй і 

повинна бути не 

більша половині 
діаметра найменшого 

качана 

1,5…2 мм 4…5 мм 

193 Яка величина зазору між 
чистиком і найбільшим 
рифом вальця 
качаноочисного апарату? 

Ширина між 
відривними 

пластинами в 

передній частині 

більша, ніж у задній 

на 3 мм, або рівна їй і 
повинна бути не 

більша половині 

діаметра найменшого 

качана 

1,5…2 мм 4…5 мм 

194 Яка величина зазору між 
ножем і протирізальною 
пластиною різального 
апарату жатки КСКУ-6 ? 

Ширина між 

відривними 

пластинами в 

передній частині 

більша, ніж у задній 
на 3 мм, або рівна їй і 

повинна бути не 

більша половині 

діаметра найменшого 
качана 

1,5…2 мм 4…5 мм 

РОЗДІЛ 8.МАШИНИ, КОМПЛЕКСИ ДЛЯ ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ЗЕРНА І ЗБЕРІГАННЯ УРОЖАЮ  

197 Назвіть операції 
післязбиральної обробки 
зерна 

Очищення, 

сортування, 

калібрування, 

сушіння 

Очищення, сушіння Сортування, сушіння 

198 Дайте визначення: що таке 
очищення зерна? 

Це виділення із 

вороху домішок, а 

також щуплого, 

битого і 

пошкодженого 

зерна основної 

культур 

Це розподіл зерна на 

сорти (фракції) за його 

властивостями: 

розмірами (товщина, 

ширина і довжина), 

масою або вагою, 

аеродинамічними та 

іншими 

характеристиками. 

Це складова 

сортування. Його 

виконують при 

розподілі очищеного 

зерна на фракції. Його 

проводять з метою 

більш рівномірного 

розподілу насіння в 

рядках 

199 Дайте визначення: що таке 
сортування зерна? 

Це складова 

сортування. Його 

виконують при 

розподілі 

очищеного зерна на 

фракції. Його 

проводять з метою 

більш рівномірного 

розподілу насіння в 

рядках 

Це виділення із вороху 

домішок, а також 

щуплого, битого і 

пошкодженого зерна 

основної культури 

Це розподіл зерна на 

сорти (фракції) за його 

властивостями: 

розмірами (товщина, 

ширина і довжина), 

масою або вагою, 

аеродинамічними та 

іншими 

характеристиками.  

200 Дайте визначення: що таке 
калібрування зерна? 

Це розподіл зерна 

на сорти (фракції) 

за його 

властивостями: 

розмірами 

(товщина, ширина і 

довжина), масою 

або вагою, 

аеродинамічними та 

іншими 

характеристиками. 

Це складова сортування. 

Його виконують при 

розподілі очищеного 

зерна на фракції. Його 

проводять з метою більш 

рівномірного розподілу 

насіння в рядках 

Це виділення із вороху 

домішок, а також 

щуплого, битого і 

пошкодженого зерна 

основної культури 

201 Назвіть способи очищення Повітряним 

потоком, за 

За  властивостями його 

поверхні,  за розмірами 

За  розмірами на 

трієрах за щільністю і 



 

зерна розмірами на 

решетах, за 

розмірами на 

трієрах за 

щільністю і 

питомою вагою, за 

властивостями його 

поверхні  

на решетах питомою вагою 

202 Як класифікують машини для 
очищення і сортування 
зерна? 

За призначенням, за 

конструкцією, за 

принципом роботи, 

за способом 

пересуванн 

Загального призначення, 

спеціального 

призначення 

Прості, складні 

203 Як класифікують машини для 
очищення і сортування зерна 
за призначенням? 

Загального 

призначення, 

спеціального 

призначення  

Повітроочисні, 

повітряно-решітні, 

повітряно-решітно-

трієрні 

Прості, складні 

204 Як класифікують машини для 
очищення і сортування зерна 
за конструкцією? 

Прості, складні  Загального призначення, 

спеціального 

призначення 

Повітроочисні, 

повітряно-решітні, 

повітряно-решітно-

трієрні 
205 Як класифікують машини для 

очищення і сортування зерна 
за принципом роботи? 

Повітроочисні, 

повітряно-решітні, 

повітряно-решітно-

трієрні  

За призначенням, за 

конструкцією, за 

принципом роботи, за 

способом пересування 

Прості, складні 

206 Як класифікують машини для 
очищення і сортування зерна 
за способом пересування? 

Пересувні, 

стаціонарні  

Повітроочисні, 

повітряно-решітні, 

повітряно-решітно-

трієрні 

Загального 

призначення, 

спеціального 

призначення 

207 Скільки решітних станів є в 
очисника вороху ОВС-25 

Один два три 

208 Які способи очищення зерна 
використовують  в ОВС-25? 

Повітряним 

потоком, за 

розмірами на 

решетах  

За розмірами на трієрних 

циліндрах 

За аеродинамічними 

властивостями 

209 Які способи очищення зерна 
використовують  в СМ-4? 

Повітряним 

потоком, за 

розмірами на 

решетах і на 

трієрних циліндрах  

За розмірами на трієрних 

циліндрах 

За аеродинамічними 

властивостями 

210 Визначте продуктивність 
СМ-4 

5т/год 4 т/год  3 т/год 

211 Визначте продуктивність 
ОВС-25 

25 т/год  30 т/год 35 т/год 

212 Назвіть способи сушіння 
зерна 

Механічний, 

сорбційний, 

природний 

(сонячний), 

конвективний, 

кондуктивний  

конвективний, 

кондуктивний 

Механічний, 

сорбційний, природний 

213 За якими показниками 
класифікують зерносушарки? 

Видом палива, видом 

теплоносія, 
напрямком руху 

теплоносія відносно 

зернового потоку, 

характером процесу 

сушіння (періодичної 
або безперервної дії), 

мобільністю 

(стаціонарні або 

пересувні), станом 

зернового шару 
(нерухомим, рухомим, 

псевдорозрідженим), 

конструкцією (шахтні, 

Станом зернового шару 

(нерухомим, рухомим, 

псевдорозрідженим), 

конструкцією (шахтні, 

барабанні та вібраційні) 

Видом палива, видом 

теплоносія, напрямком 

руху теплоносія 

відносно зернового 

потоку, характером 

процесу сушіння 



 

барабанні та 

вібраційні) 

214 Назвіть режими сушіння 
зерна 

Температура теплоносія 

в шахтних 
зерносушарках для 
насіннєвого матеріалу 
вологістю до 18% не 

повинна перевищувати 
70 

0 
С, а вологістю 

18…20% - 65 
0
 С. При 

сушінні продовольчого 

зерна вологістю до 26% 
температура теплоносія 
має становити 80..90

0
 С  

У барабанних 

зерносушарках при 
сушінні насіннєвого 
зерна температура 

теплоносія має бути 
145…165 

0 
С, 

продовольчого -  
180…210

0 
С а фуражного 

– 180…250
0
С 

Температура теплоносія в 

шахтних зерносушарках для 
насіннєвого матеріалу 
вологістю до 18% не повинна 
перевищувати 80 

0 
С, а 

вологістю 18…20% - 75 
0
 С. 

При сушінні продовольчого 
зерна вологістю до 26% 
температура теплоносія має 

становити 80..100
0
 С  

У барабанних зерносушарках 
при сушінні насіннєвого зерна 
температура теплоносія має 

бути 155…175 
0 

С, 
продовольчого -  190…220

0 
С а 

фуражного – 190…260
0
С 

 

215 Назвіть робочі органи 
зерносушарок 

Топка, сушильна 

камера,   

вентилятори, 

трубопроводи, 

завантажувальні і 

розвантажувальні 

елеватори, 

трубопроводи, 

привідні механізми 

Топка, пристрої для 

сушіння і охолодження 

зерна, вентилятори, 

завантажувальні та 

розвантажувальні 

елеватори, трубопроводи 

і привідні механізми 

 

216 Назвіть кут нахилу трієрних 
циліндрів 

0
0
 1…2,5

0
 3

0
 

217 Які домішки відділяє 
вівсюжний циліндр? 

Довгі Короткі Середні 

218 Які домішки відділяє 
кукільний циліндр?ь 

Середні Довгі Короткі 

219 Що є проходом на колосових 
решетах? 

Крупні домішки Зерно і дрібні домішки  

220 Що є сходом на колосових 
решетах? 

Зерно і дрібні 

домішки 

Крупні домішки  

221 Що є сходом на сортувальних 
решетах?  

Дрібні домішки Крупне насіння Подрібнене насіння 

222 Що є проходом на 
сортувальних решетах? 

Крупне насіння Подрібнене насіння Дрібні домішки 

РОЗДІЛ 9. МАШИИ ДЛЯ ЗБИРАННЯ КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ  
224 Назвіть способи збирання 

буряків 
Потоковий, 

перевалочний, 

потоково-

перевалочний  

Потоковий  Перевалочний  

225 Назвіть способи збирання 
картоплі 

Потоковий, 

роздільний, 

комбінований                                       

Потоковий Роздільний, 

комбінований                                         

226 При якому способі збирання 

буряків коренеплоди без 

розриву в часі транспортують на 

цукровий завод? 

Потоковий  Перевалочний  Потоково-

перевалочний 

227 При якому способі збирання 

буряків коренеплоди  

транспортують в кагат? 

Перевалочний Потоково-перевалочний Потоковий  

228 При якому способі збирання 

буряків частину коренеплодів  

транспортують в кагат, частину 

на цукровий завод? 

Потоково-

перевалочний 

Потоковий Перевалочний 

229 При якому способі збирання 

картоплі застосовують 

Потоковому  Роздільному      Комбінованому  



 

картоплекопач-валкоутворювач 

УКВ-2? 

230 Визначте ширину захвату 

картоплезбирального комбайна 

ККУ-2А 

1,4м 2,8 м 2,2 м 

231 Визначте ширину захвату 

картоплезбирального комбайна 

ККМ-4 

1,4м 2,8 м 2,2 м 

232 Визначте ширину захвату 

картоплезбирального комбайна 

КСК-4 

1,4м 2,8 м 2,2 м 

233 Визначте ширину захвату 

коренезбирача  КС-6Б 

2,7м 6м 3м 

234 Визначте ширину захвату 

гичкозбиральної машини  БМ-

6Б 

2,7м 6м 3м 

235 Визначте ширину захвату 

картоплезбирального комбайна 

КПК-2 

2,1м 1,4м 1,2м 

236 Визначте ширину захвату 

картоплезбирального комбайна 

КПК-3 

2,1м@ 1,4м 1,2м 

237 Якою саджалкою потрібно 

садити картоплю, щоб збирати 

комбайном КПК-3? 

СН-4Б КСМ-4 КСМ-6 

238 Визначте спосіб регулювання 

амплітуди коливання механізму 

струшування основного 

елеватора ККУ-2А і його 

діапазон (мм) 

Зміною довжини 

шатуна; від 0 до 45 

Заміною еліптичних 

зірочок; від 0 до 45 

Зміною радіуса 

кривошипа на ведучому 

диску;  

від 0 до 65  

239 Назвіть межі зміни нахилу гірки 

ККУ-2А 

15…35
 0

  12…45 
0
 25…50

 0
 

240 Яка глибина копання картоплі? На 1…3 см нижче 

залягання бульб 

(18…20см)  

25 см 15 см 

241 Який зазор між різальним 

апаратом і копіром 

гичкозбиральної машини БМ-6А 

в горизонтальній площині і як 

його встановлюють? 

Половині діаметра 

середнього розміру 

кореня; 

переміщенням 

копіра вперед або 

назад в овальних 

отворах 

10 мм; зміною довжини 

гвинтової тяги 

Робочі органи 

захвачують головки 

коренів 2…3 см; 

переміщенням опорних 

коліс по висоті 

242 Який зазор між різальним 

апаратом і копіром 

гичкозбиральної машини БМ-6А 

в вертикальній площині і як 

його встановлюють? 

10 мм; зміною 

довжини гвинтової 

тяги 

Половині діаметра 

середнього розміру 

кореня; переміщенням 

копіра вперед або назад в 

овальних отворах 

Робочі органи 

захвачують головки 

коренів 2…3 см; 

переміщенням опорних 

коліс по висоті 

243 Який зазор між билами 

очисника головок коренів і 

коренями   і як його 

встановлюють? 

Робочі органи 

захвачують головки 

коренів 2…3 см; 

переміщенням 

опорних коліс по 

висоті 

Половині діаметра 

середнього розміру 

кореня; переміщенням 

копіра вперед або назад в 

овальних отворах 

10 мм; зміною довжини 

гвинтової тяги 

244 Визначте величину зазору між 

нижніми кромками дисків 

викопного пристрою КС-6Б і як 

його встановлюють 

30…46 мм; 

перестановкою 

регулювальних 

шайб з 

внутрішнього на 

зовнішній бік диска 

або навпаки   

6…10 см: переміщенням 

пальців у отворах 

кронштейнів передньої 

балки 

90 
0
 і 45 

0
; поворотом 

зірочок з позначками 

при роз’єднаному 

ланцюгу механізму 

приводу 

245 Визначте глибину копання 

коренів коренекопачем КС-6Б і 

як її встановлюють? 

6…10 см: 

переміщенням 

пальців у отворах 

кронштейнів 

90 
0
 і 45 

0
; поворотом 

зірочок з позначками при 

роз’єднаному ланцюгу 

механізму приводу 

30…46 мм; 
перестановкою 

регулювальних шайб з 

внутрішнього на 

зовнішній бік диска або 



 

передньої балки  навпаки   

246 Визначте величину кута між 

кулачками дисків 

грудкоподрібнювача КС-6Б для 

транспортувального режиму і 

для подрібнення грудок 

90 
0
 і 45 

0
; 

поворотом зірочок з 

позначками при 

роз’єднаному 

ланцюгу механізму 

приводу 

30…46 мм; перестановкою 

регулювальних шайб з 

внутрішнього на зовнішній 
бік диска або навпаки   

6…10 см: 

переміщенням пальців 

у отворах кронштейнів 

передньої балки  

247 Визначте значення тиску (МПа) 

балонів грудкоподрібнювача 

ККУ-2А  

 

0,01…0,015 

 

0,2…0,3 

 

1…2 

248 Визначте спосіб регулювання 

глибини копання комбайном 

ККУ-2А 

Зміною положення 

опорних коліс за 

допомогою 

штурвала 

Гідроциліндром, 

встановленим на рамі 

комбайна 

Зміною положення 

ходових коліс комбайна 

249 Назвіть якому положенню 

шарніра тяги  

гичкозрізувального апарата 

вертикальна поправка буде 

найбільшою?  

 

І  

 

ІІ 

 

ІІІ 

250 Назвіть величину зазору між 

ножем і грунтом і чим його 

встановлюють різального 

апарату БМ-6А? 

5…20 мм; 

спеціальним 

гвинтом опорно-

копіювального 

колеса 

гичкозрізувальної 

секції 

35…50 мм; 

переміщенням гребінки 

копіра в овальних 

отворах 

5…25 мм; гвинтовою 

тягою збільшуючи її 

довжину чи 

зменшуючи 

251 Чим обмежується зазор між 

вальцями і шнеками шнекового 

очисника головок коренів КС-

6Б? 

Розмірів коренів, 

вологості грунту 

Розмірів коренів  Вологості грунту 

252 Визначте ширину захвату (м), 

робочу швидкість (км/год), 

продуктивність(т/год) і висоту 

навантажування(м) СПС-4,2 

4,2; 0,05…0,74; 200; 

3,5 

4;1…1,5; 300;3 4,5; 0,07…0,1; 150;4 

253 Визначте чим регулюють 

положення кулачкового 

живильника відносно поверхні 

поля СПС-4,2  

Гвинтовими 

механізмами 

опорних коліс 

рухомої рами  

Переміщенням ланцюгів 

підвіски рухомої рами у 

пазах кронштейнів 

Ходовими колесами 

навантажувача 

254 Визначте чим регулюють 

навантаження на опорні колеса 

живильника СПС-4,2 

Переміщенням 

ланцюгів підвіски 

рухомої рами у 

пазах кронштейнів  

Гвинтовими механізмами 

опорних коліс рухомої 

рами 

Ходовими колесами 

навантажувача 

255 Назвіть марку трактора з яким 

агрегатується ККУ-2А 

МТЗ, ПМЗ  Т-40, Т-25 Т-150К, Т-150 

РОЗДІЛ 10. МАШИНИ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ПРЯДИВНИХ КУЛЬТУР 

257 Назвіть способи збирання 

прядильних культур 

Комбайновий, 

сноповий 

Комбайновий  Сноповий  

258  

За якими признаками 

класифікують  машини для 

збирання прядильних культур?  

 

За призначенням, за 

технологічними 

операціями,  

 

  

259 Дайте класифікацію 

льонозбиральних машин за 

призначенням  

Льонобралки, 

льонокомбайни, 

льономолотарки, 

молотарки-віялки, 

підбирачі та 

ворушили, стрічок 

льоносоломки та 

трести  

  

260 Визначте призначення 

льонобралки 

Забезпечують 

брання стебел льону 

з грунту і 

укладають їх у 

Забезпечують брання 

стебел, обчісують 

головки, зв’язують 

льоносоломку у снопи 

Обмолочують снопи 

льону-довгунця 



 

стрічки на полі або розстеляють по полю  

261 Визначте призначення 

льонокомбайна 

Забезпечують 

брання стебел льону 

з грунту і 

укладають їх у 

стрічки на полі 

Забезпечують брання 

стебел, обчісують 

головки, зв’язують 

льоносоломку у снопи 

або розстеляють по полю  

Обмолочують снопи 

льону-довгунця 

262 Визначте призначення 

льономолотарки  

Забезпечують 

брання стебел, 

обчісують головки, 

зв’язують 

льоносоломку у 

снопи або 

розстеляють по 

полю  

Обмолочують снопи 

льону-довгунця  

Забезпечують брання 

стебел льону з грунту і 

укладають їх у стрічки 

на полі 

263 Визначте призначення 

молотарки-віялки 

Обмолочують 

снопи льону-

довгунця  

Перетирають 

льоноворох, виділяють і 

очищають насіння@ 

Забезпечують брання 

стебел льону з грунту і 

укладають їх у стрічки 

на полі 

264 Визначте призначення 

підбирачів 

Підбирають 

 (обертають) 

стрічки 

льоносоломки або 

трести, зв’язують 

стебла льону ( 

трести)  у снопи або 

формують рулони 

@ 

Перетирають 

льоноворох, виділяють і 

очищають насіння 

Обмолочують снопи 

льону-довгунця  

265 Назвіть марку льонобралки ТЛН-1,5А ЛКВ-4А МЛ-2,8 

266 Назвіть марку льонокомбайна  ТЛН-1,5А ЛКВ-4А МЛ-2,8 

267 Назвіть марку льономолотарки ТЛН-1,5А ЛКВ-4А МЛ-2,8 

268 Назвіть марку молотарки-віялки МВ-2,5 ОСН-1А ПТН-1 

269 Назвіть марку підбирача трести МВ-2,5 ОСН-1А ПТН-1 

270 Назвіть марку підбирача-

обертача трести 

МВ-2,5 ОСН-1А ПТН-1 

РОЗДІЛ 11. МАШИНИ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР 

273 Виберіть марки машин для 

збирання томатів 

СКТ-2, СКТ-2А,  

 ПТ-3, 5 

КОП-1,5;  ЛКГ-1,4;ММТ-1 

274 Виберіть марки машин для 

збирання капусти 

КОП-1,5 ЛКГ-1,4;ММТ-1 МСК-1; УКС-2; МКП-

2;  

275 Виберіть марки машин  для 

збирання огірків 

ЛКГ-1,4;ММТ-1 СМУ-3С; ОПКШ-1,4; КОП-1,5;  

276 Виберіть марки машин для 

вибіркового збирання овочів 

ПОУ-2; АУС-1; 

НПСШ-12А  

ЛКГ-1,4;ММТ-1 СКТ-2, СКТ-2А,  

 ПТ-3, 5 

277 Виберіть марки машин для 

збирання цибулі 

ЛКГ-1,4; ЛКП-1,8 СМУ-3С; ОПКШ-1,4; СМУ-3С; ОПКШ-1,4; 

ЕМ-11; ММТ-1 

278 Виберіть марки машин для 

збирання моркви 

ММГ-1; ЕМ-11; 

МУК-1,8; МП-2; 

ММТ-1 

СМУ-3С; ОПКШ-1,4; 

ЕМ-11; ММТ-1 

ЛКГ-1,4; ЛКП-1,8 

279 Назвіть марки машин для 

збирання столових буряків, 

петрушки, пастернаку, редиски 

СМУ-3С; ОПКШ-

1,4; ЕМ-11; ММТ-1 

СКТ-2, СКТ-2А,  

 ПТ-3, 5 

ЛКГ-1,4; ЛКП-1,8 

280     

РОЗДІЛ 12. МАШИНИ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ПЛОДІВ ТА  ДОГЛЯДУ ЗА  КРОНОЮ ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ  

281 Назвіть способи збирання 

плодів 

Ручний з 

використанням 
засобів малої 

механізації; 

напівмеханізований із 

застосуванням 

платформ; 
механізований з 

використанням 

плодозбиральних 

машин, комбайнів 

Ручний з використанням 

засобів малої механізації; 

напівмеханізований із 

застосуванням платформ  

Механізований  з 

використанням 

плодозбиральних 

машин, комбайнів 



 

282 Назвіть марки машин, які 

використовують для малої 

механізації збирання плодів 

ПОС-0,5; ПКО-

0,7;   
 

ВУМ-15А; МПУ-1А; 

КПУ-2; МПЯ-1А 

АС-2; МКО-3 

283 Назвіть марки машин, які  

використовують для 

механізованого збирання плодів 

і ягід 

ВУМ-15А; 

МПУ-1А; КПУ-

2; 

 МПЯ-1А   
 

ПОС-0,5; ПКО-0,7  
 

АС-2; МКО-3 

284 Назвіть марки машин, які 

використовують для 

обрізування крони дерев  

АС-2; МКО-3 ВУМ-15А; МПУ-1А; 

КПУ-2; МПЯ-1А 

ПОС-0,5; ПКО-0,7  
 

285     

РОЗДІЛ 13. МЕЛІОРАТИВНІ МАШИНИ 

286 Меліорація це: Сукупність технічних прийомів 

і засобів, спрямованих на 

значне підвищення 

гідрологічних, грунтових і 
агрокліматичних умов земель 

для отримання високих і 

стабільних урожаїв с. г. культур 

Осушування земель Зрошування земель 

287 Які є види меліорації? Гідротехнічна, 

культуртехнічна, 

агрохімічна 

Гідротехнічна, 

культуртехнічна  

 

Культуртехнічна, 

агрохімічна 

288 На що спрямована 

гідротехнічна меліорація? 

На обводнення і зрошування 

засушливих земель і 

осушування 

перезволожених земель  

На виконання 

операцій, пов’язаних з 

приведенням 

освоюваних і 
поліпшуваних земель 

у придатний для 

оранки стан, 

поліпшення луків і 
пасовищ за 

одночасного 

збереження і 

підвищення родючості 

грунтів 

На виконання заходів, 

спрямованих на 

усунення вітрової і 

водної ерозій грунтів, 

вапнування кислих і 

гіпсування 

солонцюватих 

289 На що спрямована 

культуртехнічна меліорація? 

На виконання операцій, 

пов’язаних з приведенням 

освоюваних і поліпшуваних 

земель у придатний для оранки 
стан, поліпшення луків і 

пасовищ за одночасного 

збереження і підвищення 

родючості грунтів 

На обводнення і 

зрошування 

засушливих земель і 

осушування 

перезволожених 

земель  

На виконання заходів, 

спрямованих на 

усунення вітрової і 

водної ерозій грунтів, 

вапнування кислих і 

гіпсування 

солонцюватих 

290 На що спрямована 

агрохімічна меліорація? 

На виконання заходів, 

спрямованих на усунення 

вітрової і водної ерозій 

грунтів, вапнування кислих і 

гіпсування солонцюватих@ 

На виконання 

операцій, пов’язаних з 

приведенням 

освоюваних і 
поліпшуваних земель 

у придатний для 

оранки стан, 

поліпшення луків і 

пасовищ за 
одночасного 

збереження і 

підвищення родючості 

грунтів 

На обводнення і 

зрошування 

засушливих земель і 

осушування 

перезволожених земель  

291 Які машини використовують 

для виконання 

меліоративних робіт? 

Культуртехнічні, землерийні 

загально будівельні, 

землерийні меліоративні, 

для ремонту і утримання 

меліоративних ліній, для 

поливу і осушення @ 

Для  ремонту і 

утримання 

меліоративних 

ліній, для поливу і 

осушення 

Землерийні  

загально 

будівельні, 

землерийні 

меліоративні 

 

 
 

 



 

Варіант 3 

1. Які органи плуга належать до робочих? 

1.Рама плуга, корпус, дисковий ніж  

2.Корпус, передплужник, дисковий ніж 
3.Корпус, передплужник, навіска плуга 
2. Які є способи внесення добрив? 

1.Передпосівний (основний) ; припосівний; післяпосівний (підживлення)  
2.Післяпосівний  (підживлення) 

3.Припосівний 
3. При обертанні котушки висівного апарату СЗ-3,6 в якому стані знаходяться муфта і 

розетка? 

1.Муфта і розетка обертаються разом з котушкою 
2.Муфта не обертається, розетка обертається разом з котушкою 

3.Розетка  не обертається, муфта обертається разом з котушкою  
4. Чим встановлюють і регулюють тиск в системі обприскувача ОПШ-2000? 

1.Регулятором тиску;           2.Насосом;              3.Краном  

5. Чому рівний хід ножа в різальному  апараті КС-2,1 та скільки ходів робить ніж за 

один оберт кривошипа? 

