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ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ АЙРЕН 

Для проходження тесту студенти запускають на своїх комп'ютерах модуль тесту-

вання. Основна програма на комп'ютері викладача при цьому теж повинна бути відкрита, 

оскільки модуль тестування буде звертатися до неї по мережі для отримання питань тесту 

і відправки відповідей студента. 

Перше, що необхідно зробити студенту, - увійти в систему, ввівши свої реєстраційні 

дані у вікні: 

 

В поле Користувач досить вказати тільки прізвище, але якщо в групі є однофамільці, 

то вони повинні через пробіл після неї ввести ще і ім'я 1). Нижче вводиться назва групи, до 

якої входить тестований. Регістр букв (великі / маленькі) в обох полях не важливий, але в 

іншому вводяться дані повинні в точності збігатися з тими, що були внесені в програму ви-

кладачем на етапі реєстрації тестованих, інакше буде видано повідомлення про помилку. 

Останнє поле заповнюється, тільки якщо студенту виданий пароль. У нашому випадку його 

потрібно залишити порожнім. 

Після натискання кнопки Ввійти з'явиться список робіт, призначених тестувальнику:  

 

Якщо студент випадково закриє це вікно, його можна відкрити знову, вибравши в 

головному меню Інструменти → Призначені роботи або натиснувши кнопку на панелі ін-

струментів.) Після клацання мишкою по потрібній роботі з'явиться основне вікно тестуван-

ня, в якому буде запропоновано перше завдання: 



 

Студент може приступати до його виконання:  

 

Давши відповідь, він натискає кнопку Відповісти (або Введення на клавіатурі), на 

екрані з'являється наступне завдання і т. д.: 

Після закінчення тестування - після виконання всіх завдань або закінчення відведе-

ного часу - потрібно натиснути кнопку Завершити роботу або просто закрити вікно. Час, що 

залишився показується зліва від зазначеної кнопки. 

На питання, не повинні відповідати по порядку, можна вільно переміщатися між 

ними різними способами: 

Кнопки Назад і Вперед внизу вікна дозволяють перейти до попереднього або на-

ступного завдання. 

У верхній частині вікна розташована діаграма, що складається з прямокутних діля-

нок, кожен з яких позначає одне питання. Клацаючи по ним, можна швидко переходити 



до будь-якого завдання тесту. Питання, на які вже є відповіді, виділені на діаграмі синім 

кольором. 

Праворуч від діаграми знаходиться кнопка Огляд, що показує короткі, в один ря-

док, тексти всіх питань: 

 

Коли тестувальник починає давати відповідь на поточне питання, можливість пере-

ходу до інших завдань відключається до тих пір, поки він не натисне кнопку Відповісти. 

Після закінчення тестування з'являється вікно з результатами. Обсяг інформації, 

представленої в ньому, визначається викладачем. У нашому випадку є дві вкладки - Зага-

льний підсумок і Питання. На першій з них виводяться основні відомості про результати, в 

тому числі кругова діаграма, на якій зеленим кольором показана частка вірно виконаних 

завдань. У процентному вираженні її можна побачити в графі Підсумок. У наступній графі 

показана оцінка, виставлена відповідно до використовуваної шкали: 

 

 



На другій вкладці, Питання, представлені деталізовані дані по кожному із завдань:  

 

Вгорі розташована діаграма, подібна до тієї, що видно під час тестування, але тепер 

її ділянки розфарбовані в зелений і червоний кольори в залежності від того, вірно чи ні 

виконані відповідні завдання. Між завданнями точно так же можна переміщатися, клаца-

ючи по діаграмі або кнопках Назад і Вперед внизу вікна. 

Під діаграмою знаходиться перемикач Ваша відповідь - Вірна відповідь. Спочатку 

обраний перший пункт, при цьому тестувальник бачить нижче власну відповідь на поточ-

не питання. При натисканні на кнопку Вірна відповідь показується правильний варіант: 

 

 

 

Переглянувши результати, тестований натискає кнопку Закрити для виходу з про-

грами. 



Модуль № 1 
 
1.   Базисна вологість сіна становить, %:  
     а) 21; 
     б) 17;  
     в) 11.  
 
2. На скільки класів поділяють сіно за Державними стандартами: 
      а) 2; 
      б) 3;  
      в) 4. 
 
