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ВСТУП 

Методичні вказівки складені у відповідності до програми дисципліни 
«Устаткування в галузі» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 
6.051701 «Харчові технології та інженерія». 

Як відомо, основною метою Європейської кредитно-трансферної системи 
є постійне поліпшення якості підготовки фахівців, підвищення 
конкурентоздатності випускників вищих навчальних закладів на ринку праці, 
раціональне поєднання академічної якості та прикладного характеру освітніх 
послуг. Ці цілі обумовлені змінами в суспільстві, зміцненням державності 
України, входженням її в цивілізоване світове співтовариство. 

Завданням інженерів-технологів є вивчення основ дисципліни 
«Устаткування в галузі» в об’ємі, необхідному для вирішення виробничо-
технологічних, проектних, конструктивних та дослідницьких завдань. 
Ефективність діяльності сучасних закладів ресторанного господарства 
базується на використанні різноманітного за принципом дії і конструктивним 
виконанням устаткування. Особливістю закладів ресторанного господарства є 
пропонування великої кількості нових послуг і продукції, що вимагає 
постійного оновлення устаткування. Тому висока культура обслуговування і 
конкурентоспроможність закладів ресторанного господарства пов’язана з 
високою професійною підготовкою і технічною грамотністю працівників цієї 
галузі. 

Представлені методичні вказівки дають змогу студентам якісніше 
самостійно засвоїти дисципліну. Методичні вказівки викладені у відповідності 
до робочої програми. Кожний окремий блок передбачає обов’язкові та 
додаткові питання для вивчення теми та опанування теоретичних знань; 
наведено тематику індивідуальних завдань, які студенти виконують під час 
навчання. Для більш якісного засвоєння матеріалу наведені запитання для 
самоконтролю та посилання на літературні джерела, до яких студент може 
звернутись для розкриття певного питання. Окремим блоком надані питання 
для заліку та екзаменаційні питання для більш загального поняття слухачем 
об’єму матеріалу та можливості самостійної підготовки за розширеним 
напрямком і для складання екзамену.  

За текстом розставлені необхідні акценти, що сприяє найкращому 
засвоєнню теоретичного матеріалу за дисципліною «Устаткування в галузі». 
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1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів під час 

вивчення дисципліни «Устаткування в галузі». Методичні вказівки розраховані 
на можливість виконання певної частини роботи з опанування необхідної 
частки знань самостійно студентами денної та заочної форм  навчання та 
дистанційного навчання.  

Під час самостійного вивчення дисципліни першочерговим завданням є 
ознайомлення за допомогою робочої програми зі структурою начальної 
дисципліни, її тематичним змістом та кількістю годин, що відводяться на 
засвоєння теми.  

Другим етапом самостійної роботи студента є підготовка до проведення 
лабораторних занять. За допомогою лабораторного практикуму поза межами 
аудиторії студент самостійно вивчає теоретичні питання, що наведені в роботі, 
хід виконання роботи, проводить необхідні заходи з підготовки сировини та 
об’єктів, що використовуватимуться, вивчає заходи з техніки безпеки під час 
експлуатації певного виду  механічного обладнання.  

Наряду з підготовкою до виконання лабораторних робіт, студент 
додатково опановує теоретичні питання за допомогою опорного конспекту 
лекцій, в якому широко розкриті теоретичні питання з класифікації 
устаткування за видами, способами дії, модельним рядом, наведені особливості 
конструкції окремих зразків, технологічні можливості, порядок розрахунку 
експлуатаційних показників.  

Дані методичні вказівки передбачають поетапне вивчення студентом 
низки взаємопов’язаних тем. В кожній темі наведено перелік питань, що 
підлягають вивченню, вказано, які зразки устаткування необхідно розглянути, 
на які теоретичні питання необхідно звернути особливу увагу, з яким 
устаткуванням необхідно відпрацювати практичні навички. До складу вказівок 
з опанування теоретичних питань входять питання для самоконтролю. 

Виконання індивідуальної роботи реалізується у письмовій формі.  Під 
час написання та презентації індивідуальної роботи студент повинен показати 
глибоке вивчення теми, розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології 
проблеми, що розглядається. Враховується ступінь засвоєння  фактичного 
матеріалу курсу, обізнаність з основною та додатковою літературою, уміння 
поєднувати теорію з практикою під час розв’язання ситуаційних завдань. 