1.Радіусу кривошипа, один хід 
2.Двом радіусам кривошипа, один хід 
3.Двом радіусам кривошипа, два ходи  

6. Для якого виду обробітку використовується плуг ПЛН-5-35? 

1.Основного ;   2.Спеціального ;  3.Поверхневого 
7. Визначте вид добрив, які висіваються РТТ-4,2 

1Органічні ;   2.Мінеральні ;  3.Рідкі  
8. Як здійснюється привід на висівні апарати СЗ-3,6 

1Від одного колеса сівалки 
2.Від двох коліс сівалки 
3.Від ВВП трактора 

9. Якого типу насос встановлено на обприскувачі ОПШ-2000? 

1.Відцентровий;  2.Мембранно-поршневий; 3.Шестеренний 

10. Якого типу привід ножа різального апарату КС-2,1? 

1.Механізм хитної шайби 
2.Механізм хитної вилки 

3.Кривошипно-шатунний механізм  
11. Для якого виду обробітку використовується плуг ППО-5-40? 

1.Лущення стерні;  2.Гладенької оранки; 3.Оранки всклад-врозгін 
12. На які види поділяють мінеральні добрива? 

1.Порошкоподібні; 2.Тверді,  рідкі, порошкоподібні; 3.Рідкі  

13. Як здійснюється привід на висівні апарати ССТ-12Б? 

1.Від одного колеса сівалки 

2.Від ВВП трактора 
3.Від двох коліс сівалки 
14. Призначення аерозольного генератора АГ-УД-2 

1Для приготування робочих рідин пестицидів 
2.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 

складських і тваринницьких приміщень 
3.Для боротьби з хворобами насіння 
15. Назвіть марку комбайна для збирання кукурудзи на силос 

1.ККУ-2А;   2.КСС-2,6 ;   3.КС-6Б 
16. Які деталі корпуса плуга беруть участь в оранці грунту? 

1.Леміш, польова дошка 
2.Полиця, леміш  
3.Полиця, стовба 



 

17. Визначте вид добрив, які вносяться РУМ -5 

1.Мінеральні 
2Рідкі 

3.Органічні 
18. Як здійснюється привід на висівні апарати СУПН-8 

1.Від одного колеса сівалки 

2.Від двох коліс сівалки 
3.Від ВВП трактора 

19. Якого типу насос встановлено на обприскувачі ОПШ-2000? 

1.Відцентровий 
2.Мембранно-поршневий 

3.Шестеренний 
20. Якими граблями можна виконувати послідовно три операції:ворушіння, згрібання в 

валки, обертання валків? 

1.ГПП-6 
2.ГП-14 

3.ГВК-6  
21. Яка з полиць корпуса плуга має таку характеристику -  погано розпушує грунт, але 

добре його перекидає? 

1.Гвинтова  
2.Культурна  

3.Циліндрична  
22. Визначте вид добрив, які вносяться РОУ - 6 

1.Мінеральні 

2.Рідкі 
3.Органічні 

23. Визначити ширину захвату СУПН-8 з міжряддям 70 см 

1. 5,6м 
2. 8м 

3. 6м 
24. Призначення аерозольного генератора АГ-УД-2 

1.Для приготування робочих рідин пестицидів 
2.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 

складських і тваринницьких приміщень 

3.Для боротьби з хворобами насіння 
25. Якими граблями можна виконувати послідовно три операції:ворушіння, згрібання в 

валки, обертання валків? 

1.ГП-14 
2.ГВК-6  

3.ГПП-6 
26. Яка з полиць корпуса плуга має таку характеристику -  добре розпушує грунт, але 

погано його перекидає? 

1.Культурна  
2.Циліндрична  

3.Гвинтова 
27. Визначте вид добрив, які вносяться ПОМ - 630 

1.Мінеральні 
2.Рідкі  
3.Органічні 

28. Визначити ширину захвату ССТ-8В з міжряддям 60см 

1. 6м 

2. 6,4м 
3. 8 м 
 



 

29. Призначення агрегатуАПЖ-12 

1.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 
складських і тваринницьких приміщень 

2.Для боротьби з хворобами насіння 
3.Для приготування робочих рідин пестицидів  
30. За кількістю різальних апаратів кормозбиральні машини бувають: 

1.Однобрусні, багатобрусні  
2.Двобрусні, трибрусні 

3.Однобрусні, двобрусні, трибрусні, багатобрусні  
31. Яка з полиць корпуса плуга має таку характеристику -  добре розпушує грунт і  

добре його перекидає? 

1.Циліндрична  
2.Гвинтова 

3.Культурна  
32. Визначте вид добрив, які вносяться МВУ -0,5 

1.Мінеральні 

2.Рідкі 
3.Органічні 

33. Визначити ширину захвату ССТ-12В з міжряддям 45см 

1. 5,4м 
2. 12м 

3. 6м 
34. Назвіть типи розпилювачів 

1.Дискові, барабанні, пульверизаційні, прямоструменеві 

2.Вихровий, типу УН, садовий, дефлекторний щілинний, пневматичний  
3.Гідравлічні, пневматичні, обертові 

35. За типом різального апарату  кормозбиральні машини бувають: 

1.Сегментнопальцьові,без пальцьові, барабанні, роторні,  дискові. 
2.Сегментнопальцеві  

3.Безпальцьові, дискові 
36. Які корпуси ставлять на плугах загального призначення? 

1.Культурного типу 
2.Дискові  
3.Комбіновані  

37. Визначте вид добрив, які вносяться ПРТ -10 

1.Мінеральні 

2.Рідкі 
3.Органічні 
38. Якої довжини повинні бути маркери посівного агрегату, коли агрегат ведуть по 

маркерному сліду правим колесом? 

1.Однакової довжини 

2.Правий маркер довший за лівий на колію передніх коліс трактора 
3.Правий маркер повинен бути менший за лівий на колію передніх коліс трактора  
39. Назвіть типи гідравлічних  розпилювачів 

1.Дискові, барабанні 
2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  

3.Пульверизаційні, прямоструменеві 
40. Назвіть різальні апарати підпірного різання 

1.Роторно - барабанний 

2.Сегментнопальцьові, безпальцьові 
3.Дисковий, роторний,  

 
 
 



 

 

Варіант 4 

 

1. Які корпуси ставлять на плугах загального призначення? 

1.Дискові;   2.Комбіновані ;   3.Культурного типу  
2. Якої довжини повинні бути маркери посівного агрегату, коли агрегат ведуть по 

маркерному сліду правим колесом? 

1.Однакової довжини 

2.Правий маркер довший за лівий на колію передніх коліс трактора 
3.Правий маркер повинен бути менший за лівий на колію передніх коліс трактора  
3. Назвіть типи пневматичних  розпилювачів 

1.Дискові, барабанні 
2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  

3.Пульверизаційні, прямоструменеві 
4. При включенні в’язального апарату прес-підбирача, який елемент в’язального 

апарату першим включається в роботу? 

1.Ніж-затискач;  2.Гачок-вузлов'яз;   3.Голка  
5. З яким трактором агрегатується плуг ПЛН-5-35 і яка його ширина захвату? 

1.ПМЗ-80; 2,05;  2.ДТ-75; 1,75;   3.Т-150, 1,75  
6. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині РОУ-6 

1.Зміною швидкості руху конвеєра 

2.Зміною швидкості руху агрегату 
3.Зміною величини радіуса кривошипа, зміною швидкості руху агрегату  
7. Визначити яку кількість рослин потрібно на один гектар під час садіння    

СКН-6А при міжряддях 70 см і крок садіння 50 см? 

1. 28571;   2. 20400;    3. 2040 

8. Назвіть типи обертових  розпилювачів 

1.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  
2.Пульверизаційні, прямоструменеві 

3.Дискові, барабанні 
9. Скільки циліндрів має сушильний барабан агрегату АВМ-0,65? 

1.один;    2.два;     3.три 
10. Які фактори враховуються при визначенні опору плуга в практиці експлуатаційних 

розрахунків? 

1.Глибина оранки, ширина захвату, питомий опір грунту 
2.Питомих опір грунту, маса плуга, ширина захвату 

3.Глибина оранки, ширина захвату, швидкість руху 
11. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині ПРТ-16 

1.Зміною швидкості руху агрегату 

2.Зміною швидкості руху конвеєра, зміною швидкості руху агрегату  
3.Зміною швидкості руху конвеєра 

12. Чим регулюють норму висіву насіння  в СО-4,2? 

1.Зміною довжини  і швидкості обертання котушки 
2.Зміною довжини висівної щілини 

3.Зміною швидкості руху агрегату 
13. Назвіть методи захисту рослин:  

1.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, хімічний  
2.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, 

хімічний, інтегрований  

3.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний  
14. Назвіть марку кормозбирального комбайна 

1.КСК-100;    2.КСС-2,6;    3.КС-1,8 
 

 



 

15. Яких і скільки робочих органів для знищення бур’янів потрібно поставити на 

культиватор для обробітку картоплі, посадженої саджалкою КСМ -4? 

1.П’ять стрілчатих лап, десять бритв 

2.П’ять стрілчастих лап, вісім бритв  
3.Чотири стрілчасті лапи, вісім бритв 
16. Визначте вид добрив, які вносяться МЖТ -10 

1.Рідкі органічні;  2.Рідкі мінеральні;   3.Тверді органічні 
17. Чим регулюють глибину заробки насіння  в СО-4,2? 

1.Гвинтовим механізмом регулювання глибини сівби  
2.Зміною положення реборд на дисках сошників 
3.Зміною положення опорних коліс відносно рами 

18. Назвіть способи хімічного захисту рослин: 

1.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація, розкидання 

отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  
2.Розкидання  отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  
3.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація 

19. Назвіть способи заготівлі трав 

1.Заготівля розсипного сіна, заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу , заготівля 

трав’яного борошна  
2.Заготівля розсипного сіна, заготівля трав’яного борошна 
3.Заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу 

20. Яких і скільки робочих органів для знищення бур’янів потрібно поставити на 

культиватор для обробітку картоплі, посадженої саджалкою КСМ -6? 

1.Сім стрілчастих лап, дванадцять бритв  

2.Сім стрілчастих лап, чотирнадцять бритв 
3.Шість стрілчастих лап, дванадцять бритв 

21. Визначте призначення МЖТ-10 

1.Самозавантажування, транспортування, перемішування і розливання рідких органічних 
добрив по поверхні поля 

2.Для внесення пилоподібних мінеральних добрив  
3.Для внесення рідких мінеральних добрив. 

22. Чим регулюють глибину заробки розсади  в СКН-6А? 
1.Переміщенням сошників відносно рам секцій та переміщенням ущільнювальних котків по висоті 

2.Гвинтовим механізмом регулювання глибини сівби  
3.Зміною положення опорних коліс відносно рами 

23. Які машини використовують для хімічної боротьби з бур’янами? 

1.Фумігатори;   2.Аерозольні  генератори;  3.Обприскувачі  

24. Які деталі різального апарату КС-2,1 належать до різальної пари? 

1.Палець-сегмент;  2.Вкладиш-сегмент;   3.Палець-вкладиш 
25 Яких і скільки робочих органів для підживлення з одночасним підгортанням 

потрібно поставити на культиватор для обробітку картоплі, посадженої саджалкою КСМ -6? 

1.Сім підгортачів, чотирнадцять живильних доліт 

2.Сім підгортачів  (без крилачів на крайніх підгортачах), дванадцять живильних доліт  
3.Шість підгортачі, дванадцять живильних доліт 
26. Визначте призначення АРУП-10 

1.Для внесення рідких мінеральних добрив. 
2.Самозавантажування, транспортування, перемішування і внесення пилоподібних 

мінеральних добрив по поверхні поля  
3.Внесення твердих мінеральних добрив 
27. Чим регулюють глибину заробки насіння  в КСМ-6? 

1.Частотою обертання садильних дисків за допомогою змінних зірочок (13,15,17,18,20 і 22 
зубців) на проміжному валу механізму приводу 

2.Переміщенням опорних коліс садильних секцій  
3.Заслінками основного бункера 



 

28. Які машини використовують для боротьби із збудниками хвороб насіння? 

1.Протруювачі;  2.Обпилювачі;  3.Обприскувачі 
29. Якою рівністю характеризується різальний апарат нормального різання з 

одинарним пробігом? 

 1.Хід ножа рівний кроку різальної та протирізальної частин  
2.Хід ножа рівний кроку різальної та двом крокам протирізальної частини  

3.Хід ножа рівний двом крокам різальної та двом крокам протирізальної частини  
30. Яких і скільки робочих органів для підживлення з одночасним підгортанням 

потрібно поставити на культиватор для обробітку картоплі, посадженої саджалкою КСМ -4? 

1.П’ять підгортачів  (без крилачів на крайніх підгортачах), вісім живильних доліт  @  
2.Чотири підгортачі, вісім живильних доліт 

3.П’ять підгортачів, десять живильних доліт 
31. Визначте призначення МВУ-8 

1.Для внесення рідких мінеральних добрив. 
2.Внесення твердих мінеральних добрив  
3.Самозавантажування, транспортування, перемішування і внесення пилоподібних 

мінеральних добрив по поверхні поля  
32. Чим регулюють моменти закриття і відкриття розсадотримачів в СКН-6А? 

1.Переміщенням лекал у пазах тримачів 
2.Переміщенням опорних коліс садильних секцій  
3.Переміщенням по колу диска з роликами відносно маточини садильного диска і 

переміщенням тяги дозувального пристрою 
33. Чим встановлюють і регулюють тиск в системі обприскувача ОПШ-2000? 

1.Регулятором тиску;   2.Насосом ;   3.Краном  

34. Якою рівністю характеризується різальний апарат нормального різання з 

одинарним пробігом? 

1.Хід ножа рівний кроку різальної та протирізальної частин  
2.Хід ножа рівний кроку різальної та двом крокам протирізальної частини  
3.Хід ножа рівний двом крокам різальної та двом крокам протирізальної частини  

35. На яку глибину проводять поверхневий обробіток, см? 

1. 0…8 ;    2. 8…16;   3. 24…35 

36. Які є види добрив? 

1.Хімічні меліоранти 
2.Мінеральні, органічні та хімічні меліоранти. 

3.Органічні  
37. Чим регулюють подачу води в СКН-6А? 

1.Переміщенням по колу диска з роликами відносно маточини садильного диска і 
переміщенням тяги дозувального пристрою  

2.Переміщенням опорних коліс садильних секцій  

3.Переміщенням лекал у пазах тримачів 
38. Якого типу насос встановлено на обприскувачі ОПШ-2000? 

1.Мембранно-поршневий 
2.Шестеренний 
3.Відцентровий 

39. Чому рівний хід ножа в різальному  апараті КС-2,1 та скільки ходів робить ніж за 

один оберт кривошипа? 

1.Радіусу кривошипа, один хід 
2.Двом радіусам кривошипа, один хід 
3.Двом радіусам кривошипа, два ходи  

40. На яку глибину проводять мілкий обробіток, см? 

1. 8…16 ;    2. 0…8;   3. >35 

 
 
 



 

Варіант 5 

1. Які є способи внесення добрив? 

1.Передпосівний (основний) ; припосівний; післяпосівний (підживлення)  

2.Післяпосівний  (підживлення) 
3.Припосівний 
2. Чим регулюють подачу бульб у живильні ковші? 

1.Зміною швидкості руху агрегату 
2.Заслінками основного бункера 

3.Частотою обертання садильних дисків 
3. Призначення аерозольного генератора АГ-УД-2 

1.Для боротьби з хворобами насіння 

2.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 
складських і тваринницьких приміщень 

3.Для приготування робочих рідин пестицидів 
4. Якого типу привід ножа різального апарату КС-2,1? 

1.Кривошипно-шатунний механізм  

2.Механізм хитної вилки 
3.Механізм хитної шайби 

5. На яку глибину проводять мілкий обробіток, см? 

1. 0…8;    2. 8…16 ;    3. >35 
6. Визначте вид добрив, які висіваються РТТ-4,2 

1.Мінеральні ;   2.Рідкі;    3.Органічні  
 7. Чим регулюють густоту садіння картоплі? 

1.Частотою обертання садильних дисків за допомогою змінних зірочок (13,15,17,18,20 і 22 

зубців) на проміжному валу механізму приводу 
2.Зміною куту атаки сферичних дисків поворотом косинок на півосях, зміною стиску пружин 

натискних штанг. 
3.Заслінками основного бункера 
8. Призначення агрегатуАПЖ-12 

1.Для приготування робочих рідин пестицидів  
2.Для боротьби з хворобами насіння 

3.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 
складських і тваринницьких приміщень 

9. Назвіть марку комбайна для збирання кукурудзи на силос 

1.ККУ-2А;   2.КСС-2,6 ;    3.КС-6Б 
10. На яку глибину проводять середній обробіток, см? 

1. 0…8;    2. 24…35;    3. 16…24  
11. На які види поділяють мінеральні добрива? 

1.Тверді,  рідкі, порошкоподібні; 2.Порошкоподібні;  3.Рідкі  

12. Чим регулюють висоту гребенів над бульбами? 

1.Частотою обертання садильних дисків за допомогою змінних зірочок (13,15,17,18,20 і 22 

зубців) на проміжному валу механізму приводу 
2.Зміною куту атаки сферичних дисків поворотом косинок на півосях, зміною стиску пружин 

натискних штанг.  

3.Заслінками основного бункера 
13. Назвіть типи розпилювачів 

1.Дискові, барабанні, пульверизаційні, прямоструменеві 
2.Вихровий, типу УН, садовий, дефлекторний щілинний, пневматичний  
3.Гідравлічні, пневматичні, обертові 

14. Якими граблями можна виконувати послідовно три операції:ворушіння, згрібання в 

валки, обертання валків? 

1.ГПП-6;   2.ГП-14;   3.ГВК-6  
15. На яку глибину проводять глибокий обробіток, см? 

1. 24…35 ;   2. >35;    3. 16…24 



 

16. Визначте вид добрив, які вносяться РУМ -5 

1.Мінеральні 
2.Рідкі 

3.Органічні 
17. Визначте спосіб регулювання кута входження сошників в грунт КСМ -4 

1.Навісною системою трактора 

2.Зміною положення копіювальних коліс 
3.Зміною положення болтів обмежувача опускання  

18. Назвіть типи гідравлічних  розпилювачів 

1.Дискові, барабанні 
2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  

3.Пульверизаційні, прямоструменеві 
19.  За кількістю різальних апаратів кормозбиральні машини бувають: 

1.Двобрусні, трибрусні 
2.Однобрусні, багатобрусні  
3.Однобрусні, двобрусні, трибрусні, багатобрусні  

20. На яку глибину проводять меліоративний обробіток, см? 

1.24…35 

2.>35  
3.16…24 
21. Визначте вид добрив, які вносяться РОУ - 6 

1.Рідкі 
2.Мінеральні 
3.Органічні 

22. Визначте марку саджалки, яка має ланцюгово-ложечковий садильний апарат. 

1.СН-4Б 

2.КСМ-4 
3.САЯ-4  
23. Назвіть типи пневматичних  розпилювачів 

1.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  
2.Дискові, барабанні 

3.Пульверизаційні, прямоструменеві 
24. За типом різального апарату  кормозбиральні машини бувають 

1.Сегментнопальцьові,без пальцьові, барабанні, роторні,  дискові.  

2.Сегментнопальцеві  
3.Безпальцьові, дискові 

25. Який код присвоєний лемішним ґрунтообробним машинам? 

1. 03 
2. 01 

3. 02 
26. Визначте вид добрив, які вносяться ПОМ - 630 

1.Органічні 
2.Рідкі 
3.Мінеральні 

27. Які є основні способи сівби і садіння с. г культур? 

1.Вузькорядний, широкорядний, стрічковий, смуговий, розкидний, гладенький  

2.Рядковий, перехресний, вузькорядний, широкорядний, стрічковий, смуговий, розкидний, 
гладенький, в гребенях  

3.Смуговий, розкидний, гладенький, в гребенях вузькорядний, широкорядний, 

28. Назвіть типи обертових  розпилювачів 

1.Дискові, барабанні 

2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  
3.Пульверизаційні, прямоструменеві 
 



 

29. Назвіть різальні апарати підпірного різання 

1.Сегментнопальцьові, безпальцьові 
2.Дисковий, роторний,  

3.Роторно - барабанний  
30. Який порядковий номер присвоєний поверхневому обробітку? 

1. 3 

2. 2 
3. 1 

31. Визначте вид добрив, які вносяться МВУ -0,5 

1.Мінеральні 
2.Рідкі 

3.Органічні 
32. Назвіть робочі органи сівалок 

1.Механізми передач, механізм заглиблення і піднімання сошників 
2.Насіннєвисівні апарати, насіннєпроводи, сошники, загортачі@  
3.Рама, опорно-приводні колеса, насінні ящики, причіп, навіска  

33. Назвіть методи захисту рослин:  

1.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний 

2.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, хімічний  
3.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, 

хімічний, інтегрований  

34. При включенні в’язального апарату прес-підбирача, який елемент в’язального 

апарату першим включається в роботу? 

1.Голка  

2.Ніж-затискач 
3.Гачок-вузлов'яз 

35. Який код присвоєний дисковим ґрунтообробним машинам? 

1. 02 
2. 03 

3. 01 
36. Визначте вид добрив, які вносяться ПРТ -10 

1.Мінеральні 
2.Рідкі 
3.Органічні 

37. Визначте правильну класифікацію сівалок за призначенням: 

1.Начіпні і причіпні 

2.Розкидні, рядкові, вузькорядні, пунктирної сівби 
3.Зернотукові, зернотравяні, льонові, бурякові, для сівби кукурудзи  
 

38. Назвіть способи хімічного захисту рослин: 

1.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація, розкидання 

отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  
2.Розкидання  отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  
3.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація 

39. Скільки циліндрів має сушильний барабан агрегату АВМ-0,65? 

1.три 

2.один 
3.два 
40. Який код присвоєний чизельним ґрунтообробним машинам? 

1. 01 
2. 02 

3. 03  
 
 



 

 

Варіант 6. 

1. Який порядковий номер присвоєний мілкому обробітку? 

1. 3;       2. 1;             3. 2 
2. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині РОУ-6 

1.Зміною швидкості руху конвеєра 

2.Зміною швидкості руху агрегату 
3.Зміною величини радіуса кривошипа, зміною швидкості руху агрегату  

3. Визначте марку сівалки, призначену для вузькорядної сівби: 

1.СЗТ-3,6;       2.СЗ-3,6;           3.СЗУ-3,6  
4. Які машини використовують для хімічної боротьби з бур’янами? 

1.Обприскувачі;  2.Фумігатори;  3.Аерозольні  генератори 
5. Назвіть марку кормозбирального комбайна 

1.КС-1,8;       2.КПКУ-75;          3.КСС-2,6 
6. Який порядковий номер присвоєний середньому обробітку? 

1. 1;               2. 2;                   3. 3 

7. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині ПРТ-16 

1.Зміною швидкості руху конвеєра 

2.Зміною швидкості руху агрегату 
3.Зміною швидкості руху конвеєра, зміною швидкості руху агрегату  
8. Визначте спосіб регулювання підйому сошників сівалки СЗ-3,6 

1.Рукояткою підйому сошників 
2.Гідравлічним підйомним механізмом  
3.Навісною системою трактора 

9. Які машини використовують для боротьби із збудниками хвороб насіння? 

1.Обпилювачі;   2.Протруювачі;  3.Обприскувачі 

10. Назвіть способи заготівлі трав 

1.Заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу 
2.Заготівля розсипного сіна, заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу , заготівля 

трав’яного борошна  
3.Заготівля розсипного сіна, заготівля трав’яного борошна 

11. Який порядковий номер присвоєний глибокому обробітку? 

1. 2;              2. 3;                  3. 4 
12. Визначте вид добрив, які вносяться МЖТ -10 

1.Рідкі органічні 
2.Рідкі мінеральні 

3.Тверді органічні 
13. Визначте спосіб регулювання заглиблення сошників СЗ-3,6: 

1.Гвинтовим регулятором 

2.Зміною натягу пружин 
3.Зміною положення коліс відносно рами 

14. Чим встановлюють і регулюють тиск в системі обприскувача ОПШ-2000? 

1.Насосом ;    2.Регулятором тиску; 3.Краном  
15. Які деталі різального апарату КСК-100 належать до різальної пари? 

1.Вкладиш-сегмент;      
2.Палець-сегмент;      

3.Палець-вкладиш 
16. В яких межах регулюють кут атаки дисків дискової борони БД-10? 

1. 12…210 ;                 2. 12…180;                3. 70…80 0 

17. Визначте призначення МЖТ-10 

1.Для внесення рідких мінеральних добрив. 

2.Самозавантажування, транспортування, перемішування і розливання рідких органічних 
добрив по поверхні поля 

3.Для внесення пилоподібних мінеральних добрив  



 

18. Визначте способи регулювання норми висіву насіння СЗ-3,6: 

1.Зміною довжини робочої частини котушки, зміною швидкості обертання котушок.  
2.Зміною швидкості руху агрегату 

3.Зміною положення заслінок насінного ящика 
19. Якого типу насос встановлено на обприскувачі ОПШ-2000? 

1.Відцентровий 

2.Мембранно-поршневий 
3.Шестеренний 

20. Якою рівністю характеризується різальний апарат нормального різання з 

одинарним пробігом? 

1.Хід ножа рівний двом крокам різальної та двом крокам протирізальної частини  

2.Хід ножа рівний кроку різальної та протирізальної частин  
3.Хід ножа рівний кроку різальної та двом крокам протирізальної частини  

21. В яких межах регулюють кут атаки дисків дискової борони БДТ-7? 