3. Дворучки – це: 
      а) трави озимого типу ; 
      б) трави ярого типу;          
      в) трави напівозимого типу.  

4.  Одна кормова одиниця відповідає поживності  1 кг: 
     а) кукурудзи; 
     б) пшениці; 
     в) ячменю; 
     г) вівса. 
 
5.   Найкраща фаза збирання бобових трав: 
     а) бутонізації;  
     б) цвітіння;  
     в) утворення нижніх бобів. 
 
6.  Основним показником якості корму є: 
     а) поживність;  
     б) правильне зберігання; 
     в) підготовка до згодовування; 
     г) вирощування. 
 
7.  Рослини, що псують тваринницьку продукцію відносять до: 
      а) різнотрав’я; 
      б) шкідливих;  
      в) отруйних. 
 
8.  Основною культурою для виробництва комбікормів для свиней є: 
     а) кукурудза; 
     б) ячмінь;  
     в) овес; 
 
9.  До концентрованих протеїнових кормів відноситься – зерно: 
     а) ячменю, пшениці, жита; 
     б) кукурудзи, вівса, сорго; 
     в) гороху, сої, бобів;  
     г) суданської трави. 



10.   Прискоренню сушіння скошеної маси сприяє:  
      а) плющення стебел;  
      б) ворушіння, розпушування та обертання валків;  
      в) складання скошеної маси у щільні валки; 
      г) подрібнення скошеної маси. 
 
11.  Рослини, які добре переносять ґрунтову і атмосферну посуху називають: 
      а) ксерофітами;  
      б) мезофітами; 
      в) гідрофітами. 
 
12.  До соковитих кормів відносяться: 
     а) силос; 
     б) зелена трава; 
     в) сіно; 
     г) коренебульбоплоди.  
 
13.   Якщо травостій на пасовищі складається з однорічних трав їх називають:  
      а) багаторічними; 
      б) короткостроковими; 
      в) однорічними.  
 
14.  При виборі площі під культурне пасовище враховують: 
      а) вміст гумусу в ґрунті;  
      б) вид тварин;  
      в) відстань від ферми;  
 
15. Кукурудза, соняшник, топінамбур, сорго відносяться до … культур: 
      а) фуражних; 
      б) силосних;  
      в) нетрадиційних. 
 
16.   Навантаження на пасовище - це:  
       а) кількість тварин яку можна утримувати на одному гектарі пасовища протягом   
           пасовищного періоду;  
       б) тривалість пасовищного періоду в одному загоні; 
       в) площа пасовища, що припадає на одну голову. 
 
17.  Для чого проводять інвентаризацію природних кормових угідь? 
      а) для обліку;  
      б) для нанесення їх на карту; 
      в) для складання плану заходів поліпшення сіножатей і пасовищ.  
 
18.   Пасовищезміна – це:  
      а) схема чергування культур; 
      б) система використання пасовища та догляду за ним, при якій змінюються 
         строки і способи   використання пасовища в просторі і в часі;  
      в) набір та співвідношення культур. 
 



19.   Розчистку угідь від зрідженої чагарниково-деревної рослинності, пеньків, купин, 
каміння,  весняних наносів, решток трав проводять під час:  
       а) культуртехнічних робіт;  
       б) меліоративних робіт; 
       в) робіт по догляду за травостоєм. 
 
20. Система заходів спрямованих на покращення видового складу і підвищення проду-
ктивності   природного травостою шляхом незначного впливу на дернину це - : 
        а) прискорене залуження; 
        б) поверхневе поліпшення;  
        в) докорінне поліпшення. 
 

Модуль № 2 
 
1.  Кращою покривною культурою є: 

     а) кукурудза; 

     б) ячмінь;  

     в) сорго. 

 

2.  У якої із цих культур найбільше цукру: 

      а) моркви;  

      б) брукви; 

      в) картоплі. 

 

3.   До якої родини належить картопля:  

      а) пасльонові;  

      б) селерові; 

      в) лободові. 

 

4.  Білок якої культури прирівнюється до м'ясного: 

     а) люпину; 

     б) гороху; 

     в) сої.  

 

5.   Яка речовина  міститься в соці рослин борщівника Сосновського, що викликає 

       опіки: 

      а) ерукова кислота; 

      б) фурокумарин;  

      в) татранова кислота. 