1. 12…210;            2. 12…180 ;          3. 70…80 0 
22. Визначте призначення АРУП-10 

1.Внесення твердих мінеральних добрив 
2.Для внесення рідких мінеральних добрив. 

3.Самозавантажування, транспортування, перемішування і внесення пилоподібних 
мінеральних добрив по поверхні поля  

23. Визначте спосіб регулювання норми висіву мінеральних добрив СЗА-3,6 

1.Зміною швидкості руху агрегату 
2.Зміною довжини робочої частини котушки 
3.Зміною положення заслінок насінного ящика,  зміною швидкості обертання котушок.  

24. Призначення аерозольного генератора АГ-УД-2 

1.Для боротьби з хворобами насіння 

2.Для приготування робочих рідин пестицидів 
3.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 

складських і тваринницьких приміщень 

25. Чому рівний хід ножа в різальному  апараті КС-2,1 та скільки ходів робить ніж за 

один оберт кривошипа? 

1.Двом радіусам кривошипа, два ходи  
2.Радіусу кривошипа, один хід 
3.Двом радіусам кривошипа, один хід 

26. В яких межах регулюють кут атаки дисків дискової борони БДВ-6? 

1. 12…180;              2. 70…80 0 ;          3. 12…210 

27. Визначте призначення МВУ-8 

1.Самозавантажування, транспортування, перемішування і внесення пилоподібних 
мінеральних добрив по поверхні поля 

2.Для внесення рідких мінеральних добрив. 
3.Внесення твердих мінеральних добрив  

28. Визначте вид підшипників, на які встановлені диски сошників СЗ-3,6 

1.Роликові;         
2.Кулькові ;        

3.Ковзання 
29. Призначення агрегатуАПЖ-12 

1.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 
складських і тваринницьких приміщень 

2.Для боротьби з хворобами насіння 

3.Для приготування робочих рідин пестицидів @ 
30. Якого типу привід ножа різального апарату КС-2,1? 

1.Кривошипно-шатунний механізм  
2.Механізм хитної вилки 
3.Механізм хитної шайби 



 

31. Як змінюється поперечний перекіс рами начіпного плуга? 

1.Зміною довжини правого розкосу начіпного механізму 
2.Зміною довжини центральної тяги начіпного механізму трактора 

3.Зміною довжини лівого розкосу начіпного механізму 
32. Які є види добрив? 

1.Хімічні меліоранти 

2.Мінеральні, органічні та хімічні меліоранти. 
3.Органічні  

33. Визначте спосіб регулювання підйому сошників сівалки ССТ-18Б 

1.Гідравлічним підйомним механізмом  
2.Навісною системою трактора 

3.Рукояткою підйому сошників 
34. Назвіть типи розпилювачів 

1.Гідравлічні, пневматичні, обертові 
2.Вихровий, типу УН, садовий, дефлекторний щілинний, пневматичний 
3.Дискові, барабанні, пульверизаційні, прямоструменеві 

35. Назвіть марку комбайна для збирання кукурудзи на силос 

1.КСК-100;       

2.КС-6Б;       
3.ККУ-2А 
36. Як змінюється поперечний перекіс рами причіпного плуга? 

1.Зміною довжини лівого розкосу начіпного механізму 
2.Зміною довжини центральної тяги начіпного механізму трактора 
3.Механізмами борозного і заднього коліс 

37. Які є способи внесення добрив? 

1.Післяпосівний  (підживлення) 

2.Припосівний 
3.Передпосівний (основний) ; припосівний; післяпосівний (підживлення)  
38. Визначте спосіб регулювання заглиблення сошників ССТ-12Б: 

1.Гвинтовим регулятором 
2.Зміною положення коліс відносно рами, зміною положення котків посівних секцій 

гвинтовою тягою балансирної підвіски  
3.Зміною натягу пружин 
39. Назвіть типи гідравлічних  розпилювачів 

1.Пульверизаційні, прямоструменеві 
2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  

3.Дискові, барабанні 
40. Якими граблями можна виконувати послідовно три операції:ворушіння, згрібання в 

валки, обертання валків? 

1.ГПП-6;          
2.ГП-14;           

3.ГВК-6 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

Варіант 7 

1. Яка форма поперечного перерізу зуба борони 3БП-0,6? 

1.Квадратний 

2.Круглий 
3.Овальний  
2. Визначте вид добрив, які висіваються РТТ-4,2 

 1.Мінеральні  
 2.Рідкі 

3.Органічні  
3. Визначте спосіб регулювання заглиблення сошників СУПН-8: 

1.Зміною положення коліс відносно рами зміною положення котків посівних секцій   

 2.Гвинтовим регулятором 
3.Зміною натягу пружин 

4. Назвіть типи пневматичних  розпилювачів 

1.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний 
2.Пульверизаційні, прямоструменеві@ 

3.Дискові, барабанні 
5. За кількістю різальних апаратів кормозбиральні машини бувають: 

1.Однобрусні, багатобрусні  
2.Однобрусні, двобрусні, трибрусні, багатобрусні  
3.Двобрусні, трибрусні 

6. Які робочі органи використовуються на бороні БДВ-7? 

1.Сферичні диски діаметром 450 мм 
2.Сферичні вирізні диски діаметром 660мм 

3.Голчасті диски 
7. На які види поділяють мінеральні добрива? 

1.Порошкоподібні 
2.Тверді,  рідкі, порошкоподібні 
3.Рідкі  

8. Визначте способи регулювання норми висіву насіння ССТ-12Б: 

1.Зміною дисків з різною кількістю рядів комірок, зміною швидкості обертання  

дисків  
2.Зміною швидкості руху агрегату 
3.Зміною положення заслінок насінного ящика 

9. Назвіть типи обертових  розпилювачів 

1.Пульверизаційні, прямоструменеві 

2.Дискові, барабанні 
3.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  
10. За типом різального апарату  кормозбиральні машини бувають: 

1.Сегментнопальцьові,без пальцьові, барабанні, роторні,  дискові.  
2.Сегментнопальцеві  

3.Безпальцьові, дискові 
11. Яким чином регулюється тиск на грунт котка 3КВГ-1,4? 

1.Зміною баласту в ящиках 

2.Кількістю води в циліндрах 
3.Тиск котка на грунт постійний 

12. Визначте вид добрив, які вносяться 1РМГ -4 

1.Мінеральні 
2.Рідкі 

3.Органічні 
13. Визначте спосіб регулювання норми висіву мінеральних добрив  ССТ-8Б 

1.Зміною частоти обертання пружинного дозатора  
2.Зміною положення заслінок насінного ящика; зміною швидкості обертання котушок.  
3.Зміною швидкості руху агрегату 



 

14. Назвіть методи захисту рослин:  

1.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний  
2.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, хімічний  

3.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, 
хімічний, інтегрований  

15. Назвіть різальні апарати підпірного різання 

1.Роторно - барабанний 
2.Сегментнопальцьові, безпальцьові 

3.Дисковий, роторний,  
16. Що найбільше впливає на опір плуга? 

1.Вага плуга 

2.Нахил поля 
3.Швидкість руху  

17. Визначте вид добрив, які вносяться РОУ - 6 

1.Органічні;         
2.Мінеральні;        

3.Рідкі 
18. При обертанні котушки висівного апарату СЗ-3,6 в якому стані знаходяться муфта і 

розетка? 

1.Розетка  не обертається, муфта обертається разом з котушкою 
2.Муфта і розетка обертаються разом з котушкою 

3.Муфта не обертається, розетка обертається разом з котушкою 
19. При включенні в’язального апарату прес-підбирача, який елемент в’язального 

апарату першим включається в роботу? 

1.Голка;       
2.Ніж-затискач;       

3.Гачок-вузлов'яз 
20. Чи збільшується опір плуга із збільшенням швидкості оранки 

1.Збільшується ;          

2.Зменшується;        
3.Не змінюється 

21. Визначте вид добрив, які вносяться УСМК-5,4 

1.Рідкі;        
2.Органічні;          

3.Мінеральні 
22. Як здійснюється привід на висівні апарати СЗ-3,6 

1.Від ВВП трактора 
2.Від одного колеса сівалки 
3.Від двох коліс сівалки 

23. Назвіть способи хімічного захисту рослин: 

1.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація 

2.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація, розкидання 
отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  

3.Розкидання  отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  

24. Скільки циліндрів має сушильний барабан агрегату АВМ-0,65? 

1.три;            2.один;              3.два 

25. Як впливає глибина оранки на тяговий опір плуга? 

1.Із збільшенням глибини опір зменшується 
2.Не впливає 

3.Із збільшенням глибини опір   збільшується 
26. Визначте вид добрив, які вносяться ПОМ - 630 

1.Рідкі 
2.Органічні 
3.Мінеральні 



 

27. Як здійснюється привід на висівні апарати ССТ-12Б 

1.Від ВВП трактора 
2.Від двох коліс сівалки 

3.Від одного колеса сівалки 
28. Які машини використовують для хімічної боротьби з бур’янами? 

1.Аерозольні  генератори 

2.Фумігатори, 
3.Обприскувачі  

29. Назвіть марку кормозбирального комбайна 

1.КС-1,8;      2.КПІ-2,4;        3.КСС-2,6 
30. Як впливає швидкість руху на тяговий опір сівалки? 

1.Із збільшенням швидкості тяговий опір зменшується 
2.Із збільшенням швидкості тяговий опір збільшується  

3.Не впливає 
31. Визначте вид добрив, які вносяться МВУ -8 

1.Мінеральні 

2.Рідкі 
3.Органічні 

32. Як здійснюється привід на висівні апарати СО-4,2 

1.Від ВВП трактора 
2.Від двох коліс сівалки 

3.Від одного колеса сівалки 
33. Які машини використовують для боротьби із збудниками хвороб насіння? 

1.Обпилювачі;         

2.Протруювачі ;       
3.Обприскувачі 

34. Назвіть способи заготівлі трав 

1.Заготівля розсипного сіна, заготівля трав’яного борошна 
2.Заготівля розсипного сіна, заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу , заготівля 

трав’яного борошна  
3.Заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу 

35. Визначте правильне встановлення ножа по відношенню до лемеша передплужника 

1.На 20…30 мм нижче лемеша передплужника і площина ножа зміщується в сторону поля на 
10…15 мм 

2.На рівні носка лемеша передплужника 
3.На 10…20 мм нижче носка передплужника і площина ножа зміщується в сторону  

поля 
36. Визначте вид добрив, які вносяться РУН -15Б 

 1.Органічні;          2.Рідкі;           3.Мінеральні 

37. Визначити ширину захвату СУПН-8 з міжряддям 70 см 

1. 5,6;                      2.   6;                 3.   8 

38. Чим встановлюють і регулюють тиск в системі обприскувача ОПШ-2000? 

1.Регулятором тиску 
2.Насосом  

3.Краном  
39. Які деталі різального апарату КТП-6 належать до різальної пари? 

1.Палець-сегмент 
2.Вкладиш-сегмент 
3.Палець-вкладиш 

40. Визначте допустиму товщину леза лемеша плуга, мм 

1.   1;             2.   4;               3.   0,5 

 
 
 



 

Варіант 8 

1. Визначте вид добрив, які вносяться ПРТ -10 

1.Мінеральні;           

2.Рідкі;           
3.Органічні 
2. Визначити ширину захвату ССТ-8В з міжряддям 60см 

1.   8;            2.     4,8;            3.      6 
3. Якого типу насос встановлено на обприскувачі ОПШ-2000? 

1.Шестеренний;     
2.Мембранно-поршневий;               
3.Відцентровий 

4. Назвіть способи заготівлі трав 

1.Заготівля розсипного сіна, заготівля трав’яного борошна 

2.Заготівля розсипного сіна, заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу , заготівля 
трав’яного борошна  

3.Заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу 

5. Визначте глибину оранки, на яку встановлюють передплужник 

1.На половину глибини оранки;           

2.  8…12 см;             
3.На глибину оранки 
6. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині  

ПРТ-16 

1.Зміною швидкості руху конвеєра, зміною швидкості руху агрегату. 
2.Зміною швидкості руху агрегату 

3.Зміною величини радіуса кривошипа, зміною швидкості руху агрегату  
7. Визначити ширину захвату ССТ-12В з міжряддям 45см 

1.     5,4;               2.     12;              3.      6 
8. Призначення аерозольного генератора АГ-УД-2 

1.Для боротьби з хворобами насіння 

2.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 
складських і тваринницьких приміщень 

3.Для приготування робочих рідин пестицидів 
9. Які деталі різального апарату КПС-5Г належать до різальної пари? 

1.Палець-вкладиш;      

2.Палець-сегмент;          
3.Вкладиш-сегмент 

10. Визначте призначення передплужника 

1.Для меншого опору плуга 
2.Для підрізання верхнього шару грунту і вкладання його на дно борозни  

3.Для стійкого ходу плуга 
11. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині РОУ-6 

1.Зміною швидкості руху конвеєра 
2.Зміною швидкості руху агрегату 
3.Зміною величини радіуса кривошипа, зміною швидкості руху агрегату  

12. Якої довжини повинні бути маркери посівного агрегату, коли агрегат ведуть по 

маркерному сліду правим колесом? 

1.Правий маркер повинен бути менший за лівий на колію передніх коліс трактора  
2.Однакової довжини 
3.Правий маркер довший за лівий на колію передніх коліс трактора 

13. Призначення агрегатуАПЖ-12 

1.Для боротьби з хворобами насіння 

2.Для приготування робочих рідин пестицидів  
3.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 

складських і тваринницьких приміщень 



 

14. Якою рівністю характеризується різальний апарат нормального різання з 

одинарним пробігом? 

1.Хід ножа рівний кроку різальної та двом крокам протирізальної частини  

2.Хід ножа рівний кроку різальної та протирізальної частин  
3.Хід ножа рівний двом крокам різальної та двом крокам протирізальної частини  
15. Визначте призначення польової дошки 

1.Для стійкого ходу плуга  
2.Для кращого перевертання скиби 

3.Для збільшення маси плуга. 
16. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині ПРТ-16 

1.Зміною швидкості руху конвеєра 

2.Зміною швидкості руху агрегату 
3.Зміною швидкості руху конвеєра, зміною швидкості руху агрегату  

17. Визначити яку кількість рослин потрібно на один гектар під час садіння   СКН-6А 

при міжряддях 70 см і крок садіння 50 см? 

1.   20400;              2.   28571;             3.   2040 

18. Назвіть типи розпилювачів 
1.Дискові, барабанні, пульверизаційні, прямоструменеві 

2.Вихровий, типу УН, садовий, дефлекторний щілинний, пневматичний 
3.Гідравлічні, пневматичні, обертові 
19. Чому рівний хід ножа в різальному  апараті КС-2,1 та скільки ходів робить ніж за 

один оберт кривошипа? 

1.Двом радіусам кривошипа, два ходи  
2.Радіусу кривошипа, один хід 

3.Двом радіусам кривошипа, один хід 
20. Визначте спосіб регулювання глибини оранки начіпним плугом 

1.Опорним колесом ;       2.Розкосами ;          3.Центральною тягою 
21. Визначте вид добрив, які вносяться МЖТ -10 

1.Рідкі мінеральні 

2.Рідкі органічні 
3.Тверді органічні 

22. Чим регулюють норму висіву насіння  в СО-4,2? 

1.Зміною довжини висівної щілини 
2.Зміною довжини  і швидкості обертання котушки 

3.Зміною швидкості руху агрегату 
23. Назвіть типи гідравлічних  розпилювачів 

1.Пульверизаційні, прямоструменеві 
2.Дискові, барабанні 
3.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  

24. Якого типу привід ножа різального апарату КС-2,1? 

1.Кривошипно-шатунний механізм  

2.Механізм хитної вилки 
3.Механізм хитної шайби 
25. Визначте спосіб регулювання глибини оранки причіпним плугом 

1.Польовим колесом ;  2.Борозним колесом;  3.Заднім колесом 
26. Визначте призначення МЖТ-10 

1.Для внесення пилоподібних мінеральних добрив  
2.Для внесення рідких мінеральних добрив. 
3.Самозавантажування, транспортування, перемішування і розливання рідких органічних 

добрив по поверхні поля 
27. Чим регулюють глибину заробки насіння  в СО-4,2? 

1.Зміною положення реборд на дисках сошників 
2.Гвинтовим механізмом регулювання глибини сівби  
3.Зміною положення опорних коліс відносно рами 



 

28. Назвіть типи пневматичних  розпилювачів 

1.Дискові, барабанні 
2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  

3.Пульверизаційні, прямоструменеві 
29. Назвіть марку комбайна для збирання кукурудзи на силос 

1.КС-2,1;              2.КПІ-2,4 ;             3.КДП-4 

30. Як усувають поздовжній перекіс начіпного плуга? 

1.Розкосами навіски трактора 

2.Поздовжньою тягою навіски трактора 
3.Опорним колесом плуга 
31. Визначте призначення РУП-10 

1.Для внесення рідких мінеральних добрив. 
2.Самозавантажування, транспортування, перемішування і внесення пилоподібних 

мінеральних добрив по поверхні поля  
3.Внесення твердих мінеральних добрив 
32. Чим регулюють глибину заробки розсади  в СКН-6А? 

1.Зміною положення опорних коліс відносно рами 
2.Переміщенням сошників відносно рам секцій та переміщенням ущільнювальних котків по висоті 

3.Гвинтовим механізмом регулювання глибини сівби  
33. Назвіть типи обертових  розпилювачів 

1.Пульверизаційні, прямоструменеві 

2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  
3.Дискові, барабанні 
34. Як усувають поздовжній перекіс причіпного плуга? 

1.Розкосами навіски трактора, 
2.Перестановкою поперечної планки на загнутих кінцях гряділів причепа плуга.  

3.Поздовжньою тягою навіски трактора 
35. Визначте призначення МВУ-8 

1.Внесення твердих мінеральних добрив  

2.Для внесення рідких мінеральних добрив. 
3.Самозавантажування, транспортування, перемішування і внесення пилоподібних 

мінеральних добрив по поверхні поля  
36. Чим регулюють глибину заробки насіння  в КСМ-6? 

1.Переміщенням опорних коліс садильних секцій  

2.Частотою обертання садильних дисків за допомогою змінних зірочок (13,15,17,18,20 і 22 
зубців) на проміжному валу механізму приводу 

3.Заслінками основного бункера 
37. Назвіть марку комбайна для збирання кукурудзи на силос 

1.КС-6Б;              2.КСС-2,6 ;               3.КСКУ-6 

38. Як усувають поперечний перекіс причіпного плуга? 

1.Механізмом борозного і заднього коліс  

2.Перестановкою поперечної планки на загнутих кінцях гряділів причепа плуга.  
3.Розкосами навіски трактора 
39. Які є види добрив? 

1.Хімічні меліоранти 
2.Мінеральні, органічні та хімічні меліоранти. 

3.Органічні 
 40. Чим регулюють моменти закриття і відкриття розсадотримачів в СКН-6А? 

1.Переміщенням опорних коліс садильних секцій  

2.Переміщенням лекал у пазах тримачів 
3.Переміщенням по колу диска з роликами відносно маточини садильного диска і 

переміщенням тяги дозувального пристрою 
 
 



 

Варіант 9 

1. Назвіть методи захисту рослин:  

1.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, хімічний  

2.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, 
хімічний, інтегрований  

3.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний  

2. Якими граблями можна виконувати послідовно три операції:ворушіння, згрібання в 

валки, обертання валків? 

1.ГВК-6 ;                2.ГП-14;             3.ГПП-6 
3. Як усувають поперечний перекіс начіпного плуга? 

1.Опорним колесом 

2.Розкосами навіски трактора,  
3.Поздовжньою тягою навіски трактора 

4. Які є способи внесення добрив? 

1.Післяпосівний  (підживлення) 
2.Припосівний 

3.Передпосівний (основний) ; припосівний; післяпосівний (підживлення)  
5. Чим регулюють подачу води в СКН-6А? 

1.Переміщенням опорних коліс садильних секцій  
2.Переміщенням лекал у пазах тримачів 
3.Переміщенням по колу диска з роликами відносно маточини садильного диска і 

переміщенням тяги дозувального пристрою  
6. Назвіть способи хімічного захисту рослин: 

1.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація 

2.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація, розкидання 
отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  

 3.Розкидання  отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  
7. За кількістю різальних апаратів кормозбиральні машини бувають: 

1.Однобрусні, багатобрусні  

2.Двобрусні, трибрусні 
3.Однобрусні, двобрусні, трибрусні, багатобрусні  

8. Визначте спосіб регулювання глибини ходу робочих органів культиватора КПС-4 

1.Положенням коліс відносно рами.  
2.Робочим гідроциліндром 

3.Зміною тиску пружин, заміною лап культиватора 
9. Визначте вид добрив, які висіваються РТТ-4,2 

1.Органічні;          2.Мінеральні ;                3.Рідкі 
10. Чим регулюють подачу бульб у живильні ковші? 

1.Заслінками основного бункера 

2.Частотою обертання садильних дисків 
3.Зміною швидкості руху агрегату  

11. Які машини використовують для хімічної боротьби з бур’янами? 

1.Фумігатори;  2.Аерозольні  генератори;   3.Обприскувачі  
12. За типом різального апарату  кормозбиральні машини бувають: 

1.Сегментнопальцеві  
2.Безпальцьові, дискові 

3.Сегментнопальцьові,без пальцьові, барабанні, роторні,  дискові.  
13. Визначте призначення культиватора КПС-4 

1.Для закриття вологи 

2.Для обертання верхнього шару грунту 
3.Для глибокого рихлення, знищення бур'янів при суцільному і паровому обробітку  

14. На які види поділяють мінеральні добрива? 

1.Тверді,  рідкі, порошкоподібні;        2.Рідкі;           3.Порошкоподібні 
 



 

15. Чим регулюють густоту садіння картоплі? 

1.Частотою обертання садильних дисків за допомогою змінних зірочок (13,15,17,18,20 і 22 
зубців) на проміжному валу механізму приводу 

2.Зміною кута атаки сферичних дисків поворотом косинок на півосях, зміною стиску пружин 
натискних штанг. 

3.Заслінками основного бункера 

16. Назвіть різальні апарати підпірного різання 

1.Сегментнопальцьові, безпальцьові 

2.Дисковий, роторний,  
3.Роторно - барабанний  
17. Визначте призначення культиватора КПГ-250 

1.Для закриття вологи, знищення бур'янів 
2.Для знищення бур'янів шляхом перекидання верхнього шару грунту  

3.Для безвідвального обробітку грунту на глибину 30 см.  
18. Визначте вид добрив, які вносяться РУМ -5 

1.Рідкі;                    2.Органічні;                 3.Мінеральні 

19. Чим регулюють густоту садіння розсади СКН-6А? 

1.Частотою обертання садильних дисків за допомогою змінних зірочок    і кількістю 

розсадотримачів на дисках. 
2.Переміщенням лекал у пазах тримачів. 
3.Переміщенням сошників відносно рам секцій та переміщенням ущільнювальних котків по 

висоті. 
20. Які машини використовують для боротьби із збудниками хвороб насіння? 

1.Протруювачі;              2.Обпилювачі;            3.Обприскувачі 

21. При включенні в’язального апарату прес-підбирача, який елемент в’язального 

апарату першим включається в роботу? 

1.Ніж-затискач;              2.Гачок-вузлов'яз;              3.Голка  
22. Визначте кількість дискових секцій у лущильника ЛДГ-10 

1.   8;                 2.   4;             3.   12 

23. Визначте вид добрив, які вносяться РОУ - 6 

1.Рідкі;                        2.Органічні;                  3.Мінеральні 

24. Чим регулюють висоту гребенів над бульбами? 

1.Зміною куту атаки сферичних дисків поворотом косинок на півосях, зміною стиску пружин 
натискних штанг.  

2.Заслінками основного бункера 
3.Частотою обертання садильних дисків за допомогою змінних зірочок (13,15,17,18,20 і 22 

зубців) на проміжному валу механізму приводу 
25. Чим встановлюють і регулюють тиск в системі обприскувача ОПШ-2000? 

1.Регулятором тиску;         2.Насосом ;            3.Краном  

26. Скільки циліндрів має сушильний барабан агрегату АВМ-0,65? 

1.один;                2.два;                   3.три 

27. Визначте кількість дискових секцій у БДТ-7 

1. 8;                     2. 9;                       3. 12 
28. Визначте вид добрив, які вносяться ПОМ - 630 

1.Рідкі;           2.Органічні;           3.Мінеральні 
29. Визначте спосіб регулювання кута входження сошників в грунт КСМ -4 

1.Зміною положення копіювальних коліс 
2.Зміною положення болтів обмежувача опускання  
3.Навісною системою трактора 

30. Якого типу насос встановлено на обприскувачі ОПШ-2000? 

1.Мембранно-поршневий;       

2.Шестеренний;        
3.Відцентровий 
 



 

31. Назвіть марку кормозбирального комбайна 

1.КПКУ-75;             2.КСС-2,6;            3.КС-1,8 
32. Визначте призначення дискової борони БДВ-7 

1.Для розпушування скиб після оранки цілинних земель і обробітку важких грунтів, а також 
може використовуватися для догляду за луками і пасовищами@ 

2.Для основного дискового обробітку та лущення грунту на глибину 8…16 см. 

3.Для розпушування та лущення грунту на глибину до 8 см 
33. Визначте вид добрив, які вносяться МВУ -0,5 

1.Рідкі;                   2.Органічні;                3.Мінеральні 
34. Визначте марку саджалки, яка має ланцюгово-ложечковий садильний апарат. 

1.КСМ-4;                2.САЯ-4 ;                        3.СН-4Б 

35. Призначення аерозольного генератора АГ-УД-2 

1.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 

складських і тваринницьких приміщень 
2.Для боротьби з хворобами насіння 
3.Для приготування робочих рідин пестицидів 

36. Назвіть способи заготівлі трав 

1.Заготівля розсипного сіна, заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу , заготівля 

трав’яного борошна  
2.Заготівля розсипного сіна, заготівля трав’яного борошна 
3.Заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу 

37. Визначте призначення дискової борони БД-10 

1.Для основного дискового обробітку та лущення грунту на глибину 8…16 см 
2.Для розпушування скиб після оранки цілинних земель і обробітку важких грунтів, а також 

може використовуватися для догляду за луками і пасовищами 
3.Для розпушування та лущення грунту на глибину до 8 см 

38. Визначте вид добрив, які вносяться ПРТ -10 

1.Рідкі;              
2.Органічні;             

3.Мінеральні 
39. Які є основні способи сівби і садіння с. г культур? 

1.Рядковий, перехресний, вузькорядний, широкорядний, стрічковий, смуговий, розкидний, 
гладенький, в гребенях  

2.Смуговий, розкидний, гладенький, в гребенях вузькорядний, широкорядний,  

3.Вузькорядний, широкорядний, стрічковий, смуговий, розкидний, гладенький 
40. Призначення агрегатуАПЖ-12 

1.Для боротьби з хворобами насіння 
2.Для приготування робочих рідин пестицидів  
3.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 

складських і тваринницьких приміщень 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

Варіант 10 

1. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині РОУ-6 

1.Зміною величини радіуса кривошипа, зміною швидкості руху агрегату  

  2.Зміною швидкості руху конвеєра 
3.Зміною швидкості руху агрегату 
2. Визначте марку саджалки, яка має ланцюгово-ложечковий садильний апарат. 

1.САЯ-4;                   2.КСМ-4;                3.СН-4Б 
3. Назвіть типи розпилювачів 

1.Дискові, барабанні, пульверизаційні, прямоструменеві 
2.Вихровий, типу УН, садовий, дефлекторний щілинний, пневматичний  
3.Гідравлічні, пневматичні, обертові 

4. Назвіть способи заготівлі трав 

1.Заготівля розсипного сіна, заготівля трав’яного борошна 

2.Заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу 
3.Заготівля розсипного сіна, заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу , заготівля 

трав’яного борошна  

5. З яким трактором агрегатують БДВ-7, кН ? 

1.           30;                2.            14;               3.            20 

6. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині ПРТ-16 

  1.Зміною швидкості руху конвеєра 
2.Зміною швидкості руху агрегату 

3.Зміною швидкості руху конвеєра, зміною швидкості руху агрегату  
7. Які є основні способи сівби і садіння с. г культур? 

1.Смуговий, розкидний, гладенький, в гребенях вузькорядний, широкорядний  

2.Рядковий, перехресний, вузькорядний, широкорядний, стрічковий, смуговий, розкидний, 
гладенький, в гребенях  

3.Вузькорядний, широкорядний, стрічковий, гладенький  Вузькорядний, 
широкорядний, стрічковий, смуговий, розкидний, гладенький  

8. Назвіть типи гідравлічних  розпилювачів 

  1.Дискові, барабанні 
2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  

3.Пульверизаційні, прямоструменеві 
9. Які деталі різального апарату КДП-4 належать до різальної пари? 

1.Палець-вкладиш 

2.Палець-сегмент 
3.Вкладиш-сегмент 

10. З яким трактором агрегатують БГД-2,4; яка глибина обробітку БГД-2,4; чим 

регулюють глибину обробітку грунту БГД-2,4? 

1.Т-150; ДТ-75; до 16 см; зміною кута атаки батарей дисків;  

 2.Т-150К, К-701;до 8 см;зміною кута атаки батарей дисків, зміною положення опорних 
коліс. 

3.МТЗ, ПМЗ; 16…24 см;  зміною положення котка відносно батарей у вертикальному 
напрямку.  

11. Визначте вид добрив, які вносяться МЖТ -10 

1.Тверді органічні;   2.Рідкі органічні;  3.Рідкі мінеральні 
12. Назвіть робочі органи сівалок 

1.Механізми передач, механізм заглиблення і піднімання сошників  
2.Насіннєвисівні апарати, насіннєпроводи, сошники, загортачі@  
3.Рама, опорно-приводні колеса, насінні ящики, причіп, навіска  

13. Назвіть типи пневматичних  розпилювачів 

  1.Пульверизаційні, прямоструменеві 

2.Дискові, барабанні 
 3.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  



 

14. Якою рівністю характеризується різальний апарат нормального різання з 

одинарним пробігом? 

1.Хід ножа рівний двом крокам різальної та двом крокам протирізальної частини  

2.Хід ножа рівний кроку різальної та протирізальної частин  
3.Хід ножа рівний кроку різальної та двом крокам протирізальної частини  
15. Визначте призначення сітчастих борін 

1.Для швидкого випаровування вологи. 
2.Для знищення бур'янів та руйнування кірки на посівах у період з'явлення сходів, для 

розпушення верхнього шару грунту, а також для боронування гребеневих посадок картоплі.  
 3.Для вирівнювання оброблюваного поля 
16. Визначте кількість дискових секцій у лущильника ЛДГ-10 

1.       8 ;                 2.       4;            3.       12 
17. Визначте призначення АРУП-10 

1.Самозавантажування, транспортування, перемішування і внесення пилоподібних 
мінеральних добрив по поверхні поля  

2.Для внесення рідких мінеральних добрив. 

3.Внесення твердих мінеральних добрив 
18. Визначте правильну класифікацію сівалок за призначенням: 

1.Зернотукові, зернотравяні, льонові, бурякові, для сівби кукурудзи  
2.Начіпні і причіпні 
3.Розкидні, рядкові, вузькорядні, пунктирної сівби 

19. Назвіть типи обертових  розпилювачів 

1.Дискові, барабанні 
2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  

3.Пульверизаційні, прямоструменеві 
20. Чому рівний хід ножа в різальному  апараті КС-2,1 та скільки ходів робить ніж за 

один оберт кривошипа? 

1.Двом радіусам кривошипа, два ходи  
2.Радіусу кривошипа, один хід 

3.Двом радіусам кривошипа, один хід 
21. Для якого виду обробітку використовується плуг ППО-5-40? 

1.Гладенької оранки 
2.Оранки всклад-врозгін 
3.Лущення стерні 

22. Визначте призначення МВУ-8 

1.Для внесення рідких мінеральних добрив. 

2.Внесення твердих мінеральних добрив  
3.Самозавантажування, транспортування, перемішування і внесення пилоподібних 

мінеральних добрив по поверхні поля  

23. Визначте марку сівалки, призначену для вузькорядної сівби: 

1.СЗТ-3,6;                2.СЗА-3,6;                3.СЗУ-3,6 

24. Назвіть методи захисту рослин:  

1.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний  
2.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, хімічний  

3.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, 
хімічний, інтегрований  

25. Якого типу привід ножа різального апарату КС-2,1? 

1.Механізм хитної шайби 
2.Механізм хитної вилки 

3.Кривошипно-шатунний механізм  
26. Які деталі корпуса плуга беруть участь в оранці грунту? 

1.Полиця, леміш 
2.Полиця, стовба 
3.Леміш, польова дошка 



 

27. Визначте спосіб регулювання підйому сошників сівалки СЗ-3,6 

  1.Рукояткою підйому сошників 
2.Гідравлічним підйомним механізмом  

 3.Навісною системою трактора 
28. Назвіть способи хімічного захисту рослин: 

1.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація 

2.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація, розкидання 
отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  

3.Розкидання  отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів. 
29. Назвіть марку комбайна для збирання кукурудзи на силос 

1.КСКУ-6 ;             2.КСК-100;                 3.КС-6Б 

 30. Яка з полиць корпуса плуга має таку характеристику -  погано розпушує грунт але 

добре його перекидає? 

1.Культурна ;                  
2.Напівгвинтова ;             
3.Циліндрична  

31. Визначте вид добрив, які висіваються 1РМГ-4 

1.Мінеральні ;              

2.Органічні ;                
3.Рідкі  
32. Визначте спосіб регулювання заглиблення сошників 

 СЗ-3,6: 

1.Гвинтовим регулятором; 
2.Зміною натягу пружин;   

3.Зміною положення коліс відносно рами 
33. Визначте марку саджалки, яка має ланцюгово-ложечковий садильний апарат. 

1.САЯ-4 ;                 2.КСМ-6;                 3.СН-4Б 
34. Які машини використовують для хімічної боротьби з бур’янами? 

1.Обприскувачі ;           2.Фумігатори;          3.Аерозольні  генератори  

35. Якими граблями можна виконувати послідовно три операції:ворушіння, згрібання в 

валки, обертання валків? 

1.ГВК-6 ;              2.ГП-14;                3.ГПП-6 
36. Які фактори враховуються при визначенні опору плуга в практиці експлуатаційних 

розрахунків? 

  1.Глибина оранки, ширина захвату, швидкість руху 
2.Глибина оранки, ширина захвату, питомий опір грунту 

 3.Питомих опір грунту, маса плуга, ширина захвату 
37. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині РОУ-6 

  1.Зміною швидкості руху конвеєра 

2.Зміною швидкості руху агрегату 
3.Зміною величини радіуса кривошипа, зміною швидкості руху агрегату  

38. Чим регулюють моменти закриття і відкриття розсадотримачів в СКН-6А? 

1.Переміщенням по колу диска з роликами відносно маточини садильного диска і 
переміщенням тяги дозувального пристрою 

2.Переміщенням лекал у пазах тримачів 
3.Переміщенням опорних коліс садильних секцій  

39. Призначення аерозольного генератора АГ-УД-2 

  1.Для приготування робочих рідин пестицидів 
2.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 

складських і тваринницьких приміщень 
3.Для боротьби з хворобами насіння 

40 При включенні в’язального апарату прес-підбирача, який елемент в’язального 

апарату першим включається в роботу? 

1.Ніж-затискач;     2.Голка ;       3. Гачок-вузлов'яз 



 

Варіант 11 

1.При включенні в’язального апарату прес-підбирача, який елемент в’язального 

апарату першим включається в роботу? 

1.Ніж-затискач;     2.Голка ;       3. Гачок-вузлов'яз 
2. Призначення аерозольного генератора АГ-УД-2 

  1.Для приготування робочих рідин пестицидів 

2.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 
складських і тваринницьких приміщень 

3.Для боротьби з хворобами насіння 
3.Чим регулюють моменти закриття і відкриття розсадотримачів в СКН-6А? 

1.Переміщенням по колу диска з роликами відносно маточини садильного диска і 

переміщенням тяги дозувального пристрою 
2.Переміщенням лекал у пазах тримачів 

3.Переміщенням опорних коліс садильних секцій  
4. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині РОУ-6 

1.Зміною швидкості руху конвеєра 

2.Зміною швидкості руху агрегату 
3.Зміною величини радіуса кривошипа, зміною швидкості руху агрегату  

5. Які фактори враховуються при визначенні опору плуга в практиці експлуатаційних 

розрахунків? 

  1.Глибина оранки, ширина захвату, швидкість руху 

2.Глибина оранки, ширина захвату, питомий опір грунту 
 3.Питомих опір грунту, маса плуга, ширина захвату 
6. Якими граблями можна виконувати послідовно три операції:ворушіння, згрібання в 

валки, обертання валків? 

1.ГВК-6 ;                 2.ГП-14;                  3.ГПП-6 

7. Які машини використовують для хімічної боротьби з бур’янами? 

1.Обприскувачі ;           2.Фумігатори;          3.Аерозольні генератори  
8. Визначте спосіб регулювання заглиблення сошників СЗ-3,6: 

1.Гвинтовим регулятором; 
2.Зміною натягу пружин;   

 3.Зміною положення коліс відносно рами 
9. Визначте вид добрив, які висіваються 1РМГ-4 

1.Мінеральні ;             2.Органічні ;               3.Рідкі  

10. Яка з полиць корпуса плуга має таку характеристику -  погано розпушує грунт але 

добре його перекидає? 

1.Культурна ;                 2.Напівгвинтова ;            3.Циліндрична 
11. Назвіть марку комбайна для збирання кукурудзи на силос 

1.КСКУ-6 ;               2.КСК-100;                  3.КСС-2,6 

12. Назвіть способи хімічного захисту рослин: 

1.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація 

2.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація, розкидання 
отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  

3.Розкидання  отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  

13. Визначте кількість дискових секцій у лущильника ЛДГ-10 

1   8 ;                  2.  4;            3   12 

14. Визначте спосіб регулювання підйому сошників сівалки СЗ-3,6 

1.Рукояткою підйому сошників 
2.Гідравлічним підйомним механізмом  

 3.Навісною системою трактора 
15. Які деталі корпуса плуга беруть участь в оранці грунту? 

1.Полиця, леміш 
2.Полиця, стовба 
3.Леміш, польова дошка 



 

16. Якого типу привід ножа різального апарату КС-2,1? 

1.Механізм хитної шайби 
2.Механізм хитної вилки 

3.Кривошипно-шатунний механізм  
17. Назвіть методи захисту рослин:  

1.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний  

2.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, хімічний  
3.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, 

хімічний, інтегрований  
18. Визначте марку сівалки, призначену для вузькорядної сівби: 

1.СЗТ-3,6;                2.СЗА-3,6;               3.СЗУ-3,6 

19. Визначте призначення МВУ-8 

1.Для внесення рідких мінеральних добрив. 

2.Внесення твердих мінеральних добрив  
3.Самозавантажування, транспортування, перемішування і внесення пилоподібних 

мінеральних добрив по поверхні поля  

20. Для якого виду обробітку використовується плуг ППО-5-40? 

1.Гладенької оранки;  2.Оранки всклад-врозгін; 3.Лущення стерні 

21. Чому рівний хід ножа в різальному  апараті КС-2,1 та скільки ходів робить ніж за 

один оберт кривошипа? 

  1.Двом радіусам кривошипа, два ходи  

22. Назвіть типи обертових  розпилювачів 

  1.Дискові, барабанні 
2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  

 3.Пульверизаційні, прямоструменеві 
2.Радіусу кривошипа, один хід 

3.Двом радіусам кривошипа, один хід 
23. Визначте правильну класифікацію сівалок за призначенням: 

 1.Зернотукові, зернотравяні, льонові, бурякові, для сівби кукурудзи  

2.Начіпні і причіпні 
 3.Розкидні, рядкові, вузькорядні, пунктирної сівби 

24. Визначте призначення АРУП-10 

1.Самозавантажування, транспортування, перемішування і внесення пилоподібних 
мінеральних добрив по поверхні поля  

2.Для внесення рідких мінеральних добрив. 
3.Внесення твердих мінеральних добрив 

25. Визначте призначення сітчастих борін 

1.Для швидкого випаровування вологи. 
2.Для знищення бур'янів та руйнування кірки на посівах у період з'явлення сходів, для 

розпушення верхнього шару грунту, а також для боронування гребеневих посадок картоплі.  
 3.Для вирівнювання оброблюваного поля 

26. Якою рівністю характеризується різальний апарат нормального різання з 

одинарним пробігом? 

1.Хід ножа рівний двом крокам різальної та двом крокам протирізальної частини  

2.Хід ножа рівний кроку різальної та протирізальної частин  
3.Хід ножа рівний кроку різальної та двом крокам протирізальної частини  

27. Назвіть типи пневматичних  розпилювачів 

1.Пульверизаційні, прямоструменеві 
2.Дискові, барабанні 

3.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  
28. Назвіть робочі органи сівалок 

  1.Механізми передач, механізм заглиблення і піднімання сошників  
2.Насіннєвисівні апарати, насіннєпроводи, сошники, загортачі 
 3.Рама, опорно-приводні колеса, насінні ящики, причіп, навіска  



 

29. Визначте вид добрив, які вносяться МЖТ -10 

  1.Тверді органічні 
2.Рідкі органічні 

3.Рідкі мінеральні 
30. З яким трактором агрегатують БГД-2,4; яка глибина обробітку БГД-2,4; чим 

регулюють глибину обробітку грунту БГД-2,4? 

1.Т-150; ДТ-75; до 16 см; зміною кута атаки батарей дисків;  
 2.Т-150К, К-701;до 8 см;зміною кута атаки батарей дисків, зміною положення опорних 

коліс. 
3.МТЗ, ПМЗ; 16…24 см;  зміною положення котка відносно батарей у вертикальному 

напрямку.  

31. Які деталі різального апарату КДП-4 належать до різальної пари? 

1.Палець-вкладиш 

2.Палець-сегмент 
3.Вкладиш-сегмент 
32. Назвіть типи гідравлічних  розпилювачів 

1.Дискові, барабанні 
2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  

3.Пульверизаційні, прямоструменеві 
33. Які є основні способи сівби і садіння с. г культур? 

1.Смуговий, розкидний, гладенький, в гребенях вузькорядний, широкорядний  

2.Рядковий, перехресний, вузькорядний, широкорядний, стрічковий, смуговий, розкидний, 
гладенький, в гребенях  

3.Вузькорядний, широкорядний, стрічковий, гладенький  

34. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині ПРТ-16 

  1.Зміною швидкості руху конвеєра 

2.Зміною швидкості руху агрегату 
3.Зміною швидкості руху конвеєра, зміною швидкості руху агрегату  
35. З яким трактором агрегатують БДВ-7, кН ? 

1.  30;               
2.  14;               

3.  20 
36. Назвіть способи заготівлі трав 

1.Заготівля розсипного сіна, заготівля трав’яного борошна 

2.Заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу 
3.Заготівля розсипного сіна, заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу , заготівля 

трав’яного борошна  
37. Назвіть типи розпилювачів 

1.Дискові, барабанні, пульверизаційні, прямоструменеві 

2.Вихровий, типу УН, садовий, дефлекторний щілинний, пневматичний  
3.Гідравлічні, пневматичні, обертові 

38. Визначте марку саджалки, яка має ланцюгово-ложечковий садильний апарат. 

1.САЯ-4;                  
2.КСМ-4;                 

3.СН-4Б 
39. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині РОУ-6 

1.Зміною величини радіуса кривошипа, зміною швидкості руху агрегату  
  2.Зміною швидкості руху конвеєра 
3.Зміною швидкості руху агрегату 

40.Призначення СЗУ-3,6 

1.Для рядкової сівби  

2.Для вузькорядної сівби  
3.Для широкорядної сівби 
 



 

Варіант 12 

1. Призначення агрегатуАПЖ-12 

1.Для боротьби з хворобами насіння 

2.Для приготування робочих рідин пестицидів  
3.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 

складських і тваринницьких приміщень 

2. Які є основні способи сівби і садіння с. г культур? 

1.Рядковий, перехресний, вузькорядний, широкорядний, стрічковий, смуговий, розкидний, 

гладенький, в гребенях  
2.Смуговий, розкидний, гладенький, в гребенях вузькорядний, широкорядний,  
3.Вузькорядний, широкорядний, стрічковий, смуговий, розкидний, гладенький  

3. Визначте вид добрив, які вносяться ПРТ -10 

1.Рідкі;             2.Органічні;            3.Мінеральні 

4. Визначте призначення дискової борони БД-10 

1.Для основного дискового обробітку та лущення грунту на глибину 8…16 см 
2.Для розпушування скиб після оранки цілинних земель і обробітку важких грунтів, а також 

може використовуватися для догляду за луками і пасовищами 
3.Для розпушування та лущення грунту на глибину до 8 см 

5. Назвіть способи заготівлі трав 

1.Заготівля розсипного сіна, заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу , заготівля 
трав’яного борошна  

2.Заготівля розсипного сіна, заготівля трав’яного борошна 
2.Заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу 
6. Призначення аерозольного генератора АГ-УД-2 

1.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 
складських і тваринницьких приміщень 

2.Для боротьби з хворобами насіння 
3.Для приготування робочих рідин пестицидів 
7. Визначте марку саджалки, яка має ланцюгово-ложечковий садильний апарат. 

1.КСМ-4;                  2.САЯ-4 ;                        3.СН-4Б 
8. Визначте вид добрив, які вносяться МВУ -0,5 

1.Рідкі;                     2.Органічні;                 3.Мінеральні 
9. Визначте призначення дискової борони БДВ-7 

1.Для розпушування скиб після оранки цілинних земель і обробітку важких грунтів, а також 

може використовуватися для догляду за луками і пасовищами 
2.Для основного дискового обробітку та лущення грунту на глибину 8…16 см. 

3.Для розпушування та лущення грунту на глибину до 8 см 
10. Якого типу насос встановлено на обприскувачі ОПШ-2000? 

1.Мембранно-поршневий;      2.Шестеренний;       3.Відцентровий 

11. Назвіть марку кормозбирального комбайна 

1.КПКУ-75;             2.КСС-2,6;            3.КС-1,8 

12. Визначте вид добрив, які вносяться ПОМ - 630 

1.Рідкі;        2.Органічні;       3.Мінеральні 
13. Визначте кількість дискових секцій у БДТ-7 

1. 8;                    2. 9;                   3. 12 
14. Чим встановлюють і регулюють тиск в системі обприскувача ОПШ-2000? 

1.Регулятором тиску;        2.Насосом ;        3.Краном  
15. Чим регулюють висоту гребенів над бульбами? 

1.Зміною куту атаки сферичних дисків поворотом косинок на півосях, зміною стиску пружин 

натискних штанг.  
2.Заслінками основного бункера 

3.Частотою обертання садильних дисків за допомогою змінних зірочок (13,15,17,18,20 і 22 
зубців) на проміжному валу механізму приводу 

 



 

16. Визначте вид добрив, які вносяться РОУ - 6 

1.Рідкі;                      2.Органічні;               3.Мінеральні 
17. Визначте кількість дискових секцій у лущильника ЛДГ-10 

1.  8;   2.  4;   3.  12 
18. При включенні в’язального апарату прес-підбирача, який елемент в’язального 

апарату першим включається в роботу? 

1.Ніж-затискач;             2.Гачок-вузлов'яз;           3.Голка  
19. Які машини використовують для боротьби із збудниками хвороб насіння? 

1.Протруювачі;            2.Обпилювачі;         3.Обприскувачі 
20. Чим регулюють густоту садіння розсади СКН-6А? 

1.Частотою обертання садильних дисків за допомогою змінних зірочок    і кількістю 

розсадотримачів на дисках. 
2.Переміщенням лекал у пазах тримачів. 

3.Переміщенням сошників відносно рам секцій та переміщенням ущільнювальних котків по 
висоті. 

21. Визначте вид добрив, які вносяться РУМ -5 

  1.Рідкі;                 2.Органічні;               3.Мінеральні 
22. Визначте призначення культиватора КПГ-250 

1.Для закриття вологи, знищення бур'янів 
2.Для знищення бур'янів шляхом перекидання верхнього шару грунту  
3.Для безвідвального обробітку грунту на глибину 30 см.  

23. Назвіть різальні апарати підпірного різання 

1.Сегментнопальцьові, безпальцьові 
2.Дисковий, роторний,  

3.Роторно - барабанний  
24. Чим регулюють густоту садіння картоплі? 

1.Частотою обертання садильних дисків за допомогою змінних зірочок (13,15,17,18,20 і 22 
зубців) на проміжному валу механізму приводу 

2.Зміною кута атаки сферичних дисків поворотом косинок на півосях, зміною стиску пружин 

натискних штанг. 
3.Заслінками основного бункера 

25. На які види поділяють мінеральні добрива? 

1.Тверді,  рідкі, порошкоподібні;        2.Рідкі;        3.Порошкоподібні 
26. Визначте призначення культиватора КПС-4 

1.Для закриття вологи 
2.Для обертання верхнього шару грунту 

3.Для глибокого рихлення, знищення бур'янів при суцільному і паровому 
27. За типом різального апарату  кормозбиральні машини бувають: 

1.Сегментнопальцеві  

2.Безпальцьові, дискові 
3.Сегментнопальцьові,без пальцьові, барабанні, роторні,  дискові.  

обробітку  
28. Чим регулюють подачу бульб у живильні ковші? 

1.Заслінками основного бункера 

2.Частотою обертання садильних дисків 
 3.Зміною швидкості руху агрегату  

29. Які машини використовують для хімічної боротьби з бур’янами? 

1.Фумігатори, 
 2.Аерозольні  генератори 

3.Обприскувачі  
30. Визначте вид добрив, які висіваються РТТ-4,2 

1.Органічні;        2.Мінеральні ;              3.Рідкі 
 

 



 

31. Визначте спосіб регулювання глибини ходу робочих органів культиватора КПС-4 

1.Положенням коліс відносно рами.  
2.Робочим гідроциліндром 

3.Зміною тиску пружин, заміною лап культиватора 
32. За кількістю різальних апаратів кормозбиральні машини бувають: 

1.Однобрусні, багатобрусні  

2.Двобрусні, трибрусні 
3.Однобрусні, двобрусні, трибрусні, багатобрусні 

33. Назвіть способи хімічного захисту рослин: 

1.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація 
2.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація, розкидання 

отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  
3.Розкидання  отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  

34. Чим регулюють подачу води в СКН-6А? 

1.Переміщенням опорних коліс садильних секцій  
2.Переміщенням лекал у пазах тримачів 

3.Переміщенням по колу диска з роликами відносно маточини садильного диска і 
переміщенням тяги дозувального пристрою  

35. Які є способи внесення добрив? 

1.Післяпосівний  (підживлення) 
2.Припосівний 

3.Передпосівний (основний) ; припосівний; післяпосівний (підживлення)  
36. Як усувають поперечний перекіс начіпного плуга? 

1.Опорним колесом 

2.Розкосами навіски трактора,  
3.Поздовжньою тягою навіски трактора 

37. Якими граблями можна виконувати послідовно три операції:ворушіння, згрібання в 

валки, обертання валків? 