 

6. Змішані посіви – це: 

     а) посіви двох і більше культур;  

     б) одновидові посіви; 

     в) травосуміші. 



7.  Оптимальна фаза збирання капустяних на зелений корм: 

      а) бутонізації;  

      б) цвітіння; 

      в) утворення нижніх стручків. 

 

8.   Скільки відсотків води міститься в коренебульбоплодах:  

      а) 30-40; 

      б) 50-60; 

      в) 70-90.  

 

9.   До якої групи культур належить турнепс та бруква: 

      а) коренеплоди;  

      б) бульбоплоди; 

      в) баштанні. 

 

10.  Найбільш поширена у Степу зернобобова культура: 

      а) кормові боби; 

      б) соя;  

      в) люпин. 

 

11.   Яка речовина погіршує кормову цінність капустяних: 

       а) глюкозиди;           

       б) капсаїцин; 

       в) соланін. 

 

12.   Назвіть суцвіття ріпаку:  

     а) головка; 

     б) китиця;  

     в) волоть.  

 

13.  Кілограму якого зерна відповідає одна кормова одиниця: 

     а) вівса;  

     б) ячменю; 

     в) кукурудзи. 

 

14.    Який отруйний глікозид міститься в картоплі:  

     а) капсаїцин; 

     б) соланін;  

     в) сапонін. 

 

 

 



15.  Додаткові культури, що вирощуються до посіву або після збирання основної ку-

льтури  називають: 

     а) змішаними; 

     б) ущільненими; 

     в) проміжними.  

 

16.   До якої родини належить топінсоняшник:  

     а) айстрові;  

     б) селерові; 

     в) гречкові. 

 

17.   Гібрид брукви і капусти називається: 

     а) топінсоняшник;          

     б) тритикале; 

     в) куузику.  

 

18.  Вміст білка у зерні зернобобових культур становить: 

     а) понад 20 %;  

     б) 16-18 %; 

     в) 8-12 %. 

 

19.   Які з перерахованих нижче рослин відносяться до капустяних: 

     а) фацелія, живокіст; 

     б) маралячий корінь, гірчак Вейріха; 

     в) катран серцелистий, перко.  

 

20.  Основною культурою для виробництва комбікормів для свиней є: 

     а) жито; 

     б) ячмінь;  

     в) овес. 

 
Модуль № 3 
 
1. Який тип зеленого конвеєра найчастіше використовують в степових і лісостепо-

вих районах    України:  

       а) штучний; 

       б) природний;  

       в) змішаний. 

 

2.  До отавних злаків відноситься: 

        а) сорго; 

        б) просо; 



        в) пайза.  

 

3.   Нестача зелених кормів визначається: 

       а) за різницею між потребою і надходженням;            

       б) поділивши потребу в зеленій масі на врожай певної культури; 

       в) за валовим надходженням зеленого корму. 

 

4.   Найбільш поширеним типом зеленого конвеєра на Україні є:  

      а) змішаний;  

     б) штучний; 

     в) природний. 

 

5. Найменш вимоглива до вологи багаторічна злакова трава: 

      а) тимофіївка; 

      б) житняк; 

      в) вівсяниця. 

 

6.   При якій вологості у трав припиняються природні фізіологічні процеси   

      а) нижче 35 %;    

      б) нижче 65 %;    

      в) вище 35 %.  

 

7.  Культура, що закриває зелений конвеєр: 

      а) кормова капуста;  

      б) ярий ріпак+овес; 

      в) вико-вівсяна суміш. 

 

8.   Система науково-обгрунтованої організації безперервного і рівномірного вироб-

ництва    зелених кормів - це: 

     а) силосно-сінажний конвеєр; 

    б) сировинний конвеєр трав’яних концентратів; 

    в) зелений конвеєр.  

 

9.   Яка з цих трав відноситься до озимих: 

   а) костриця лучна;           

   б) стоколос безостий; 

   в) тимофіївка лучна. 

 

10.   Скільки кормових  одиниць  містить зелена маса люцерни І-го укосу в фазі цві-

тіння?  

      а) 0,17;   

      б) 0,20;   

      в) 0,18.  