1.ГВК-6 ;             ГП-14;           3.ГПП-6 

38. Назвіть методи захисту рослин:  

1.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, хімічний  

2.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, 
хімічний, інтегрований  

3.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний  

39. Скільки циліндрів має сушильний барабан агрегату АВМ-0,65? 

1.один;               

2.два;                
3.три 
40. Визначте спосіб регулювання кута входження сошників в грунт КСМ -4 

1.Зміною положення копіювальних коліс 
2.Зміною положення болтів обмежувача опускання  

3.Навісною системою трактора 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

Варіант  13 

1. Чим регулюють моменти закриття і відкриття розсадотримачів в СКН-6А? 

1.Переміщенням опорних коліс садильних секцій  

2.Переміщенням лекал у пазах тримачів 
3.Переміщенням по колу диска з роликами відносно маточини садильного диска і 

переміщенням тяги дозувального пристрою 

2. Які є види добрив? 

1.Хімічні меліоранти 

2.Мінеральні, органічні та хімічні меліоранти. 
3.Органічні 
3. Як усувають поперечний перекіс причіпного плуга? 

  1.Механізмом борозного і заднього коліс  
2.Перестановкою поперечної планки на загнутих кінцях гряділів причепа плуга.  

3.Розкосами навіски трактора 
4. Назвіть марку комбайна для збирання кукурудзи на силос 

1.КС-6Б;            2.КСС-2,6 ;            3.КСКУ-6 

5. Чим регулюють глибину заробки насіння  в КСМ-6? 

  1.Переміщенням опорних коліс садильних секцій 

2.Частотою обертання садильних дисків за допомогою змінних зірочок (13,15,17,18,20 і 22 
зубців) на проміжному валу механізму приводу 

 3.Заслінками основного бункера 

6. Визначте призначення МВУ-8 

  1.Внесення твердих мінеральних добрив  
2.Для внесення рідких мінеральних добрив. 

 3.Самозавантажування, транспортування, перемішування і внесення пилоподібних 
мінеральних добрив по поверхні поля  

7. Як усувають поздовжній перекіс причіпного плуга? 

1.Розкосами навіски трактора, 
2.Перестановкою поперечної планки на загнутих кінцях гряділів причепа плуга.  

3.Поздовжньою тягою навіски трактора 
8. Назвіть типи обертових  розпилювачів 

1.Пульверизаційні, прямоструменеві 
2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  
3.Дискові, барабанні 

9. Чим регулюють глибину заробки розсади  в СКН-6А? 

1.Зміною положення опорних коліс відносно рами 

2.Переміщенням сошників відносно рам секцій та переміщенням ущільнювальних котків по 
висоті 

3.Гвинтовим механізмом регулювання глибини сівби  

10. Визначте призначення РУП-10 

1.Для внесення рідких мінеральних добрив. 

2.Самозавантажування, транспортування, перемішування і внесення пилоподібних 
мінеральних добрив по поверхні поля  

3.Внесення твердих мінеральних добрив 

11. Як усувають поздовжній перекіс начіпного плуга? 

1.Розкосами навіски трактора 

2.Поздовжньою тягою навіски трактора 
   3.Опорним колесом плуга 
12. Назвіть марку комбайна для збирання кукурудзи на силос 

1.КС-6Б;           2.КСС-2,6 ;           3.ККУ-2А 
13. Назвіть типи пневматичних  розпилювачів 

1.Дискові, барабанні 
2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  
3.Пульверизаційні, прямоструменеві 



 

14. Чим регулюють глибину заробки насіння  в СО-4,2? 

1.Зміною положення реборд на дисках сошників 
2.Гвинтовим механізмом регулювання глибини сівби  

3.Зміною положення опорних коліс відносно рами 
15. Визначте призначення МЖТ-10 

  1.Для внесення пилоподібних мінеральних добрив  

  2.Для внесення рідких мінеральних добрив. 
3.Самозавантажування, транспортування, перемішування і розливання рідких  

органічних добрив по поверхні поля 
16. Визначте спосіб регулювання глибини оранки причіпним плугом 

1.Польовим колесом;    2.Борозним колесом;      3.Заднім колесом 

17. Якого типу привід ножа різального апарату КС-2,1? 

  1.Кривошипно-шатунний механізм  

2.Механізм хитної вилки 
3.Механізм хитної шайби 
18. Назвіть типи гідравлічних  розпилювачів 

 1.Пульверизаційні, прямоструменеві 
 2.Дискові, барабанні 

3.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  
19. Чим регулюють норму висіву насіння  в СО-4,2? 

1.Зміною довжини висівної щілини 

2.Зміною довжини  і швидкості обертання котушки 
3.Зміною швидкості руху агрегату 
20. Визначте вид добрив, які вносяться МЖТ -10 

1.Рідкі мінеральні;     2.Рідкі органічні;    3.Тверді органічні 
21. Чому рівний хід ножа в різальному  апараті КС-2,1 та скільки ходів робить ніж за 

один оберт кривошипа? 

1.Двом радіусам кривошипа, два ходи  
2.Радіусу кривошипа, один хід 

3.Двом радіусам кривошипа, один хід 
22. Назвіть типи розпилювачів  

1.Дискові, барабанні, пульверизаційні, прямоструменеві 
2.Вихровий, типу УН, садовий, дефлекторний щілинний, пневматичний  
3.Гідравлічні, пневматичні, обертові 

23. Визначити яку кількість рослин потрібно на один гектар під час садіння   СКН-6А 

при міжряддях 70 см і крок садіння 50 см? 

1.   20400;  2.   28571;  3.2040 
24. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині  

ПРТ-16 

1.Зміною швидкості руху конвеєра 
2.Зміною швидкості руху агрегату 

3.Зміною швидкості руху конвеєра, зміною швидкості руху агрегату  
25. Визначте призначення польової дошки 

1.Для стійкого ходу плуга  

2.Для кращого перевертання скиби 
3.Для збільшення маси плуга. 

26. Якою рівністю характеризується різальний апарат нормального різання з 

одинарним пробігом? 

1.Хід ножа рівний кроку різальної та двом крокам протирізальної частини  

2.Хід ножа рівний кроку різальної та протирізальної частин  
3.Хід ножа рівний двом крокам різальної та двом крокам протирізальної частини  

 

 

 



 

27. Призначення агрегатуАПЖ-12 

1.Для боротьби з хворобами насіння 
2.Для приготування робочих рідин пестицидів  

3.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 
складських і тваринницьких приміщень 

28. Якої довжини повинні бути маркери посівного агрегату, коли агрегат ведуть по 

маркерному сліду правим колесом? 

1.Правий маркер повинен бути менший за лівий на колію передніх коліс трактора  

2.Однакової довжини 
3.Правий маркер довший за лівий на колію передніх коліс трактора 
29. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині РОУ-6 

1.Зміною швидкості руху конвеєра 
2.Зміною швидкості руху агрегату 

3.Зміною величини радіуса кривошипа, зміною швидкості руху агрегату  
30. Визначте призначення передплужника 

1.Для меншого опору плуга 

2.Для підрізання верхнього шару грунту і вкладання його на дно борозни  
3.Для стійкого ходу плуга 

31. Які деталі різального апарату КПС-5Г належать до різальної пари? 

  1.Палець-вкладиш;     2.Палець-сегмент;         3.Вкладиш-сегмент 
32. Призначення аерозольного генератора АГ-УД-2 

1.Для боротьби з хворобами насіння 
2.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 

складських і тваринницьких приміщень 

3.Для приготування робочих рідин пестицидів 
33. Визначити ширину захвату ССТ-12В з міжряддям 45см 

1.   5,4; 
2.   12; 
3.   6 

34. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині 1РМГ-4 

1.Зміною швидкості руху конвеєра, зміною швидкості руху агрегату,зміною величини 

висівної щілини. 
2.Зміною швидкості руху агрегату 
3.Зміною величини висівної щілини, зміною швидкості руху агрегату  

35. Визначте глибину оранки, на яку встановлюють передплужник 

1.На половину глибини оранки;          2.  8…12 см;            3.На глибину оранки  

36. Назвіть способи заготівлі трав 

1.Заготівля розсипного сіна, заготівля трав’яного борошна 
2.Заготівля розсипного сіна, заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу , заготівля 

трав’яного борошна  
3.Заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу 

37. Якого типу насос встановлено на обприскувачі ОПШ-2000? 

1.Шестеренний;    2.Мембранно-поршневий;              3.Відцентровий 
38. Визначити ширину захвату ССТ-8В з міжряддям 60см 

1.   8;         2.     4,8;         3.      6 
39. Визначте вид добрив, які вносяться ПРТ -10 

  1.Мінеральні;          2.Рідкі;          3.Органічні 
40. Визначте спосіб регулювання глибини оранки начіпним плугом 

  1.Опорним колесом ;     2.Розкосами ;        3.Центральною тягою 

 
 

 

 

 



 

Варіант 14 

1. Визначте допустиму товщину леза лемеша плуга, мм 

1.   1;    2.   4;    3.   0,5 

2. Які деталі різального апарату КТП-6 належать до різальної пари? 

1.Палець-сегмент 
2.Вкладиш-сегмент 

3.Палець-вкладиш 
3. Чим встановлюють і регулюють тиск в системі обприскувача ОПШ-2000? 

1.Регулятором тиску 
2.Насосом  
3.Краном  

4. Визначити ширину захвату СУПН-8 з міжряддям 70 см 

1. 5,6    2. 6;    3. 8 

5. Визначте вид добрив, які вносяться РУН -15Б 

1.Органічні;   2.Рідкі;   3.Мінеральні 
6. Визначте правильне встановлення ножа по відношенню до лемеша передплужника 

1.На 20…30 мм нижче лемеша передплужника і площина ножа зміщується в сторону поля на 
10…15 мм 

2.На рівні носка лемеша передплужника 
3.На 10…20 мм нижче носка передплужника і площина ножа зміщується в сторону поля 
7. Назвіть способи заготівлі трав 

1.Заготівля розсипного сіна, заготівля трав’яного борошна 
2.Заготівля розсипного сіна, заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу , заготівля 

трав’яного борошна  

 3.Заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу 
8. Які машини використовують для боротьби із збудниками хвороб насіння? 

1.Обпилювачі;        2.Протруювачі ;      3.Обприскувачі 
9. Як здійснюється привід на висівні апарати СО-4,2 

1.Від ВВП трактора 

2.Від двох коліс сівалки 
3.Від одного колеса сівалки 

10. Визначте вид добрив, які вносяться МВУ -8 

1.Мінеральні;             2.Рідкі;              3.Органічні 
11. Як впливає швидкість руху на тяговий опір сівалки? 

1.Із збільшенням швидкості тяговий опір зменшується 
2.Із збільшенням швидкості тяговий опір збільшується  

3.Не впливає 
12. Назвіть марку кормозбирального комбайна 

1.КС-1,8;             2.КПІ-2,4;            3.КСС-2,6 

13. Які машини використовують для хімічної боротьби з бур’янами? 

1.Аерозольні  генератори 

2.Фумігатори, 
3.Обприскувачі  
14. Як здійснюється привід на висівні апарати ССТ-12Б 

  1.Від ВВП трактора 
2.Від двох коліс сівалки 

3.Від одного колеса сівалки 
15. Визначте вид добрив, які вносяться ПОМ - 630 

1.Рідкі;          2.Органічні;             3.Мінеральні 

16. Як впливає глибина оранки на тяговий опір плуга? 

1.Із збільшенням глибини опір зменшується 

2.Не впливає 
3.Із збільшенням глибини опір   збільшується 
 



 

17. Скільки циліндрів має сушильний барабан агрегату АВМ-0,65? 

1.три;           2.один;           3.два 
18. Назвіть способи хімічного захисту рослин: 

1.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація 
2.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація, розкидання 

отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  

3.Розкидання  отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  
19. Як здійснюється привід на висівні апарати СЗ-3,6 

1.Від ВВП трактора;    2.Від одного колеса сівалки;    3.Від двох коліс сівалки  
20. Визначте вид добрив, які вносяться УСМК-5,4 

1.Рідкі;       2.Органічні;         3.Мінеральні 

21. Чи збільшується опір плуга із збільшенням швидкості оранки 

1.Збільшується ;         2.Зменшується;       3.Не змінюється 

22. При включенні в’язального апарату прес-підбирача, який елемент в’язального 

апарату першим включається в роботу? 

1.Голка;      2.Ніж-затискач;      3.Гачок-вузлов'яз 

23. При обертанні котушки висівного апарату СЗ-3,6 в якому стані знаходяться муфта і 

розетка? 

1.Розетка  не обертається, муфта обертається разом з котушкою 
2.Муфта і розетка обертаються разом з котушкою 
3.Муфта не обертається, розетка обертається разом з котушкою 

24. Визначте вид добрив, які вносяться РОУ - 6 

1.Органічні;        2.Мінеральні;       3.Рідкі 
25. Що найбільше впливає на опір плуга? 

1.Вага плуга;           2.Нахил поля;              3.Швидкість руху  
26. Назвіть різальні апарати підпірного різання 

1.Роторно - барабанний 
2.Сегментнопальцьові, безпальцьові 
3.Дисковий, роторний,  

27. Назвіть методи захисту рослин:  

1.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний  

2.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, хімічний  
3.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, 

хімічний, інтегрований  

28. Визначте спосіб регулювання норми висіву мінеральних добрив  ССТ-8Б 

 1.Зміною частоти обертання пружинного дозатора  

2.Зміною положення заслінок насінного ящика; зміною швидкості обертання котушок.  
 3.Зміною швидкості руху агрегату 
29. Визначте вид добрив, які вносяться 1РМГ -4 

  1.Мінеральні;         2.Рідкі;                3.Органічні 
30. Яким чином регулюється тиск на грунт котка 3КВГ-1,4? 

1.Зміною баласту в ящиках 
2.Кількістю води в циліндрах 
3.Тиск котка на грунт постійний 

31. За типом різального апарату  кормозбиральні машини бувають: 

1.Сегментнопальцьові,без пальцьові, барабанні, роторні,  дискові.  

2.Сегментнопальцеві  
3.Безпальцьові, дискові 
32. Назвіть типи обертових  розпилювачів 

1.Пульверизаційні, прямоструменеві 
2.Дискові, барабанні 

3.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  
 

 



 

33. Визначте способи регулювання норми висіву насіння ССТ-12Б: 

1.Зміною дисків з різною кількістю рядів комірок, зміною швидкості обертання дисків  
2.Зміною швидкості руху агрегату 

3.Зміною положення заслінок насінного ящика 
34. На які види поділяють мінеральні добрива? 

1.Порошкоподібні 

2.Тверді,  рідкі, порошкоподібні 
3.Рідкі  

35. Які робочі органи використовуються на бороні БДВ-7? 

1.Сферичні диски діаметром 450 мм 
2.Сферичні вирізні диски діаметром 660мм 

3.Голчасті диски 
36. За кількістю різальних апаратів кормозбиральні машини бувають: 

1.Однобрусні, багатобрусні  
2.Однобрусні, двобрусні, трибрусні, багатобрусні  
3.Двобрусні, трибрусні 

37. Назвіть типи пневматичних  розпилювачів 

1.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  

2.Пульверизаційні, прямоструменеві@ 
3.Дискові, барабанні 
38. Визначте спосіб регулювання заглиблення сошників СУПН-8: 

1.Зміною положення коліс відносно рами зміною положення котків посівних секцій   
 2.Гвинтовим регулятором 
3.Зміною натягу пружин 

39. Визначте вид добрив, які висіваються РТТ-4,2 

 1.Мінеральні  

 2.Рідкі 
3.Органічні  
40. Яка форма поперечного перерізу зуба борони 3БП-0,6? 

1.Квадратний 
2.Круглий 

3.Овальний  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

Варіант 15 

1. Якими граблями можна виконувати послідовно три операції:ворушіння, згрібання в 

валки, обертання валків? 

1.ГПП-6;         2.ГП-14;          3.ГВК-6 
2. Назвіть типи гідравлічних  розпилювачів 

1.Пульверизаційні, прямоструменеві 

2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  
3.Дискові, барабанні 

3. Визначте спосіб регулювання заглиблення сошників ССТ-12Б: 

1.Гвинтовим регулятором 
2.Зміною положення коліс відносно рами, зміною положення котків посівних секцій 

гвинтовою тягою балансирної підвіски  
3.Зміною натягу пружин 

4. Які є способи внесення добрив? 

1.Післяпосівний  (підживлення) 
2.Припосівний 

3.Передпосівний (основний) ; припосівний; післяпосівний (підживлення)  
5. Як змінюється поперечний перекіс рами причіпного плуга? 

1.Зміною довжини лівого розкосу начіпного механізму 
2.Зміною довжини центральної тяги начіпного механізму трактора 
3.Механізмами борозного і заднього коліс 

6. Назвіть марку комбайна для збирання кукурудзи на силос 

1.КСК-100;      2.КС-6Б;      3.ККУ-2А 
7. Назвіть типи розпилювачів 

1.Гідравлічні, пневматичні, обертові 
2.Вихровий, типу УН, садовий, дефлекторний щілинний, пневматичний  

3.Дискові, барабанні, пульверизаційні, прямоструменеві 
8. Визначте спосіб регулювання підйому сошників сівалки ССТ-18Б 

1.Гідравлічним підйомним механізмом  

2.Навісною системою трактора 
3.Рукояткою підйому сошників 

9. Які є види добрив? 

1.Хімічні меліоранти;  2.Мінеральні, органічні та хімічні меліоранти;3.Органічні  
10. Як змінюється поперечний перекіс рами начіпного плуга? 

1.Зміною довжини правого розкосу начіпного механізму 
2.Зміною довжини центральної тяги начіпного механізму трактора 

3.Зміною довжини лівого розкосу начіпного механізму 
11. Якого типу привід ножа різального апарату КС-2,1? 

1.Кривошипно-шатунний механізм  

2.Механізм хитної вилки 
3.Механізм хитної шайби 

12. Призначення агрегатуАПЖ-12 

1.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 
складських і тваринницьких приміщень 

2.Для боротьби з хворобами насіння 
3.Для приготування робочих рідин пестицидів @ 

13. Визначте вид підшипників, на які встановлені диски сошників СЗ-3,6 

1.Роликові;        2.Кулькові ;       3.Ковзання 
14. Визначте призначення МВУ-8 

1.Самозавантажування, транспортування, перемішування і внесення пилоподібних 
мінеральних добрив по поверхні поля 

2.Для внесення рідких мінеральних добрив. 
3.Внесення твердих мінеральних добрив  
 



 

15. В яких межах регулюють кут атаки дисків дискової борони БДВ-6? 

1. 12…180;           2. 70…80 0 ;        3. 12…210 
16. Чому рівний хід ножа в різальному  апараті КС-2,1 та скільки ходів робить ніж за 

один оберт кривошипа? 

1.Двом радіусам кривошипа, два ходи  
2.Радіусу кривошипа, один хід 

3.Двом радіусам кривошипа, один хід 
17. Призначення аерозольного генератора АГ-УД-2 

1.Для боротьби з хворобами насіння 
2.Для приготування робочих рідин пестицидів 
3.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 

складських і тваринницьких приміщень 
18. Визначте спосіб регулювання норми висіву мінеральних добрив СЗА-3,6 

1.Зміною швидкості руху агрегату 
2.Зміною довжини робочої частини котушки 
3.Зміною положення заслінок насінного ящика,  зміною швидкості обертання котушок.  

19. Визначте призначення АРУП-10 

1.Внесення твердих мінеральних добрив 

2.Для внесення рідких мінеральних добрив. 
3.Самозавантажування, транспортування, перемішування і внесення пилоподібних 

мінеральних добрив по поверхні поля  

20. В яких межах регулюють кут атаки дисків дискової борони БДТ-7? 

1. 12…210;         2. 12…180 ;       3. 70…80 0 
21. Якою рівністю характеризується різальний апарат нормального різання з 

одинарним пробігом? 

1.Хід ножа рівний двом крокам різальної та двом крокам протирізальної частини  

2.Хід ножа рівний кроку різальної та протирізальної частин  
3.Хід ножа рівний кроку різальної та двом крокам протирізальної частини  
22. Якого типу насос встановлено на обприскувачі ОПШ-2000? 

1.Відцентровий 
2.Мембранно-поршневий 

3.Шестеренний 
23. Визначте способи регулювання норми висіву насіння СЗ-3,6: 

1.Зміною довжини робочої частини котушки, зміною швидкості обертання котушок.  

2.Зміною швидкості руху агрегату 
3.Зміною положення заслінок насінного ящика 

24. Визначте призначення МЖТ-10 

1.Для внесення рідких мінеральних добрив. 
2.Самозавантажування, транспортування, перемішування і розливання рідких органічних 

добрив по поверхні поля 
3.Для внесення пилоподібних мінеральних добрив  

25. В яких межах регулюють кут атаки дисків дискової борони БД-10? 

1. 12…210 ;              2. 12…180;              3. 70…80 0 
26. Які деталі різального апарату КСК-100 належать до різальної пари? 

1.Вкладиш-сегмент;     2.Палець-сегмент;     3.Палець-вкладиш 
27. Чим встановлюють і регулюють тиск в системі обприскувача ОПШ-2000? 

1.Насосом  
2.Регулятором тиску 
3.Краном  

28. Визначте спосіб регулювання заглиблення сошників СЗ-3,6: 

1.Гвинтовим регулятором 

2.Зміною натягу пружин 
3.Зміною положення коліс відносно рами 
 



 

29. Визначте вид добрив, які вносяться МЖТ -10 

1.Рідкі органічні 
2.Рідкі мінеральні 

3.Тверді органічні 
30. Який порядковий номер присвоєний глибокому обробітку? 

1. 2;           2. 3;               3. 4 

31. Назвіть способи заготівлі трав 

1.Заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу 

2.Заготівля розсипного сіна, заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу , заготівля 
трав’яного борошна  

3.Заготівля розсипного сіна, заготівля трав’яного борошна 

32. Які машини використовують для боротьби із збудниками хвороб насіння? 

1Обпилювачі 

2.Протруювачі 
3.Обприскувачі 
33. Визначте спосіб регулювання підйому сошників сівалки СЗ-3,6 

1.Рукояткою підйому сошників 
2.Гідравлічним підйомним механізмом  

3.Навісною системою трактора 
34. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині ПРТ-16 

1.Зміною швидкості руху конвеєра 

2.Зміною швидкості руху агрегату 
3.Зміною швидкості руху конвеєра, зміною швидкості руху агрегату  
35. Який порядковий номер присвоєний середньому обробітку? 

1. 1;            2. 2;                3. 3 
36. Назвіть марку кормозбирального комбайна 

1.КС-1,8;         2.КПКУ-75;        3.КСС-2,6 
37. Які машини використовують для хімічної боротьби з бур’янами? 

1.Обприскувачі  

2.Фумігатори, 
3.Аерозольні  генератори 

38. Визначте марку сівалки, призначену для вузькорядної сівби: 

1.СЗТ-3,6;       2.СЗ-3,6;        3.СЗУ-3,6  
39. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині РОУ-6 

1.Зміною швидкості руху конвеєра 
2.Зміною швидкості руху агрегату 

3.Зміною величини радіуса кривошипа, зміною швидкості руху агрегату  
40. Який порядковий номер присвоєний мілкому обробітку? 

1. 3;             2. 1;             3. 2 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

Варіант №16 

1. Назвіть різальні апарати підпірного різання 

1.Роторно - барабанний 

2.Сегментнопальцьові, безпальцьові 
3.Дисковий, роторний,  
2. Назвіть типи гідравлічних  розпилювачів 

1.Дискові, барабанні 
2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  

3.Пульверизаційні, прямоструменеві 
3. Якої довжини повинні бути маркери посівного агрегату, коли агрегат ведуть по 

маркерному сліду правим колесом? 

1.Однакової довжини 
2.Правий маркер довший за лівий на колію передніх коліс трактора 

3.Правий маркер повинен бути менший за лівий на колію передніх коліс трактора  
4. Визначте вид добрив, які вносяться ПРТ -10 

1.Мінеральні;           2.Рідкі;                  3.Органічні 

5. Які корпуси ставлять на плугах загального призначення? 

1.Культурного типу 

2.Дискові  
3.Комбіновані  
6. За типом різального апарату  кормозбиральні машини бувають: 

1.Сегментнопальцьові,без пальцьові, барабанні, роторні,  дискові. 
2.Сегментнопальцеві  
3.Безпальцьові, дискові 

7. Назвіть типи розпилювачів 

1.Дискові, барабанні, пульверизаційні, прямоструменеві 

2.Вихровий, типу УН, садовий, дефлекторний щілинний, пневматичний  
3.Гідравлічні, пневматичні, обертові 
8. Визначити ширину захвату ССТ-12В з міжряддям 45см 

1. 5,4м;                     2. 12м;                   3. 6м 
9. Визначте вид добрив, які вносяться МВУ -0,5 

1.Мінеральні;         2.Рідкі;                  3.Органічні 
10. Яка з полиць корпуса плуга має таку характеристику -  добре розпушує грунт і  

добре його перекидає? 

1.Циліндрична ;        2.Гвинтова;         3.Культурна  
11. За кількістю різальних апаратів кормозбиральні машини бувають: 

1.Однобрусні, багатобрусні  
2.Двобрусні, трибрусні 
3.Однобрусні, двобрусні, трибрусні, багатобрусні  

12. Призначення агрегатуАПЖ-12 

1.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 

складських і тваринницьких приміщень 
2.Для боротьби з хворобами насіння 
3.Для приготування робочих рідин пестицидів  

13. Визначити ширину захвату ССТ-8В з міжряддям 60см 

1. 4,8м;                 2. 6,4м;                   3. 8 м 

14. Визначте вид добрив, які вносяться ПОМ - 630 

1.Мінеральні;       2.Рідкі ;                3.Органічні 
15. Яка з полиць корпуса плуга має таку характеристику -  добре розпушує 

 грунт, але погано його перекидає? 

1.Культурна  

2.Циліндрична  
3.Гвинтова 



 

16. Якими граблями можна виконувати послідовно три операції:ворушіння, згрібання в 

валки, обертання валків? 

1.ГП-14 

2.ГВК-6  
3.ГПП-6 
17. Призначення аерозольного генератора АГ-УД-2 

1.Для приготування робочих рідин пестицидів 
2.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 

складських і тваринницьких приміщень 
3.Для боротьби з хворобами насіння 
18. Визначити ширину захвату СУПН-8 з міжряддям 70 см 

1. 5,6м;                     2. 8м;                      3. 6м 
19. Визначте вид добрив, які вносяться РОУ - 6 

1.Мінеральні;           2.Рідкі;                 3.Органічні 
20. Яка з полиць корпуса плуга має таку характеристику -  погано розпушує грунт, але 

добре його перекидає? 

1.Гвинтова ;         2.Культурна;             3.Циліндрична  
21. Якими граблями можна згрібати трави чи сіно у поперечні валки ? 

1.ГПП-6;  ГП-14;              2.ГВР-6;                3.ГВК-6  
22. Якого типу насос встановлено на обприскувачі ОПШ-2000? 

1.Відцентровий 

2.Мембранно-поршневий 
3.Шестеренний 
23. Як здійснюється привід на висівні апарати СУПН-8 

1.Від одного колеса сівалки 
2.Від двох коліс сівалки 

3.Від ВВП трактора 
24. Визначте вид добрив, які вносяться РУМ -5 

1.Мінеральні;        2Рідкі;            3.Органічні 

25. Які деталі корпуса плуга беруть участь в оранці грунту? 

1.Леміш, польова дошка 

2.Полиця, леміш  
3.Полиця, стовба 
26. Назвіть марку комбайна для збирання кукурудзи на силос 

1.ККУ-2А;              2.КСС-2,6 ;               3.КС-6Б 
27. Призначення аерозольного генератора АГ-УД-2 

1Для приготування робочих рідин пестицидів 
2.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 

складських і тваринницьких приміщень 

3.Для боротьби з хворобами насіння 
28. Як здійснюється привід на висівні апарати ССТ-12Б? 

1.Від одного колеса сівалки; 2.Від ВВП трактора;3.Від двох коліс сівалки  
29. На які види поділяють мінеральні добрива? 

1.Порошкоподібні 

2.Тверді,  рідкі, порошкоподібні 
3.Рідкі  

30. Для якого виду обробітку використовується плуг ППО-5-40? 

1.Лущення стерні 
2.Гладенької оранки 

3.Оранки всклад-врозгін 
31. Якого типу привід ножа різального апарату КС-2,1? 

1.Механізм хитної шайби 
2.Механізм хитної вилки 
3.Кривошипно-шатунний механізм  



 

32. Якого типу насос встановлено на обприскувачі ОПШ-2000? 

1.Відцентровий 
2.Мембранно-поршневий 

3.Шестеренний 
33. Як здійснюється привід на висівні апарати СЗ-3,6 

1Від одного колеса сівалки 

2.Від двох коліс сівалки 
3.Від ВВП трактора 

34. Визначте вид добрив, які висіваються РТТ-4,2 

1Органічні  
2.Мінеральні  

3.Рідкі  
35. Для якого виду обробітку використовується плуг ПЛН-5-35? 

1.Основного  
2.Спеціального  
3.Поверхневого 

36. Чому рівний хід ножа в різальному  апараті КС-2,1 та скільки ходів робить ніж за 

один оберт кривошипа? 

1.Радіусу кривошипа, один хід 
2.Двом радіусам кривошипа, один хід 
3.Двом радіусам кривошипа, два ходи  

37. Чим встановлюють і регулюють тиск в системі обприскувача ОПШ-2000? 

1.Регулятором тиску 
2.Насосом  

3.Краном  
38. При обертанні котушки висівного апарату СЗ-3,6 в якому стані знаходяться муфта і 

розетка? 

1.Муфта і розетка обертаються разом з котушкою 
2.Муфта не обертається, розетка обертається разом з котушкою 

3.Розетка  не обертається, муфта обертається разом з котушкою  
39. Які є способи внесення добрив? 

1.Передпосівний (основний) ; припосівний; післяпосівний (підживлення)  
2.Післяпосівний  (підживлення) 
3.Припосівний 

40. Які органи плуга належать до робочих? 

1.Рама плуга, корпус, дисковий ніж  

2.Корпус, передплужник, дисковий ніж 
3.Корпус, передплужник, навіска плуга 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

Варіант 17 

1. На яку глибину проводять мілкий обробіток, см? 

1. 8…16 ;          2. 0…8;                  3. >35 

2. Чому рівний хід ножа в різальному  апараті КС-2,1 та скільки ходів робить ніж за 

один оберт кривошипа? 

1.Радіусу кривошипа, один хід 

2.Двом радіусам кривошипа, один хід 
3.Двом радіусам кривошипа, два ходи  

3. Якого типу насос встановлено на обприскувачі ОПШ-2000? 

1.Мембранно-поршневий;       2.Шестеренний;     3.Відцентровий 
4. Чим регулюють подачу води в СКН-6А? 

1.Переміщенням по колу диска з роликами відносно маточини садильного диска і 
переміщенням тяги дозувального пристрою  

2.Переміщенням опорних коліс садильних секцій  
3.Переміщенням лекал у пазах тримачів 
5. Які є види добрив? 

1.Хімічні меліоранти;  
2.Мінеральні, органічні та хімічні меліоранти. 

3.Органічні  
6. На яку глибину проводять поверхневий обробіток, см? 

1. 0…8 ;            2. 8…16;                 3. 24…35 

7. Якою рівністю характеризується різальний апарат нормального різання з одинарним 

пробігом? 

1.Хід ножа рівний кроку різальної та протирізальної частин  

2.Хід ножа рівний кроку різальної та двом крокам протирізальної частини  
3.Хід ножа рівний двом крокам різальної та двом крокам протирізальної частини  

8. Чим встановлюють і регулюють тиск в системі обприскувача ОПШ-2000? 

1.Регулятором тиску;       2.Насосом;       3.Краном  
9. Чим регулюють моменти закриття і відкриття розсадотримачів в СКН-6А? 

1.Переміщенням лекал у пазах тримачів 
2.Переміщенням опорних коліс садильних секцій  

3.Переміщенням по колу диска з роликами відносно маточини садильного диска і 
переміщенням тяги дозувального пристрою 

10. Визначте призначення МВУ-8 

1.Для внесення рідких мінеральних добрив. 
2.Внесення твердих мінеральних добрив  

3.Самозавантажування, транспортування, перемішування і внесення пилоподібних мінеральних 
добрив по поверхні поля  

11. Яких і скільки робочих органів для підживлення з одночасним підгортанням 

потрібно поставити на культиватор для обробітку картоплі, посадженої саджалкою КСМ -4? 

1.П’ять підгортачів  (без крилачів на крайніх підгортачах), вісім живильних доліт   
2.Чотири підгортачі, вісім живильних доліт 

3.П’ять підгортачів, десять живильних доліт 
12. Якою рівністю характеризується різальний апарат нормального різання з 

одинарним пробігом? 
1.Хід ножа рівний кроку різальної та протирізальної частин  
2.Хід ножа рівний кроку різальної та двом крокам протирізальної частини 
3.Хід ножа рівний двом крокам різальної та двом крокам протирізальної частини 

13. Які машини використовують для боротьби із збудниками хвороб насіння? 

1.Протруювачі ;       2.Обпилювачі;                3.Обприскувачі 
14. Чим регулюють глибину заробки насіння  в КСМ-6? 
1.Частотою обертання садильних дисків за допомогою змінних зірочок (13,15,17,18,20 і 22 зубців) на 

проміжному валу механізму приводу 
2.Переміщенням опорних коліс садильних секцій 
3.Заслінками основного бункера 



 

15. Визначте призначення АРУП-10 

1.Для внесення рідких мінеральних добрив. 
2.Самозавантажування, транспортування, перемішування і внесення пилоподібних 

мінеральних добрив по поверхні поля  
3.Внесення твердих мінеральних добрив 
16. Яких і скільки робочих органів для підживлення з одночасним підгортанням 

потрібно поставити на культиватор для обробітку картоплі, посадженої саджалкою КСМ-6? 

1.Сім підгортачів, чотирнадцять живильних доліт 

2.Сім підгортачів  (без крилачів на крайніх підгортачах), дванадцять живильних доліт  
3.Шість підгортачі, дванадцять живильних доліт 
17. Які деталі різального апарату КС-2,1 належать до різальної пари? 

1.Палець-сегмент;       2.Вкладиш-сегмент;              3.Палець-вкладиш 
18. Які машини використовують для хімічної боротьби з бур’янами? 

1.Фумігатор;            2.Аерозольні  генератори;           3.Обприскувачі  
19. Чим регулюють глибину заробки розсади  в СКН-6А? 

1.Переміщенням сошників відносно рам секцій та переміщенням ущільнювальних котків по висоті 

2.Гвинтовим механізмом регулювання глибини сівби  
3.Зміною положення опорних коліс відносно рами 

20. Визначте призначення МЖТ-10 

1.Самозавантажування, транспортування, перемішування і розливання рідких органічних 
добрив по поверхні поля 

2.Для внесення пилоподібних мінеральних добрив  
3.Для внесення рідких мінеральних добрив. 
21. Яких і скільки робочих органів для знищення бур’янів потрібно поставити на 

культиватор для обробітку картоплі, посадженої саджалкою КСМ -6? 

1.Сім стрілчастих лап, дванадцять бритв  

2.Сім стрілчастих лап, чотирнадцять бритв 
3.Шість стрілчастих лап, дванадцять бритв 
22. Назвіть способи заготівлі трав 

1.Заготівля розсипного сіна, заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу , заготівля 
трав’яного борошна  

2.Заготівля розсипного сіна, заготівля трав’яного борошна 
3.Заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу 
23. Назвіть способи хімічного захисту рослин: 

1.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація, розкидання 
отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  

2.Розкидання  отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  
3.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація 
24. Чим регулюють глибину заробки насіння  в СО-4,2? 

1.Гвинтовим механізмом регулювання глибини сівби  
2.Зміною положення реборд на дисках сошників 

3.Зміною положення опорних коліс відносно рами 
25. Визначте вид добрив, які вносяться МЖТ -10 

1.Рідкі органічні;       2.Рідкі мінеральні;             3.Тверді органічні 

26. Яких і скільки робочих органів для знищення бур’янів потрібно поставити на 

культиватор для обробітку картоплі, посадженої саджалкою КСМ -4? 

1.П’ять стрілчатих лап, десять бритв 
2.П’ять стрілчастих лап, вісім бритв  
3.Чотири стрілчасті лапи, вісім бритв 

27. Назвіть марку кормозбирального комбайна 

1.КСК-100;            2.КСС-2,6;                    3.КС-1, 8 

 

 

 



 

28. Назвіть методи захисту рослин:  

1.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, хімічний  
2.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, 

хімічний, інтегрований  
3.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний  
29. Чим регулюють норму висіву насіння  в СО-4,2? 

1.Зміною довжини  і швидкості обертання котушки 
2.Зміною довжини висівної щілини 

3.Зміною швидкості руху агрегату 
30. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині ПРТ-16 

1.Зміною швидкості руху агрегату 

2.Зміною швидкості руху конвеєра, зміною швидкості руху агрегату  
3.Зміною швидкості руху конвеєра 

31. Які фактори враховуються при визначенні опору плуга в практиці експлуатаційних 

розрахунків? 

1.Глибина оранки, ширина захвату, питомий опір грунту 

2.Питомих опір грунту, маса плуга, ширина захвату 
3.Глибина оранки, ширина захвату, швидкість руху 

32. Скільки циліндрів має сушильний барабан агрегату АВМ-0,65? 

1.один;                2.два;                 3.три 
33. Назвіть типи обертових  розпилювачів 

1.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  
2.Пульверизаційні, прямоструменеві 
3.Дискові, барабанні 

34. Визначити яку кількість рослин потрібно на один гектар під час садіння  СКН-6А 

при міжряддях 70 см і крок садіння 50 см? 

1. 28571;                2. 20400;                   3. 2040 
35. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині РОУ-6 

1.Зміною швидкості руху конвеєра 

2.Зміною швидкості руху агрегату 
3.Зміною величини радіуса кривошипа, зміною швидкості руху агрегату  

36. З яким трактором агрегатується плуг ПЛН-5-35 і яка його ширина захвату? 

1.ПМЗ-80; 2,05;             2.ДТ-75; 1,75;                3.Т-150, 1,75  
37. При включенні в’язального апарату прес-підбирача, який елемент в’язального 

апарату першим включається в роботу? 

1.Ніж-затискач;                   2.Гачок-вузлов'яз;                    3.Голка  

38. Назвіть типи пневматичних  розпилювачів 

1.Дискові, барабанні 
2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  

3.Пульверизаційні, прямоструменеві 
39. Якої довжини повинні бути маркери посівного агрегату, коли агрегат ведуть по 

маркерному сліду правим колесом? 

1.Однакової довжини 
2.Правий маркер довший за лівий на колію передніх коліс трактора 

3.Правий маркер повинен бути менший за лівий на колію передніх коліс трактора  
40. Які корпуси ставлять на плугах загального призначення? 

1.Дискові;         2.Комбіновані ;        3.Культурного типу  
 
 

 
 

 
 
 



 

Варіант 18 

1. Який код присвоєний чизельним ґрунтообробним машинам? 

1. 01;                       2. 02;                    3. 03  

2. Який код присвоєний дисковим ґрунтообробним машинам? 

1. 02;                         2. 03;                   3. 01 
3. Визначте вид добрив, які вносяться ПРТ -10 

1.Мінеральні;           2.Рідкі;                3.Органічні 
4. Визначте правильну класифікацію сівалок за призначенням: 

1.Начіпні і причіпні 
2.Розкидні, рядкові, вузькорядні, пунктирної сівби 
3.Зернотукові, зернотравяні, льонові, бурякові, для сівби кукурудзи  

5. Назвіть робочі органи сівалок 

1.Механізми передач, механізм заглиблення і піднімання сошників 

2.Насіннєвисівні апарати, насіннєпроводи, сошники, загортачі 
3.Рама, опорно-приводні колеса, насінні ящики, причіп, навіска  
6. Назвіть різальні апарати підпірного різання 

1.Сегментнопальцьові, безпальцьові 
2.Дисковий, роторний,  

3.Роторно - барабанний  
7. Які є основні способи сівби і садіння с. г культур? 

1.Вузькорядний, широкорядний, стрічковий, смуговий, розкидний, гладенький  

2.Рядковий, перехресний, вузькорядний, широкорядний, стрічковий, смуговий, розкидний, 
гладенький, в гребенях @ 

3.Смуговий, розкидний, гладенький, в гребенях вузькорядний, широкорядний,  

8. Який код присвоєний лемішним ґрунтообробним машинам? 

1. 03;                        2. 01;                      3. 02 

9. Визначте вид добрив, які вносяться ПОМ - 630 

1.Органічні;            2.Рідкі;                  3.Мінеральні 
10. Назвіть типи пневматичних  розпилювачів 

1.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  
2.Дискові, барабанні 

3.Пульверизаційні, прямоструменеві 
11. Визначте вид добрив, які вносяться РОУ - 6 

1.Рідкі;                          3.Органічні;                2.Мінеральні 

12.За кількістю різальних апаратів кормозбиральні машини бувають: 

1.Двобрусні, трибрусні 

2.Однобрусні, багатобрусні  
3.Однобрусні, двобрусні, трибрусні, багатобрусні  
13. Визначте спосіб регулювання кута входження сошників в грунт КСМ-4 

1.Навісною системою трактора 
2.Зміною положення копіювальних коліс 

3.Зміною положення болтів обмежувача опускання  
14. На яку глибину проводять глибокий обробіток, см? 

1. 24…35 ;                       2. >35;                           3. 16…24 

15. Назвіть типи розпилювачів 

1.Дискові, барабанні, пульверизаційні, прямоструменеві 

2.Вихровий, типу УН, садовий, дефлекторний щілинний, пневматичний  
3.Гідравлічні, пневматичні, обертові 
16. На які види поділяють мінеральні добрива? 

1.Тверді,  рідкі, порошкоподібні 
2.Порошкоподібні 

3.Рідкі  
17. Назвіть марку комбайна для збирання кукурудзи на силос 

1.ККУ-2А;                     2.КСС-2,6 ;                    3.КС-6Б 



 

18. Чим регулюють густоту садіння картоплі? 

1.Частотою обертання садильних дисків за допомогою змінних зірочок (13,15,17,18,20 і 22 
зубців) на проміжному валу механізму приводу 

2.Зміною куту атаки сферичних дисків поворотом косинок на півосях, зміною стиску пружин 
натискних штанг. 

3.Заслінками основного бункера 

19. На яку глибину проводять мілкий обробіток, см? 

1. 0…8;                    2. 8…16 ;                      3. >35 

20. Призначення аерозольного генератора АГ-УД-2 

1.Для боротьби з хворобами насіння 
2.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 

складських і тваринницьких приміщень 
3.Для приготування робочих рідин пестицидів 

21. Які є способи внесення добрив? 

1.Передпосівний (основний) ; припосівний; післяпосівний (підживлення)  
2.Післяпосівний  (підживлення) 

3.Припосівний 
22. Чим регулюють подачу бульб у живильні ковші? 

1.Зміною швидкості руху агрегату 
2.Заслінками основного бункера 
3.Частотою обертання садильних дисків 

23. Якого типу привід ножа різального апарату КС-2,1? 

1.Кривошипно-шатунний механізм  
2.Механізм хитної вилки 

3.Механізм хитної шайби 
24. Визначте вид добрив, які висіваються РТТ-4,2 

1.Мінеральні ;           2.Рідкі;                    3.Органічні  
 25. Призначення агрегатуАПЖ-12 

1.Для приготування робочих рідин пестицидів  

2.Для боротьби з хворобами насіння 
3.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 

складських і тваринницьких приміщень 
26. На яку глибину проводять середній обробіток, см? 

1. 0…8;                       2. 24…35;                3. 16…24  

27. Чим регулюють висоту гребенів над бульбами? 

1.Частотою обертання садильних дисків за допомогою змінних зірочок (13,15,17,18,20 і 22 

зубців) на проміжному валу механізму приводу 
2.Зміною куту атаки сферичних дисків поворотом косинок на півосях, зміною стиску пружин 

натискних штанг.  

3.Заслінками основного бункера 
28. Якими граблями можна виконувати послідовно три операції:ворушіння, згрібання в 

валки, обертання валків? 

1.ГПП-6;              2.ГП-14;                        3.ГВК-6  
29. Визначте вид добрив, які вносяться РУМ -5 

1.Мінеральні;        2.Рідкі;                     3.Органічні 
30. Назвіть типи гідравлічних  розпилювачів 

1.Дискові, барабанні 
2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  
3.Пульверизаційні, прямоструменеві 

31. На яку глибину проводять меліоративний обробіток, см? 

1.24…35;                 2.>35 ;                    3.16…24 

32. Визначте марку саджалки, яка має ланцюгово-ложечковий садильний апарат. 

1.СН-4Б;                 2.КСМ-4;                        3.САЯ-4  
 



 

33. За типом різального апарату  кормозбиральні машини бувають 

1.Сегментнопальцьові,без пальцьові, барабанні, роторні,  дискові.  
2.Сегментнопальцеві  

3.Безпальцьові, дискові 
34. Назвіть типи обертових  розпилювачів 

1.Дискові, барабанні 

2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний 
3.Пульверизаційні, прямоструменеві 

35. Який порядковий номер присвоєний поверхневому обробітку? 

1. 3;                    2. 2;                   3. 1 
36. Визначте вид добрив, які вносяться МВУ -0,5 

1.Мінеральні;            2.Рідкі;                 3.Органічні 
37. Назвіть методи захисту рослин:  

1.Організаційно-господарський, агротехнічний,  
механічний, фізичний 
2.Організаційно-господарський, агротехнічний,  

механічний, фізичний, біологічний, хімічний 
3.Організаційно-господарський, агротехнічний,  

механічний, фізичний, біологічний, хімічний, інтегрований  
38. При включенні в’язального апарату прес-підбирача, який елемент в’язального 

апарату першим включається в роботу? 

1.Голка ;        2.Ніж-затискач;                3.Гачок-вузлов'яз 
39. Назвіть способи хімічного захисту рослин: 

1.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація, розкидання 

отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  
2.Розкидання  отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  

3.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація 
40. Скільки циліндрів має сушильний барабан агрегату АВМ-0,65? 

1.три 

2.один 
3.два 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

Варіант 19 

1. Якої довжини повинні бути маркери посівного агрегату, коли агрегат ведуть по 

маркерному сліду правим колесом? 

1.Однакової довжини 
2.Правий маркер довший за лівий на колію передніх коліс трактора 
3.Правий маркер повинен бути менший за лівий на колію передніх  

коліс трактора  
2. При включенні в’язального апарату прес-підбирача, який елемент в’язального 

апарату першим включається в роботу? 

1.Ніж-затискач;                   2.Гачок-вузлов'яз;                    3.Голка 
3. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині РОУ-6 

1.Зміною швидкості руху конвеєра 
2.Зміною швидкості руху агрегату 

3.Зміною величини радіуса кривошипа, зміною швидкості руху агрегату  
4. Назвіть типи обертових  розпилювачів 

1.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  

2.Пульверизаційні, прямоструменеві 
3.Дискові, барабанні 

5. Які фактори враховуються при визначенні опору плуга в практиці експлуатаційних 

розрахунків? 

1.Глибина оранки, ширина захвату, питомий опір грунту 

2.Питомих опір грунту, маса плуга, ширина захвату 
3.Глибина оранки, ширина захвату, швидкість руху 
6. Чим регулюють норму висіву насіння  в СО-4,2? 

1.Зміною довжини  і швидкості обертання котушки 
2.Зміною довжини висівної щілини 

3.Зміною швидкості руху агрегату 
7. Назвіть марку кормозбирального комбайна 

1.КСК-100;            2.КСС-2,6;                    3.КС-1, 8 

8. Визначте вид добрив, які вносяться МЖТ -10 

1.Рідкі органічні;       2.Рідкі мінеральні;  3.Тверді органічні 

9. Назвіть способи хімічного захисту рослин: 

1.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація, розкидання 
отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  

2.Розкидання  отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  
3.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація 

10. Яких і скільки робочих органів для знищення бур’янів потрібно поставити на 

культиватор для обробітку картоплі, посадженої саджалкою КСМ-6? 

1.Сім стрілчастих лап, дванадцять бритв  

2.Сім стрілчастих лап, чотирнадцять бритв 
3.Шість стрілчастих лап, дванадцять бритв 

11. Чим регулюють глибину заробки розсади  в СКН-6А? 

1.Переміщенням сошників відносно рам секцій та переміщенням ущільнювальних котків по 
висоті 

2.Гвинтовим механізмом регулювання глибини сівби  
3.Зміною положення опорних коліс відносно рами 

12. Які деталі різального апарату КС-2,1 належать до різальної пари? 

1.Палець-сегмент;  2.Вкладиш-сегмент;  3.Палець-вкладиш 
13. Визначте призначення АРУП-10 

1.Для внесення рідких мінеральних добрив. 
2.Самозавантажування, транспортування, перемішування і внесення пилоподібних 

мінеральних добрив по поверхні поля  
3.Внесення твердих мінеральних добрив 
 



 

14. Які машини використовують для боротьби із збудниками хвороб насіння? 

1.Протруювачі ;       2.Обпилювачі;                3.Обприскувачі 
15. Яких і скільки робочих органів для підживлення з одночасним підгортанням 

потрібно поставити на культиватор для обробітку картоплі, посадженої саджалкою КСМ-4? 

1.П’ять підгортачів  (без крилачів на крайніх підгортачах), вісім живильних доліт   
2.Чотири підгортачі, вісім живильних доліт 

3.П’ять підгортачів, десять живильних доліт 
16. Чим регулюють моменти закриття і відкриття розсадотримачів в СКН-6А? 

1.Переміщенням лекал у пазах тримачів 
2.Переміщенням опорних коліс садильних секцій  
3.Переміщенням по колу диска з роликами відносно маточини садильного диска і 

переміщенням тяги дозувального пристрою 
17. Якою рівністю характеризується різальний апарат нормального різання з 

одинарним пробігом? 

1.Хід ножа рівний кроку різальної та протирізальної частин  
2.Хід ножа рівний кроку різальної та двом крокам протирізальної частини  

3.Хід ножа рівний двом крокам різальної та двом крокам протирізальної частини 
18. Які є види добрив? 

1.Хімічні меліоранти 
2.Мінеральні, органічні та хімічні меліоранти. 
3.Органічні  

19. Якого типу насос встановлено на обприскувачі ОПШ-2000? 

1.Мембранно-поршневий;       2.Шестеренний;     3.Відцентровий 
20. На яку глибину проводять мілкий обробіток, см? 

1. 8…16 ;          2. 0…8;                  3. >35 
21. Які корпуси ставлять на плугах загального призначення? 

1.Дискові;         2.Комбіновані ;        3.Культурного типу  
22. Назвіть типи пневматичних  розпилювачів 

1.Дискові, барабанні 

2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  
3.Пульверизаційні, прямоструменеві 

23. З яким трактором агрегатується плуг ПЛН-5-35 і яка його ширина захвату? 