11.   Могар відноситься до: 

      а) однорічних бобових трав; 

      б) однорічних злакових трав;  

      в) багаторічних злакових. 

 

12.   У районах з помірним і вологим кліматом основною багаторічною травою 

польового травосіяння є: 

         а) конюшина;  

        б) люцерна; 

        в) еспарцет.  

 

13.   Складання зеленого конвеєра починається із:  

       а) визначення площі посіву ; 

      б) посіву культур;          

      в) розрахунку потреби в зелених кормах.  

 

14.   В якій фазі скошують багаторічні трави на сіно?  

      а) кущення  – галуження;   

      б) вихід у трубку;   

      в) бутонізація  - початок цвітіння.  

 

15.   Під які культури найкраще підсівати конюшину лучну?  

      а) озима пшениця на зерно;  

      б) ячмінь на зерно;  

      в) горох на зерно.  

 

16. Пророщування зерна  злаків (кукурудзи,  ячменю,  вівса  та  ін.)  на  спеціальних   

установках називають: 

       а) зеленим конвеєром; 

       б) силосно-сінажним конвеєром; 

       в) гідропонним методом вирощування кормів. 

 

17.   Природний, штучний, змішаний – це типи …:  

      а) сировинного конвеєра трав’яних концентратів; 

      б) зеленого конвеєра;  

      в) силосно-сінажного конвеєра. 

 

18.   Назвіть багаторічну траву, яка має найвищу отавність: 

      а) райграс високий;    

      б) конюшина лучна;  

      в) тонконіг лучний.  

 

 



19.  Джерелом надходження надраннього корму є: 

     а) тритикале; 

     б) суріпиця; 

     в) озимий ріпак.  

 

20.   Що для силосно-сінажного конвеєра не є обов’язковим: 

      а) підбір культур; 

      б) безперервний технологічний процес;  

      в) консервування. 

 
Модуль № 4 
 

1.   До яких способів обробки кормів відносяться запарювання, заварювання, сушіння:  

       а) теплових;  

       б) механічних; 

       в) хімічних. 

 

2. Комбікорма для птиці виготовляють у вигляді:  

       а) гранул; 

       б) крупки;  

       в) брикетів. 

 

3.   Тривалість випасання у перші дні після стійлового періоду повинна становити не 

більше: 

      а) 5-6 годин; 

      б) 2-3 години;  

      в) 1-1,5 години. 

 

4.   Яка зернова культура лежить в основі виготовлення комбікорму для свиней:  

     а) жито; 

     б) кукурудза; 

     в) ячмінь.  

 

5.   Корми перед згодовуванням піддають підготовці для: 

     а) покращення смаку;  

     б) покращення зовнішнього вигляду; 

     в) кращого засвоювання поживних речовин.  

 

6.   Однорідна суміш кормових засобів і мікродобавок називається: 

    а) силосом;  

    б) комбікормом;  

    в) шротом. 

 



7.   Комбікорм з підвищеним вмістом протеїну, мінеральних речовин і добавок нази-

вають:  

      а) концентрованим;  

      б) повнораціонним;  

      в) простим. 

 

8.   Які трави найкращі для приготування сінажу: 

     а) тонконіг лучний, костриця червона;           

     б) люцерна, конюшина;  

     в) суданська трава, ріпак. 

 

9.   Який процес лежить в основі силосування: 

     а) фізіологічна сухість середовища;  

     б) молочнокисле бродіння;  

     в) обробка хімічними препаратами. 

 

10.  Для збагачення комбікормів і виробництва білково – вітамінних добавок викори-

стовують: 

      а) зерно бобових культур; 

      б) зерно злакових кульур; 

      в) премікси.  

 

11.   На яких процесах заснований біологічний спосіб обробки грубих кормів:  

     а) хімічних; 

     б) мікробіологічних;  

     в) фізичних. 

 

12.   Яка оптимальна вологість трав’яної маси при сінажуванні, %:  

     а) 50-55;  

     б) 60-65; 

     в) 30-55. 

 

13.   Яка оптимальна кислотність силосу: 

     а) 6 - 7 ; 

     б) 2,5 - 3;          

     в) 4 - 4,2.  

 

14.   Рівновага між сосучою силою мікроорганізмів та водоутримувальною силою рос-

линних клітин – це: 

      а) фізіологічна сухість середовища;  

      б) молочно-кисле бродіння;  

      в) процес ферментації. 