1.ПМЗ-80; 2,05;             2.ДТ-75; 1,75;                3.Т-150, 1,75  
24. Визначити яку кількість рослин потрібно на один гектар під час садіння  СКН-6А 

при міжряддях 70 см і крок садіння 50 см? 

1. 28571;                2. 20400;                   3. 2040 

25. Скільки циліндрів має сушильний барабан агрегату АВМ-0,65? 

1.один;                2.два;                 3.три 
26. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині ПРТ-16 

1.Зміною швидкості руху агрегату 
2.Зміною швидкості руху конвеєра, зміною швидкості руху агрегату  

3.Зміною швидкості руху конвеєра 
27. Чим регулюють глибину заробки насіння  в КСМ-6? 

1.Частотою обертання садильних дисків за допомогою змінних зірочок (13,15,17,18,20 і 22 

зубців) на проміжному валу механізму приводу 
2.Переміщенням опорних коліс садильних секцій  

3.Заслінками основного бункера 
28. Яких і скільки робочих органів для підживлення з одночасним підгортанням 

потрібно поставити на культиватор для обробітку картоплі, посадженої саджалкою КСМ -6? 

1.Сім підгортачів, чотирнадцять живильних доліт 
2.Сім підгортачів  (без крилачів на крайніх підгортачах), дванадцять живильних доліт  

3.Шість підгортачі, дванадцять живильних доліт 
29. Які машини використовують для хімічної боротьби з бур’янами? 

1.Фумігатор;            2.Аерозольні  генератори;           3.Обприскувачі  



 

30. Визначте призначення МЖТ-10 

1.Самозавантажування, транспортування, перемішування і розливання рідких органічних 
добрив по поверхні поля 

2.Для внесення пилоподібних мінеральних добрив  
3.Для внесення рідких мінеральних добрив. 
31. Яких і скільки робочих органів для знищення бур’янів потрібно поставити на 

культиватор для обробітку картоплі, посадженої саджалкою КСМ -4? 

1.П’ять стрілчатих лап, десять бритв 

2.П’ять стрілчастих лап, вісім бритв  
3.Чотири стрілчасті лапи, вісім бритв 
32. Назвіть методи захисту рослин:  

1.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, хімічний  
2.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, 

хімічний, інтегрований  
3.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний  
33. Чому рівний хід ножа в різальному  апараті КС-2,1 та скільки ходів робить ніж за 

один оберт кривошипа? 

1.Радіусу кривошипа, один хід 

2.Двом радіусам кривошипа, один хід 
3.Двом радіусам кривошипа, два ходи  
34. Чим регулюють подачу води в СКН-6А? 

1.Переміщенням по колу диска з роликами відносно маточини садильного диска і 
переміщенням тяги дозувального пристрою  

2.Переміщенням опорних коліс садильних секцій  

3.Переміщенням лекал у пазах тримачів 
35. На яку глибину проводять поверхневий обробіток, см? 

1. 0…8 ;            2. 8…16;                 3. 24…35 
36. Чим встановлюють і регулюють тиск в системі обприскувача ОПШ-2000? 

1.Регулятором тиску;       2.Насосом;       3.Краном  

37. Визначте призначення МВУ-8 

1.Для внесення рідких мінеральних добрив. 

2.Внесення твердих мінеральних добрив  
3.Самозавантажування, транспортування, перемішування і внесення пилоподібних 

мінеральних добрив по поверхні поля  

38. Якою рівністю характеризується різальний апарат нормального різання з 

одинарним пробігом? 

 1.Хід ножа рівний кроку різальної та протирізальної частин  
2.Хід ножа рівний кроку різальної та двом крокам протирізальної частини  
3.Хід ножа рівний двом крокам різальної та двом крокам протирізальної частини  

39. Назвіть способи заготівлі трав 

1.Заготівля розсипного сіна, заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу , заготівля 

трав’яного борошна  
2.Заготівля розсипного сіна, заготівля трав’яного борошна 
3.Заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу 

40. Чим регулюють глибину заробки насіння  в СО-4,2? 

1.Гвинтовим механізмом регулювання глибини сівби 

2.Зміною положення реборд на дисках сошників 
3.Зміною положення опорних коліс відносно рами 
 

 
 

 
 

 



 

Варіант 5 

1. Які є способи внесення добрив? 

1.Передпосівний (основний) ; припосівний; післяпосівний (підживлення)  

2.Післяпосівний  (підживлення) 
3.Припосівний 
2. Чим регулюють подачу бульб у живильні ковші? 

1.Зміною швидкості руху агрегату 
2.Заслінками основного бункера 

3.Частотою обертання садильних дисків 
3. Призначення аерозольного генератора АГ-УД-2 

1.Для боротьби з хворобами насіння 

2.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 
складських і тваринницьких приміщень 

3.Для приготування робочих рідин пестицидів 
4. Якого типу привід ножа різального апарату КС-2,1? 

1.Кривошипно-шатунний механізм  

2.Механізм хитної вилки 
3.Механізм хитної шайби 

5. На яку глибину проводять мілкий обробіток, см? 

1. 0…8;    2. 8…16;   3. >35 
6. Визначте вид добрив, які висіваються РТТ-4,2 

1.Мінеральні;   2.Рідкі;   3.Органічні  
 7. Чим регулюють густоту садіння картоплі? 

1.Частотою обертання садильних дисків за допомогою змінних зірочок (13,15,17,18,20 і 22 

зубців) на проміжному валу механізму приводу 
2.Зміною куту атаки сферичних дисків поворотом косинок на півосях, зміною стиску пружин 

натискних штанг. 
3.Заслінками основного бункера 
8. Призначення агрегатуАПЖ-12 

1.Для приготування робочих рідин пестицидів  
2.Для боротьби з хворобами насіння 

3.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 
складських і тваринницьких приміщень 

9. Назвіть марку комбайна для збирання кукурудзи на силос 

1.ККУ-2А;   2.КСС-2,6 ;   3.КС-6Б 
10. На яку глибину проводять середній обробіток, см? 

1. 0…8;    2. 24…35;   3. 16…24  
11. На які види поділяють мінеральні добрива? 

1.Тверді,  рідкі, порошкоподібні 

2.Порошкоподібні 
3.Рідкі  

12. Чим регулюють висоту гребенів над бульбами? 

1.Частотою обертання садильних дисків за допомогою змінних зірочок (13,15,17,18,20 і 22 
зубців) на проміжному валу механізму приводу 

2.Зміною куту атаки сферичних дисків поворотом косинок на півосях, зміною стиску пружин 
натискних штанг.  

3.Заслінками основного бункера 
13. Назвіть типи розпилювачів 

1.Дискові, барабанні, пульверизаційні, прямоструменеві 

2.Вихровий, типу УН, садовий, дефлекторний щілинний, пневматичний  
3.Гідравлічні, пневматичні, обертові 

14. Якими граблями можна виконувати послідовно три операції:ворушіння, згрібання в 

валки, обертання валків? 

1.ГПП-6;   2.ГП-14;   3.ГВК-6  



 

15. На яку глибину проводять глибокий обробіток, см? 

1. 24…35;   2. >35;    3. 16…24 
16. Визначте вид добрив, які вносяться РУМ -5 

1.Мінеральні 
2.Рідкі 
3.Органічні 

17. Визначте спосіб регулювання кута входження сошників в грунт КСМ -4 

1.Навісною системою трактора 

2.Зміною положення копіювальних коліс 
3.Зміною положення болтів обмежувача опускання  
18. Назвіть типи гідравлічних  розпилювачів 

1.Дискові, барабанні 
2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  

3.Пульверизаційні, прямоструменеві 
19.  За кількістю різальних апаратів кормозбиральні машини бувають: 

1.Двобрусні, трибрусні 

2.Однобрусні, багатобрусні  
3.Однобрусні, двобрусні, трибрусні, багатобрусні  

20. На яку глибину проводять меліоративний обробіток, см? 

1.24…35 
2.>35  

3.16…24 
21. Визначте вид добрив, які вносяться РОУ - 6 

1.Рідкі 

2.Мінеральні 
3.Органічні 

22. Визначте марку саджалки, яка має ланцюгово-ложечковий садильний апарат. 

1.СН-4Б 
2.КСМ-4 

3.САЯ-4  
23. Назвіть типи пневматичних  розпилювачів 

1.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  
2.Дискові, барабанні 
3.Пульверизаційні, прямоструменеві 

24. За типом різального апарату  кормозбиральні машини бувають 

1.Сегментнопальцьові,без пальцьові, барабанні, роторні,  дискові. @  

2.Сегментнопальцеві  
3.Безпальцьові, дискові 
25. Який код присвоєний лемішним ґрунтообробним машинам? 

1. 03;                2. 01;            3. 02 
26. Визначте вид добрив, які вносяться ПОМ - 630 

1.Органічні 
2.Рідкі 
3.Мінеральні 

27. Які є основні способи сівби і садіння с. г культур? 

1.Вузькорядний, широкорядний, стрічковий, смуговий, розкидний, гладенький  

2.Рядковий, перехресний, вузькорядний, широкорядний, стрічковий, смуговий, розкидний, 
гладенький, в гребенях @ 

3.Смуговий, розкидний, гладенький, в гребенях вузькорядний, широкорядний,  

28. Назвіть типи обертових  розпилювачів 

1.Дискові, барабанні 

2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний 
3.Пульверизаційні, прямоструменеві 
 



 

29. Назвіть різальні апарати підпірного різання 

1.Сегментнопальцьові, безпальцьові 
2.Дисковий, роторний,  

3.Роторно - барабанний  
30. Який порядковий номер присвоєний поверхневому обробітку? 

1. 3;                      2. 2;                 3. 1 

31. Визначте вид добрив, які вносяться МВУ -0,5 

1.Мінеральні;                 2.Рідкі;             3.Органічні 

32. Назвіть робочі органи сівалок 

1.Механізми передач, механізм заглиблення і піднімання сошників 
2.Насіннєвисівні апарати, насіннєпроводи, сошники, загортачі@  

3.Рама, опорно-приводні колеса, насінні ящики, причіп, навіска  
33. Назвіть методи захисту рослин:  

1.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний  
2.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, хімічний  
3.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, 

хімічний, інтегрований  
34. При включенні в’язального апарату прес-підбирача, який елемент в’язального 

апарату першим включається в роботу? 

1.Голка ;               2.Ніж-затискач;               3.Гачок-вузлов'яз 
35. Який код присвоєний дисковим ґрунтообробним машинам? 

1. 02;             2. 03;                 3. 01 
36. Визначте вид добрив, які вносяться ПРТ -10 

1.Мінеральні;               2.Рідкі;                 3.Органічні 

37. Визначте правильну класифікацію сівалок за призначенням: 

1.Начіпні і причіпні 

2.Розкидні, рядкові, вузькорядні, пунктирної сівби 
3.Зернотукові, зернотравяні, льонові, бурякові, для сівби кукурудзи 
38. Назвіть способи хімічного захисту рослин: 

1.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація, розкидання 
отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  

2.Розкидання  отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів. 
3.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація 
39. Скільки циліндрів має сушильний барабан агрегату АВМ-0,65? 

1.три;              2.один;                 3.два 
40. Який код присвоєний чизельним ґрунтообробним машинам? 

1. 01;                2. 02;                3. 03 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Варіант 20 

1. Яка з полиць корпуса плуга має таку характеристику -  добре розпушує грунт, але 

погано його перекидає? 

1.Культурна ;        2.Циліндрична ;         3.Гвинтова 
2. Визначте вид добрив, які вносяться ПОМ - 630 

1.Мінеральні;          2.Рідкі ;                     3.Органічні 

3. Визначити ширину захвату ССТ-8В з міжряддям 60см 

1. 6м;                       2. 4,8м;                      3. 8 м 

4. Призначення агрегатуАПЖ-12 

1.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 
складських і тваринницьких приміщень 

2.Для боротьби з хворобами насіння 
3.Для приготування робочих рідин пестицидів  

5. За кількістю різальних апаратів кормозбиральні машини бувають: 

1.Однобрусні, багатобрусні  
2.Двобрусні, трибрусні 

3.Однобрусні, двобрусні, трибрусні, багатобрусні  
6. Яка з полиць корпуса плуга має таку характеристику -  добре розпушує грунт і  добре 

його перекидає? 

1.Циліндрична ;          2.Гвинтова;            3.Культурна  
7. Визначте вид добрив, які вносяться МВУ -0,5 

1.Мінеральні;              2.Рідкі;                   3.Органічні 
8. Визначити ширину захвату ССТ-12В з міжряддям 45см 

1. 5,4м;                        2. 12м;                   3. 6м 

9. Назвіть типи розпилювачів 

1.Дискові, барабанні, пульверизаційні, прямоструменеві 

2.Вихровий, типу УН, садовий, дефлекторний щілинний, пневматичний  
3.Гідравлічні, пневматичні, обертові 
10. За типом різального апарату  кормозбиральні машини бувають: 

1.Сегментнопальцьові,без пальцьові, барабанні, роторні,  дискові. 
2.Сегментнопальцеві  

3.Безпальцьові, дискові 
11. Які корпуси ставлять на плугах загального призначення? 

1.Культурного типу;           2.Дискові;                 3.Комбіновані  

12. Визначте вид добрив, які вносяться ПРТ -10 

1.Мінеральні;                       2.Рідкі;                      3.Органічні 

13. Якої довжини повинні бути маркери посівного агрегату, коли агрегат ведуть по 

маркерному сліду правим колесом? 

1.Однакової довжини 

2.Правий маркер довший за лівий на колію передніх коліс трактора 
3.Правий маркер повинен бути менший за лівий на колію передніх коліс трактора  

14. Назвіть типи гідравлічних  розпилювачів 

1.Дискові, барабанні 
2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  

3.Пульверизаційні, прямоструменеві 
15. Назвіть різальні апарати підпірного різання 

1.Роторно - барабанний 
2.Сегментнопальцьові, безпальцьові 
3.Дисковий, роторний,  

16. Які корпуси ставлять на плугах загального призначення? 

1.Дискові ;                  2.Комбіновані;            3.Культурного типу  

 

 



 

17. Якої довжини повинні бути маркери посівного агрегату, коли агрегат ведуть по 

маркерному сліду правим колесом? 

1.Однакової довжини 

2.Правий маркер довший за лівий на колію передніх коліс трактора 
3.Правий маркер повинен бути менший за лівий на колію передніх коліс трактора  
18. Назвіть типи пневматичних  розпилювачів 

1.Дискові, барабанні 
2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  

3.Пульверизаційні, прямоструменеві 
19. При включенні в’язального апарату прес-підбирача, який елемент в’язального 

апарату першим включається в роботу? 

1.Ніж-затискач;          2.Гачок-вузлов'яз;           3.Голка  
20. З яким трактором агрегатується плуг ПН-4-40 і яка його ширина захвату? 

1.ПМЗ-80; 2,05м;       2.ДТ-75; 1,75м;                3.Т-150, 1,60м  
21. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині РОУ-6 

1.Зміною швидкості руху конвеєра 

2.Зміною швидкості руху агрегату 
3.Зміною величини радіуса кривошипа, зміною швидкості руху агрегату  

22. Визначити яку кількість рослин потрібно на один гектар під час садіння    

СКН-6А при міжряддях 70 см і крок садіння 40 см? 

1. 28571;                     2. 20400;                          3. 35714 

23. Назвіть типи обертових  розпилювачів 

1.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний 
2.Пульверизаційні, прямоструменеві 

3.Дискові, барабанні 
24. Скільки циліндрів має сушильний барабан агрегату АВМ-0,65? 

1.один;                        2.два;                               3.три 
25. Які фактори враховуються при визначенні опору плуга в практиці експлуатаційних 

розрахунків? 

1.Глибина оранки, ширина захвату, питомий опір грунту 
2.Питомих опір грунту, маса плуга, ширина захвату 

3.Глибина оранки, ширина захвату, швидкість руху 
26. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині ПРТ-16 

1.Зміною швидкості руху агрегату 

2.Зміною швидкості руху конвеєра, зміною швидкості руху агрегату  
3.Зміною швидкості руху конвеєра 

27. Чим регулюють норму висіву насіння  в СЗТ-3,6? 

1.Зміною довжини  і швидкості обертання котушки 
2.Зміною довжини висівної щілини 

3.Зміною швидкості руху агрегату 
28. Назвіть методи захисту рослин:  

1.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, хімічний  
2.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, 

хімічний, інтегрований  

3.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний  
29. Назвіть марку кормозбирального комбайна 

1.КСК-100;                    2.КСС-2,6;                       3.КС-1,8 
30. Яких і скільки робочих органів для знищення бур’янів потрібно поставити на 

культиватор для обробітку картоплі, посадженої саджалкою КСМ -4? 

1.П’ять стрілчатих лап, десять бритв 
2.П’ять стрілчастих лап, вісім бритв  

3.Чотири стрілчасті лапи, вісім бритв 
 

 



 

31. Визначте вид добрив, які вносяться МЖТ -10 

1.Рідкі органічні;             2.Рідкі мінеральні;               3.Тверді органічні 
32. Чим регулюють глибину заробки насіння  в СО-4,2? 

1.Гвинтовим механізмом регулювання глибини сівби  
2.Зміною положення реборд на дисках сошників 
3.Зміною положення опорних коліс відносно рами 

33. Назвіть способи хімічного захисту рослин: 

1.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація, розкидання 

отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  
2.Розкидання  отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів. 
3.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація 

34. Назвіть способи заготівлі трав 

1.Заготівля розсипного сіна, заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу , заготівля 

трав’яного борошна  
2.Заготівля розсипного сіна, заготівля трав’яного борошна 
3.Заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу 

35. Яких і скільки робочих органів для знищення бур’янів потрібно поставити на 

культиватор для обробітку картоплі, посадженої саджалкою КСМ -6? 

1.Сім стрілчастих лап, дванадцять бритв  
2.Сім стрілчастих лап, чотирнадцять бритв 
3.Шість стрілчастих лап, дванадцять бритв 

36. Визначте призначення МЖТ-10 

1.Самозавантажування, транспортування, перемішування і розливання рідких органічних 
добрив по поверхні поля 

2.Для внесення пилоподібних мінеральних добрив  
3.Для внесення рідких мінеральних добрив. 

37. Чим регулюють глибину заробки розсади  в СКН-6А? 

1.Переміщенням сошників відносно рам секцій та переміщенням ущільнювальних котків по 
висоті 

2.Гвинтовим механізмом регулювання глибини сівби  
3.Зміною положення опорних коліс відносно рами 

38. Які машини використовують для хімічної боротьби з бур’янами? 

1.Фумігатори;             2.Аерозольні  генератори;                   3.Обприскувачі  
39. Які деталі різального апарату КС-2,1 належать до різальної пари? 

1.Палець-сегмент;               2.Вкладиш-сегмент;                   3.Палець-вкладиш 
40 Яких і скільки робочих органів для підживлення з одночасним підгортанням 

потрібно поставити на культиватор для обробітку картоплі, посадженої саджалкою КСМ-6? 

1.Сім підгортачів, чотирнадцять живильних доліт 
2.Сім підгортачів  (без крилачів на крайніх підгортачах), дванадцять живильних доліт @  

3.Шість підгортачі, дванадцять живильних доліт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Варіант 21 
1. Визначте призначення АРУП-10 

1.Для внесення рідких мінеральних добрив. 

2.Самозавантажування, транспортування, перемішування і внесення пилоподібних 
мінеральних добрив по поверхні поля  

3.Внесення твердих мінеральних добрив 

2. Чим регулюють глибину заробки насіння  в КСМ-6? 

1.Частотою обертання садильних дисків за допомогою змінних зірочок (13,15,17,18,20 і 22 

зубців) на проміжному валу механізму приводу 
2.Переміщенням опорних коліс садильних секцій  
3.Заслінками основного бункера 

3. Які машини використовують для боротьби із збудниками хвороб насіння? 

1.Протруювачі;                        2.Обпилювачі;                  3.Обприскувачі 

4. Якою рівністю характеризується різальний апарат нормального різання з одинарним 

пробігом? 

 1.Хід ножа рівний кроку різальної та протирізальної частин  

2.Хід ножа рівний кроку різальної та двом крокам протирізальної частини  
3.Хід ножа рівний двом крокам різальної та двом крокам протирізальної частини  

5. Яких і скільки робочих органів для підживлення з одночасним підгортанням 

потрібно поставити на культиватор для обробітку картоплі, посадженої саджалкою КСМ -4? 

1.П’ять підгортачів  (без крилачів на крайніх підгортачах), вісім живильних доліт  @  

2.Чотири підгортачі, вісім живильних доліт 
3.П’ять підгортачів, десять живильних доліт 

6. Визначте призначення МВУ-8 

1.Для внесення рідких мінеральних добрив. 
2.Внесення твердих мінеральних добрив  

3.Самозавантажування, транспортування, перемішування і внесення пилоподібних 
мінеральних добрив по поверхні поля  

7. Чим регулюють моменти закриття і відкриття розсадотримачів в СКН-6А? 

1.Переміщенням лекал у пазах тримачів 
2.Переміщенням опорних коліс садильних секцій  

3.Переміщенням по колу диска з роликами відносно маточини садильного диска і 
переміщенням тяги дозувального пристрою 

8. Чим встановлюють і регулюють тиск в системі обприскувача ОПВ-2000? 

1.Регулятором тиску;               2.Насосом ;                    3.Краном  
9. Якою рівністю характеризується різальний апарат нормального різання з одинарним 

пробігом? 

1.Хід ножа рівний кроку різальної та протирізальної частин  

2.Хід ножа рівний кроку різальної та двом крокам протирізальної частини  
3.Хід ножа рівний двом крокам різальної та двом крокам протирізальної частини  
10. На яку глибину проводять поверхневий обробіток, см? 

1. 0…8 ;                                      2. 8…16;                          3. 24…35 
11. Які є види добрив? 

1.Хімічні меліоранти 
2.Мінеральні, органічні та хімічні меліоранти. 
3.Органічні  

12. Чим регулюють подачу води в СКН-6А? 

1.Переміщенням по колу диска з роликами відносно маточини садильного диска і 

переміщенням тяги дозувального пристрою  
2.Переміщенням опорних коліс садильних секцій  
3.Переміщенням лекал у пазах тримачів 

13. Якого типу насос встановлено на обприскувачі ОПШ-2000? 

1.Мембранно-поршневий;              2.Шестеренний;               3.Відцентровий 



 

14. Чому рівний хід ножа в різальному  апараті КС-2,1 та скільки ходів робить ніж за 

один оберт кривошипа? 

1.Радіусу кривошипа, один хід 

2.Двом радіусам кривошипа, один хід 
3.Двом радіусам кривошипа, два ходи  
15. На яку глибину проводять мілкий обробіток, см? 

1. 8…16 ;                       2. 0…8;                         3. >35 
16. Які є способи внесення добрив? 

1.Передпосівний (основний) ; припосівний; післяпосівний (підживлення)  
2.Післяпосівний  (підживлення) 
3.Припосівний 

17. Чим регулюють подачу бульб у живильні ковші? 

1.Зміною швидкості руху агрегату 

2.Заслінками основного бункера 
3.Частотою обертання садильних дисків 
18. Призначення ОПВ-2000 

1.Для боротьби з хворобами насіння 
2.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 

складських і тваринницьких приміщень 
3.Для приготування робочих рідин пестицидів 
19. Якого типу привід ножа різального апарату жатки для збирання трав КСК-100? 

1.Кривошипно-шатунний механізм  
2.Механізм хитної вилки 
3.Механізм хитної шайби 

20. На яку глибину проводять мілкий обробіток, см? 

1. 0…8;                                2. 8…16 ;                         3. >35 

21. Визначте вид добрив, які висіваються МВУ-16,2 

1.Мінеральні;                       2.Рідкі;                             3.Органічні  
22. Призначення агрегатуАПЖ-12 

1.Для приготування робочих рідин пестицидів  
2.Для боротьби з хворобами насіння 

3.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 
складських і тваринницьких приміщень 

23. Назвіть марку комбайна для збирання кукурудзи на силос 

1.ККУ-2А;                                2.КСС-2,6 ;                   3.КС-6Б 
24. На яку глибину проводять середній обробіток, см? 

1. 0…8;                                      2. 24…35;                     3. 16…24  
25. На які види поділяють мінеральні добрива? 

1.Тверді,  рідкі, порошкоподібні 

2.Порошкоподібні 
3.Рідкі  

26. Чим регулюють висоту гребенів над бульбами? 

1.Частотою обертання садильних дисків за допомогою змінних зірочок (13,15,17,18,20 і 22 
зубців) на проміжному валу механізму приводу 

2.Зміною куту атаки сферичних дисків поворотом косинок на півосях, зміною стиску пружин 
натискних штанг.  

3.Заслінками основного бункера 
27. Назвіть типи розпилювачів 

1.Дискові, барабанні, пульверизаційні, прямоструменеві 

2.Вихровий, типу УН, садовий, дефлекторний щілинний, пневматичний  
3.Гідравлічні, пневматичні, обертові 

28. Якими граблями можна виконувати послідовно три операції:ворушіння, згрібання в 

валки, обертання валків? 

1.ГПП-6;                             2.ГП-14;                               3.ГВР-6  



 

29. На яку глибину проводять глибокий обробіток, см? 

1. 24…35 ;                           2. >35;                                  3. 16…24 
30. Визначте вид добрив, які вносяться РУМ -5 

1.Мінеральні;                       2.Рідкі;                                  3.Органічні 
31. Визначте спосіб регулювання кута входження сошників в грунт КСМ -4 

1.Навісною системою трактора 

2.Зміною положення копіювальних коліс 
3.Зміною положення болтів обмежувача опускання  

32. Назвіть типи гідравлічних  розпилювачів 

1.Дискові, барабанні 
2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  

3.Пульверизаційні, прямоструменеві 
33.  За кількістю різальних апаратів кормозбиральні машини бувають: 

1.Двобрусні, трибрусні 
2.Однобрусні, багатобрусні  
3.Однобрусні, двобрусні, трибрусні, багатобрусні  

34. На яку глибину проводять меліоративний обробіток, см? 

1.24…35;                               2.>35 ;                              3.16…24 

35. Визначте вид добрив, які вносяться РОУ - 6 

1.Рідкі;                                   2.Мінеральні;                   3.Органічні 
36. Визначте марку саджалки, яка має ланцюгово-ложечковий садильний апарат. 

1.СН-4Б;                                 2.КСМ-4;                          3.САЯ-4  
37. Назвіть типи пневматичних  розпилювачів 

1.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  

2.Дискові, барабанні 
3.Пульверизаційні, прямоструменеві 

38. За типом різального апарату  кормозбиральні машини бувають 

1.Сегментнопальцьові,без пальцьові, барабанні, роторні,  дискові.  
2.Сегментнопальцеві  

3.Безпальцьові, дискові 
39. Який код присвоєний лемішним ґрунтообробним машинам? 

1. 03;                                        2. 01;                                   3. 02 
40. Чим регулюють густоту садіння картоплі? 

1.Частотою обертання садильних дисків за допомогою змінних зірочок (13,15,17,18,20 і 22 

зубців) на проміжному валу механізму приводу 
2.Зміною куту атаки сферичних дисків поворотом косинок на півосях, зміною стиску пружин 

натискних штанг. 
3.Заслінками основного бункера 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Варіант 22 
1. Визначте вид добрив, які вносяться ПОМ - 630 

1.Органічн;                                    2.Рідкі;                                          3.Мінеральні 

2. Які є основні способи сівби і садіння с. г культур? 

1.Вузькорядний, широкорядний, стрічковий, смуговий, розкидний, гладенький  
2.Рядковий, перехресний, вузькорядний, широкорядний, стрічковий, смуговий, розкидний, 

гладенький, в гребенях  
3.Смуговий, розкидний, гладенький, в гребенях вузькорядний, широкорядний,  

3. Назвіть типи обертових  розпилювачів 

1.Дискові, барабанні 
2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  

3.Пульверизаційні, прямоструменеві 
4. Назвіть різальні апарати підпірного різання 

1.Сегментнопальцьові, безпальцьові 
2.Дисковий, роторний,  
3.Роторно - барабанний  

5. Який порядковий номер присвоєний поверхневому обробітку? 

1. 3;                                                        2. 2;                                            3. 1 

6. Визначте вид добрив, які вносяться МВУ -0,5 

1.Мінеральні;                                        2.Рідкі;                                        3.Органічні 
7. Назвіть робочі органи сівалок 

1.Механізми передач, механізм заглиблення і піднімання сошників  
2.Насіннєвисівні апарати, насіннєпроводи, сошники, загортачі 

3.Рама, опорно-приводні колеса, насінні ящики, причіп, навіска  
8. Назвіть методи захисту рослин:  

1.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний 

2.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, хімічний  
3.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, 

хімічний, інтегрований  
9. При включенні в’язального апарату прес-підбирача, який елемент в’язального 

апарату першим включається в роботу? 

1.Голка;                               2.Ніж-затискач;                                          3.Гачок-вузлов'яз 
10. Який код присвоєний дисковим ґрунтообробним машинам? 

1. 02;                                      2. 03;                                                         3. 01 
11. Визначте вид добрив, які вносяться ПРТ -10 

1.Мінеральні;                         2.Рідкі;                                                      3.Органічні 

12. Визначте правильну класифікацію сівалок за призначенням: 

1.Начіпні і причіпні 

2.Розкидні, рядкові, вузькорядні, пунктирної сівби 
3.Зернотукові, зернотравяні, льонові, бурякові, для сівби кукурудзи  
13. Назвіть способи хімічного захисту рослин: 

1.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація, розкидання 
отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  

2.Розкидання  отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  
3.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація 
14. Скільки циліндрів має сушильний барабан агрегату АВМ-0,65? 

1.три;                                            2.один;                                                 3.два 
15. Який код присвоєний чизельним ґрунтообробним машинам? 

1. 01;                                              2. 02;                                                   3. 03  
16. Який порядковий номер присвоєний мілкому обробітку? 

1. 3;                                                2. 1;                                                      3. 2 

17. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині РОУ-6 

1.Зміною швидкості руху конвеєра;          2.Зміною швидкості руху агрегату 

3.Зміною величини радіуса кривошипа, зміною швидкості руху агрегату  



 

18. Визначте марку сівалки, призначену для широкорядної сівби: 

1.ССТ-12,6;                                           2.СЗ-3,6;                                        3.СЗУ-3,6  
19. Які машини використовують для хімічної боротьби з бур’янами? 

1.Обприскувачі;                                 2.Фумігатори;                  3.Аерозольні  генератори 
20. Назвіть марку кормозбирального комбайна 

1.КС-1,8;                                            2.КПКУ-75;                                   3.КСС-2,6 

21. Який порядковий номер присвоєний середньому обробітку? 

1. 1;                                                     2. 2;                                               3. 3 

22. Визначте спосіб регулювання норми внесення добрив на машині ПРТ-16 

1.Зміною швидкості руху конвеєра 
2.Зміною швидкості руху агрегату 

3.Зміною швидкості руху конвеєра, зміною швидкості руху агрегату  
23. Визначте спосіб регулювання підйому сошників сівалки СЗ-3,6 

1.Рукояткою підйому сошників 
2.Гідравлічним підйомним механізмом  
3.Навісною системою трактора 

24. Які машини використовують для боротьби із збудниками хвороб насіння? 

1.Обпилювачі;                      2.Протруювачі;                            3.Обприскувачі 

25. Назвіть способи заготівлі трав 

1.Заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу 
2.Заготівля розсипного сіна, заготівля пресованого сіна, заготівля сінажу , заготівля 

трав’яного борошна  
3.Заготівля розсипного сіна, заготівля трав’яного борошна 
26. Який порядковий номер присвоєний глибокому обробітку? 

1. 2;                                                  2. 3;                                             3. 4 
27. Визначте вид добрив, які вносяться МЖТ -10 

1.Рідкі органічні;                2.Рідкі мінеральні;                       3.Тверді органічні 
28. Визначте спосіб регулювання заглиблення сошників СЗ-3,6: 

1.Гвинтовим регулятором;  

2.Зміною натягу пружин; 
3.Зміною положення коліс відносно рами 

29. Чим встановлюють і регулюють тиск в системі обприскувача ОПВ-1200? 

1.Насосом ;                           2.Регулятором тиску;                     3.Краном  
30. Які деталі різального апарату КСК-100 належать до різальної пари? 

1.Вкладиш-сегмент;              2.Палець-сегмент;                   3.Палець-вкладиш 
31. В яких межах регулюють кут атаки дисків дискової борони БД-10? 

1. 12…21;                                       2. 12…18;                                         3. 70…80 
32. Визначте призначення МЖТ-10 

1.Для внесення рідких мінеральних добрив. 

2.Самозавантажування, транспортування, перемішування і розливання рідких органічних 
добрив по поверхні поля 

3.Для внесення пилоподібних мінеральних добрив  
33. Визначте способи регулювання норми висіву насіння СЗУ-3,6: 

1.Зміною довжини робочої частини котушки, зміною швидкості обертання котушок.  

2.Зміною швидкості руху агрегату 
3.Зміною положення заслінок насінного ящика 

34. Якого типу насос встановлено на обприскувачі ОПШ-2000? 

1.Відцентровий;                          2.Мембранно-поршневий;                    3.Шестеренний 
35. Якою рівністю характеризується різальний апарат нормального різання з 

одинарним пробігом? 

1.Хід ножа рівний двом крокам різальної та двом крокам протирізальної частини  

2.Хід ножа рівний кроку різальної та протирізальної частин  
3.Хід ножа рівний кроку різальної та двом крокам протирізальної частини 
 



 

36. В яких межах регулюють кут атаки дисків дискової борони БДТ-7? 

1. 12…210;                               2. 12…180;                           3. 70…800 
37. Визначте призначення АРУП-10 

1.Внесення твердих мінеральних добрив 
2.Для внесення рідких мінеральних добрив. 
3.Самозавантажування, транспортування, перемішування і внесення пилоподібних 

мінеральних добрив по поверхні поля  
38. Визначте спосіб регулювання норми висіву мінеральних добрив СЗА-3,6 

1.Зміною швидкості руху агрегату 
2.Зміною довжини робочої частини котушки 
3.Зміною положення заслінок насінного ящика,  зміною швидкості обертання котушок.  

39. Призначення аерозольного генератора АГ-УД-2 

1.Для боротьби з хворобами насіння 

2.Для приготування робочих рідин пестицидів 
3.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 

складських і тваринницьких приміщень 

40. Чому рівний хід ножа в різальному  апараті КС-2,1 та скільки ходів робить ніж за 

один оберт кривошипа? 

1.Двом радіусам кривошипа, два ходи  
2.Радіусу кривошипа, один хід 
3.Двом радіусам кривошипа, один хід 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

Варіант 23. 
1. В яких межах регулюють кут атаки дисків дискової борони БДВ-6? 

1. 12…180;                                    2. 70…80 0 ;                                   3. 12…210 

2. Визначте призначення МВУ-8 

1.Самозавантажування, транспортування, перемішування і внесення пилоподібних 
мінеральних добрив по поверхні поля 

2.Для внесення рідких мінеральних добрив. 
3.Внесення твердих мінеральних добрив  

3. Визначте вид підшипників, на які встановлені диски сошників СЗ-3,6 

1.Роликові;                                   2.Кулькові ;                                   3.Ковзання 
4. Призначення агрегатуАПЖ-12 

1.Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 
складських і тваринницьких приміщень 

2.Для боротьби з хворобами насіння 
3.Для приготування робочих рідин пестицидів  
5. Якого типу привід ножа різального апарату КС-2,1? 

1.Кривошипно-шатунний механізм  
2.Механізм хитної вилки 

3.Механізм хитної шайби 
6. Як змінюється поперечний перекіс рами начіпного плуга? 

1.Зміною довжини правого розкосу начіпного механізму 

2.Зміною довжини центральної тяги начіпного механізму трактора 
3.Зміною довжини лівого розкосу начіпного механізму 

7. Які є види добрив? 

1.Хімічні меліоранти 
2.Мінеральні, органічні та хімічні меліоранти. 

3.Органічні  
8. Визначте спосіб регулювання підйому сошників сівалки ССТ-18Б 

1.Гідравлічним підйомним механізмом  
2.Навісною системою трактора 
3.Рукояткою підйому сошників 

9. Назвіть типи розпилювачів 

1.Гідравлічні, пневматичні, обертові 

2.Вихровий, типу УН, садовий, дефлекторний щілинний, пневматичний  
3.Дискові, барабанні, пульверизаційні, прямоструменеві 
10. Назвіть марку комбайна для збирання кукурудзи на силос 

1.КСК-100;                    2.КС-6Б;                       3.ККУ-2А 
11. Як змінюється поперечний перекіс рами причіпного плуга? 

1.Зміною довжини лівого розкосу начіпного механізму 
2.Зміною довжини центральної тяги начіпного механізму трактора 
3.Механізмами борозного і заднього коліс 

12. Які є способи внесення добрив? 

1.Післяпосівний  (підживлення) 

2.Припосівний 
3.Передпосівний (основний) ; припосівний; післяпосівний (підживлення)  
13. Визначте спосіб регулювання заглиблення сошників ССТ-12Б: 

1.Гвинтовим регулятором 
2.Зміною положення коліс відносно рами, зміною положення котків посівних секцій 

гвинтовою тягою балансирної підвіски  
3.Зміною натягу пружин 
14. Назвіть типи гідравлічних  розпилювачів 

1.Пульверизаційні, прямоструменеві 
2.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  

3.Дискові, барабанні 



 

15. Якими граблями можна виконувати послідовно три операції:ворушіння, згрібання в 

валки, обертання валків? 

1.ГПП-6;                                        2.ГП-14;                                      3.ГВР-6 

16. Яка форма поперечного перерізу зуба борони 3БП-0,6? 

1.Квадратний;                               2.Круглий;                                   3.Овальний  
17. Визначте вид добрив, які висіваються РТТ-4,2 

 1.Мінеральні ;                              2.Рідкі;                                          3.Органічні  
18. Визначте спосіб регулювання заглиблення сошників СУПН-8: 

1.Зміною положення коліс відносно рами зміною положення котків посівних секцій   
 2.Гвинтовим регулятором 
3.Зміною натягу пружин 

19. Назвіть типи пневматичних  розпилювачів 

1.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  

2.Пульверизаційні, прямоструменеві 
3.Дискові, барабанні 
20. За кількістю різальних апаратів кормозбиральні машини бувають: 

1.Однобрусні, багатобрусні  
2.Однобрусні, двобрусні, трибрусні, багатобрусні  

3.Двобрусні, трибрусні 
21. Які робочі органи використовуються на бороні БДВ-7? 

1.Сферичні диски діаметром 450 мм 

2.Сферичні вирізні диски діаметром 660мм 
3.Голчасті диски 
22. На які види поділяють мінеральні добрива? 

1.Порошкоподібні 
2.Тверді,  рідкі, порошкоподібні 

3.Рідкі  
23. Визначте способи регулювання норми висіву насіння ССТ-18Б: 

1.Зміною дисків з різною кількістю рядів комірок, зміною швидкості обертання  

дисків  
2.Зміною швидкості руху агрегату 

3.Зміною положення заслінок насінного ящика 
24. Назвіть типи обертових  розпилювачів 

1.Пульверизаційні, прямоструменеві 

2.Дискові, барабанні 
3.Вихровий, відцентровий, дефлекторний, щілинний  

25. За типом різального апарату  кормозбиральні машини бувають: 

1.Сегментнопальцьові,без пальцьові, барабанні, роторні,  дискові.  
2.Сегментнопальцеві  

3.Безпальцьові, дискові 
26. Яким чином регулюється тиск на грунт котка 3КВГ-1,4? 

1.Зміною баласту в ящиках 
2.Кількістю води в циліндрах 
3.Тиск котка на грунт постійний 

27. Визначте вид добрив, які вносяться 1РМГ -4 

1.Мінеральні;                              2.Рідкі;                                         3.Органічні 

28. Визначте спосіб регулювання норми висіву мінеральних добрив  ССТ-8Б 

1.Зміною частоти обертання пружинного дозатора  
2.Зміною положення заслінок насінного ящика; зміною швидкості обертання котушок.  

3.Зміною швидкості руху агрегату 
 

 

 

 



 

29. Назвіть методи захисту рослин:  

1.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний  
2.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, хімічний  

3.Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, 
хімічний, інтегрований  

30. Назвіть різальні апарати підпірного різання 

1.Роторно - барабанний 
2.Сегментнопальцьові, безпальцьові 

3.Дисковий, роторний,  
31. Що найбільше впливає на опір плуга? 

1.Вага плуга 

2.Нахил поля 
3.Швидкість руху  

32. Визначте вид добрив, які вносяться РОУ - 6 

1.Органічні;         
2.Мінеральні;        

3.Рідкі 
33. При обертанні котушки висівного апарату СЗ-3,6 в якому стані знаходяться муфта і 

розетка? 

1.Розетка  не обертається, муфта обертається разом з котушкою 
2.Муфта і розетка обертаються разом з котушкою 

3.Муфта не обертається, розетка обертається разом з котушкою 
34. При включенні в’язального апарату прес-підбирача, який елемент в’язального 

апарату першим включається в роботу? 

1.Голка;       
2.Ніж-затискач;       

3.Гачок-вузлов'яз 
35. Чи збільшується опір плуга із збільшенням швидкості оранки 

1.Збільшується ;          

2.Зменшується;        
3.Не змінюється 

36. Визначте вид добрив, які вносяться УСМК-5,4 

1.Рідкі;        
2.Органічні;          

3.Мінеральні 
37. Як здійснюється привід на висівні апарати СЗ-3,6 

1.Від ВВП трактора 
2.Від одного колеса сівалки 
3.Від двох коліс сівалки 

38. Назвіть способи хімічного захисту рослин: 

1.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація 

2.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація, розкидання 
отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  

3.Розкидання  отруйних принад , внесення гранульованих пестицидів.  

39. Скільки циліндрів має сушильний барабан агрегату АВМ-0,65? 

1.три;            

2.один;            
3.два 
40. Як впливає глибина оранки на тяговий опір плуга? 

1.Із збільшенням глибини опір зменшується 
2.Не впливає 

3.Із збільшенням глибини опір   збільшується 
 

 



 

Варіант 1 

1.Основні завдання механічного обробітку грунту. 

1.Створення у грунті сприятливих водно-повітряного та теплового режиму для рослин;  

забезпечення та адаптація в часі й просторі умов раціонального живлення рослин; боротьба з 
бур’янами, шкідниками та хворобами культурних рослин; відповідне переміщення шарів грунту, 
органічних і мінеральних добрив та рослинних решток; попередження вітрової та водної ерозії на 

посівних  площах , забезпечення загальної та локальної екологічної безпеки агротехнічних 
прийомів. 

2.Створення у грунті сприятливих водно-повітряного та теплового режиму для рослин; 
забезпечення та адаптація в часі й просторі умов раціонального живлення рослин. 

3. Попередження вітрової та водної ерозії на посівних  площах , забезпечення загальної та 

локальної екологічної безпеки агротехнічних прийомів. 
2.Які є види добрив? 

1.Мінеральні, органічні та хімічні меліоранти. 
2.Органічні. 
3.Хімічні меліоранти, мінеральні. 

3.Які є основні способи сівби і садіння с. г. культур? 

1. Рядковий, перехресний, вузькорядний, широкорядний, стрічковий, смуговий, розкидний, 

гладенький, в гребенях  
2. Смуговий, розкидний, гладенький, в гребенях вузькорядний, широкорядний, 
3. Вузькорядний, широкорядний, стрічковий, смуговий, розкидний, гладенький  

4. Назвіть методи захисту рослин: 

1. Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, хімічний 

2. Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний, біологічний, 

хімічний, інтегрований 
3. Організаційно-господарський, агротехнічний, механічний, фізичний  

5. Які деталі різального апарату КС-2,1 належать до різальної пари? 

1. Палець-сегмент;  2. Вкладиш-сегмент;   3. Палець-вкладиш 
6.Способи механічного обробітку грунту 

1.Оранка або полицевий спосіб обробітку грунту. 
2.Чизельний обробіток 

3.Дисковий, полицевий, чизельний, ярусний, фрезерний, плантажний.  
7.Які є способи внесення добрив? 

1.Передпосівний (основний), припосівний, після посівний (підживлення) 

2.Післяпосівний (підживлення) 
3.Припосівний 

8.Назвіть робочі органи сівалки 

1.Насіневисівні апарати, насіннєпроводи, сошники, загортачі. 
2.Рама, опорно-приводні колеса, насінні ящики, причіп, навіска. 

3.Механізм передач, механізм заглиблення і піднімання сошників. 
9.Назвіть способи хімічного захисту рослин 

1.ротруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки, фумігація, розкидання 
отруйних принад, внесення гранульованих пестицидів. 

2.Розкидання отруйних принад, внесення гранульованих пестицидів. 

3.Протруювання, обприскування, обпилювання, аерозольні обробки. Фумігація.  
10.Якою рівністю характеризується різальний апарат нормального різання з 

одинарним пробігом? 

1. Хід ножа рівний кроку різальної та протирізальної частин 
2. Хід ножа рівний кроку різальної та двом крокам протирізальної частини  

3. Хід ножа рівний двом крокам різальної та двом крокам протирізальної частини  
11. Класифікація видів обробітку за глибиною 

1. Нульовий, поверхневий, мілкий, середній, глибокий, меліоративний   
2. Глибокий, меліоративний 
3. Нульовий, поверхневий, мілкий 



 

12. Визначте вид добрив, які висіваються РТТ-4,2 

1.Органічні;    2. Мінеральні;   3.Рідкі 
13. Визначте правильну класифікацію сівалок за призначенням: 

1. Начіпні і причіпні 
2. Розкидні, рядкові, вузькорядні, пунктирної сівби 
3. Зернотукові, зерно-трав’яні, льонові, бурякові, для сівби кукурудзи 

14.Які машини використовують для хімічної боротьби з бур’янами? 

1.Фумігатори;   2.Аерозольні генератори;  3.Обприскувачі.  

15. Чому рівний хід ножа в різальному  апараті КС-2,1 та скільки ходів робить ніж за 

один оберт кривошипа? 

1. Радіусу кривошипа, один хід  
2.Двом радіусам кривошипа, один хід 

3. Двом радіусам кривошипа, два ходи 
16.За якими критеріями класифікують ґрунтообробні машини? 

1.За глибиною обробітку 

2.За типом робочих органів 
3.За глибиною обробітку, за типом робочих органів 

17.На які види поділяють мінеральні добрива? 

1.Тверді, рідкі, порошкоподібні;  2.Рідкі;  3.Порошкоподібні 
18.Визначте марку сівалки, призначену для вузькорядної сівби: 

1.СЗТ-3,6;     2.СЗУ-3,6;  3.СЗ-3,6 
19.Які машини використовують для боротьби із збудниками хвороб насіння? 

1.Протруювачі;    2.Обпилювачі; 3.Обприскувачі 
20.Якого типу привід ножа різального апарату КС-2,1? 

1.Механізм хитної вилки 

2.Кривошипно шатунний механізм 
3.Механізм хитної шайби 

21.Які є види обробітку грунту? 

1.Основний, поверхневий, спеціальний  
2.Поверхневий 

3.Спеціальний, основний 
22.Визначте вид добрив, які вносяться РУМ-5 

1.Рідкі;     2.Органічні;  3.Мінеральні 
23.Визначте спосіб регулювання підйому сошників сівалки СЗ-3,6 

1.Гідравлічним підйомним механізмом 

2.Навісною системою трактора 
3.Рукояткою підйому сошників 

24.Чим встановлюють і регулюють тиск в системі обприскувача ОПШ-2000? 

1.Регулятором тиску;   2.Насосом;  3.Краном 
25.Назвіть марку комбайна для збирання кукурудзи на силос 

1.КСС-2,6;     2.КС-6;  3.КС-2,1 
26.Як класифікують сільськогосподарські машини? 

1.За призначенням, принципом дії, способом з’єднання з джерелом енергії, способом 
використання 

2.Мобільні, стаціонарні, пересувні 

3.Енергетичні, транспортні, технологічні, контрольно-керуючі, кібернетичні 
27.Визначте вид добрив, які вносяться РОУ-6 

1.Органічні 
2.Мінеральні 
3.Рідкі 

28.Визначте спосіб регулювання заглиблення  сошників СЗУ-3,6 

1.Зміною натягу пружин 

2.Зміною положення коліс відносно рами 
3.Гвинтовим регулятором 



 

29.Якого типу насос встановлено на обприскувачі ОПШ-2000? 

1.Мембранно-поршневий 
2.Шестеренний 

3.Відцентровий 
30.Якими граблями можна утворювати поперечні валки? 

1.ГПП-6 

2.ГВК-6 
3.ГВР-6 

31.Які бувають сільськогосподарські машини? 

1.Мобільні, стаціонарні, пересувні 
2.Енергетичні, транспортні, технологічні, контрольно-керуючі, кібернетичні. 

3.За призначенням, принципом дії, способом з’єднання з джерелом енергії, способом 
використання. 

32.Визначте вид добрив, які вносяться ПОМ-630 

1.Рідкі 
2.Органічні 

3.Мінеральні 
33. Визначте способи регулювання норми висіву насіння СЗ-3,6: 

1. Зміною швидкості руху агрегату 
2. Зміною положення заслінок насінного ящика 
3. Зміною довжини робочої частини котушки, зміною швидкості обертання котушок. 

34.Призначення аерозольного генератора АГ-УД-2 

1. Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення 
складських і тваринницьких приміщень 

2. Для боротьби з хворобами насіння 
3. Для приготування робочих рідин пестицидів 

35. За кількістю різальних апаратів кормозбиральні машини бувають: 

1. Однобрусні, багатобрусні 
2. Двобрусні, трибрусні 

3. Однобрусні, двобрусні, трибрусні, багатобрусні 
36.Як поділяють машини для рослинництва? 

1.Енергетичні, транспортні, технологічні, контрольно-керуючі, кібернетичні 
2.За призначенням, принципом дії, способом зєднання з джерелом енергії, способом 

використання 

3.Мобільні, стаціонарні, пересувні 
37.Визначте вид добрив, які вносяться МВУ-0,5 

1.Рідкі 
2.Органічні 
3,Мінеральні 

38. Визначте спосіб регулювання норми висіву мінеральних добрив СЗА-3,6 

1. Зміною положення заслінок насінного ящика зміною швидкості обертання котушок 

2. Зміною швидкості руху агрегату 
3. Зміною довжини робочої частини котушки 
39. Визначте спосіб регулювання норми висіву насіння СЗА-3,6 

1.Зміною довжини робочої частини котушки, зміною швидкості обертання котушок 
2.Зміною швидкості руху агрегату 

3.Зміною положення заслінок насінного  ящика зміною швидкості обертання котушок 
40. Призначення агрегату АПЖ-12 

1. Для боротьби з хворобами насіння 

2. Для боротьби з шкідниками с. г. культур, садів, лісосмуг, а також для оброблення складських і 
тваринницьких приміщень 

3. Для приготування робочих рідин пестицидів 