 



15.   Осолодження зерна - це: 

        а) обробка зерна гарячою (55-60 °С) з додаванням 2%, від ваги корму, солоду;            

        б) запарювання зерна; 

        в) заварювання зерна. 

 

16.   Щоб не втратити поживну цінність деяких інгредієнтів комбікорму їх: 

       а) запарюють ; 

       б) не запарюють;          

       в) розминають.  

 

17.   Який спосіб силосування найбільш поширений:  

       а) холодний;  

       б) гарячий; 

       в) змішаний.  

 

18.   ЗМЦ - це: 

      а) згущене цільне молоко;  

      б) замінник цільного (незбираного) молока;  

      в) зброджене цільне молоко. 

 

19. Грубостебельне сіно перед згодовуванням потрібно: 

      а) розплющити; 

      б) подрібнити; 

      в) підсушити. 

 

20.   Для яких кормів застосовують очищення, миття та подрібнення:  

      а) коренеплодів;  

      б) зелених; 

      в) грубих.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Використана література:  
 

1. Зінченко О.І.  Кормовиробництво: Навчальне видання. – 2-е вид., доп. і перероб. – 

К.: Вища освіта, 2005. – 448с.: іл.. 

2. Корма: Приготовление, хранение, использование: Справосник/ В.В. Щеглов,  

Л.Г. Боярский. – М.: Агропромиздат, 1990. – 255 с. 

3. Кормовиробництво: навчальний посібник / Єрмакова Л.М., Івановська Р.Т.,  

Шевніков М.Я./ За редакцією Л.М. Єрмакової. – К., 2008. – 396 с. 

4. Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології ви-

рощування основних польових культур Львів: НВФ "Українські технології", 2006. 

– 730 с, 

5. Основи тваринництва і бджільництва: Навчальний посібник для вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації. Посібник/ Н.І. Волкова. 2007. – 337. – с. 

6. Павловська Л. Д. Інноваційна складова зростання ефективності кормовиробництва. 

— Житомир : Полісся, 2012. — 313 с. 

7. Рослинництво з основами кормовиробництва: Навчальний посібник / О.М. Царен-

ко, В.І. Троценко, О.Г. Жатов, Г.О. Жатова; За ред. д. с.-г. н., проф. О.Г. Жатова. - 

Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. - 384 с. 

8. Справочник по кормам и кормовим добавкам/ Под ред. Г.А. Богданова. – К.: Уро-

жай, 1984, 248 с. 

9. Технологія виробництва продукції рослинництва/ Алімов Д.М., Шелестов Ю.В./ 

Практикум: Навч. посіб.-К.: Вища школа., 1994. – 287 с.: іл.. 

10. Технологія виробництва продукції тваринництва: Підручник  за редакцією О. Т. 

Бусенка. – К.: Вища освіта, 2005. – 496.: іл. 

11. Архипенко Ф. Зелені корми з літніх посівів. Післяукісні посіви можуть забезпечити 

13-15% потреб у кормовій сировині для молочного тваринництва / Ф. Архипенко, 

В. Повидало // Фермер. – 2011. – № 6. – C. 42-44. 

12. Величко О. В. Ефективність виробництва та використання кормів / О. В. Величко / 

Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 7/8. – C. 111-115/8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рецензія 

на тестовий модульний контроль знань студентів 

з дисципліни «Кормовиробництво» 

 

Тестовий модульний контроль оцінювання знань студентів підготовлено відповідно 

до типової програми «Кормовиробництво» для вищих навчальних закладів по підготовці 

молодших спеціалістів із спеціальності 201 «Агрономія». 

Оцінювання знань студентів викладач подає у вигляді тестів у кількості 20 теорети-

чних питань на кожний модуль. Матеріал тестів охоплює весь курс навчання згідно з ро-

бочою програмою, яка складена відповідно до  типової.  

Автор тестів розробив модульний контроль знань з дисципліни таким чином, що 

студенти можуть проходити його самостійно в системі АЙРЕН. 

Тестовий контроль знань студентів розрахований для викладачів та студентів ден-

ної і заочної форми навчання вищих аграрних навчальних закладів I-II рівнів акредитації. 
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