Індивідуальна робота повинна відповідати  вимогам щодо самостійного 
викладення відповідей, уміння використовувати теоретичний матеріал 
навчально-методичної літератури. Завдання, що вирішуються, повинні бути 
конкретними, чіткими, лаконічними. Обсяг наданої відповіді не є визначальним 
під час оцінювання роботи. Основне значення має повнота та глибина відповіді, 
проява самостійного творчого мислення, ретроспективність проведеної роботи, 
оригінальність презентації, вміння презентувати наведений матеріал, якість 
представленого матеріалу та його особливості застосування на практиці. 
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Якщо під час вивчення курсу з’являються питання чи ускладнення, 
студенти мають можливість скористатися on-line консультацією в мережі 
Internet. Адреса сторінки кафедри устаткування харчової і готельної індустрії 
ім. М.І. Беляєва Харківського державного університету харчування та  
торгівлі – http://oborud-hduht.kh.ua/. 
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Розділ 1. Механічне і торговельне устаткування 
 

ТЕМА 1 
 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТЕХНОЛОГІЧНІ МАШИНИ 
 

Обов’язкові питання до вивчення 
 

При вивченні теми слід чітко розібрати поняття «технологічна машина», 
після чого слід вивчити її склад і структуру, джерело руху, передавальний і 
виконавчий механізми. При цьому слід пам’ятати, що рухові пристрої та 
передавальні механізми вивчаються в суміжних дисциплінах – електротехніці і 
теоретичній механіці. Необхідно уважно вивчити склад і призначення 
виконавчого механізму, що визначає і характеризує технологічну машину, і її 
клас. Слід усвідомити призначення основних і допоміжних елементів 
виконавчого механізму, їх взаємозв’язок з фізико-механічними 
характеристиками оброблюваних продуктів – м’якістю, в’язкістю, твердістю, 
пластичністю, крихкістю, пружністю і т.п. Необхідно також звернути увагу на 
вимоги, що пред’являються до матеріалів, які контактують з харчовими 
продуктами. 

Слід уважно розібратися в циклі машин – робочому і технологічному, а 
також і в їх формулюваннях. 

При розгляді класифікації машин за функціональним призначенням слід 
звернути увагу на взаємозв’язок класів з основними процесами переробки 
продуктів на підприємстві – миттям сировини і посуду, просіюванням сипучих 
продуктів, очищенням від шкірки, подрібненням і нарізанням на частини, 
перемішуванням, приготуванням напівфабрикатів (формування і дозування) та ін. 

При розгляді механічного устаткування за структурою робочого циклу 
необхідно звернути увагу на дві основні групи машин: періодичної та 
безперервної дії. 

У процесі вивчення теми необхідно чітко усвідомити поняття про 
продуктивність машин і її різновиди (теоретичну, технічну та експлуатаційну) і 
їх взаємозв’язок. Слід уважно розібратися в розрахункових формулах 
теоретичної продуктивності машини  залежно від її приналежності до того чи 
іншого класу. Необхідно засвоїти  розрахунок потужності  залежно від 
характеру робочих органів.  

Вивчаючи тему, необхідно усвідомити основні показники, що 
характеризують технологічну машину – питомі витрати енергії, металоємність, 
надійність, довговічність та ін. Слід також вивчити  ергономічні та естетичні 
вимоги до машин, їх вплив на оформлення і зовнішній вигляд устаткування. 

 

Додаткові питання до вивчення 
 

Для більш якісного засвоєння теми та широкого сприйняття питання 
«Технологічні машини» слід звернути особливу увагу на таке поняття, як 
техніко-економічні показники технологічних машин, засвоїти порядок 
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розрахунку цих показників, навчитись проводити аналіз отриманих даних для 
різних видів устаткування. 

 

 ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. З яких механізмів складається технологічна машина? 
2. Які функції виконують основні механізми механічного устаткування? 
3. Які функції виконують допоміжні механізми механічного 

устаткування? 
4. Яким чином класифікується механічне устаткування?  
5. Надати характеристику технологічного та робочого циклів машини. 
6. Які види продуктивності має технологічна машина? 
7. Яким чином можна визначити теоретичну продуктивність механічного 

устаткування періодичної дії? 
8. Яким чином можна визначити теоретичну продуктивність механічного 

устаткування безперервної дії? 
9. Надати визначення питомої продуктивності технологічної машини. 
10. Яким чином визначається потужність технологічної машини? 
11. Надати визначення питомої потужності технологічної машини. 
12. Перелічить загальні вимоги, що ставляться до технологічних машин. 

 

 

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми: [1–3; 5]. 

 
ТЕМА 2 

 

УНІВЕРСАЛЬНІ КУХОННІ МАШИНИ 
 

Обов’язкові питання до вивчення 
 

Вивчаючи тему, необхідно усвідомити, що являє собою універсальна 
кухонна машина в сучасному понятті. Ознайомитись потім з класифікацією 
УКМ, призначенням в залежності від комплекту виконавчих механізмів. 
Звернути увагу на переваги використання УКМ у закладах ресторанного 
господарства. Ознайомитись з маркуванням змінних механізмів. 

Далі необхідно вивчити будову та кінематичні схеми універсальних 
приводів і влаштування їх основних вузлів: редуктора, механізму кріплення 
змінних механізмів. Слід також ознайомитись з комплектами змінних 
виконавчих механізмів, а також вивчити правила експлуатації і безпеки. 

Слід ознайомитись з універсальними кухонними машинами, процесорами 
закордонного виробництва; звернути увагу на їх відмінні особливості та 
комплектацію. 
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Додаткові питання до вивчення 
 
Для більш якісного засвоєння теми та набуття поглиблених теоретичних 

знань з будови  універсальних кухонних машин рекомендується звернути увагу 
на сучасні зразки та  комплектність універсальних кухонних машин 
спеціального призначення  УКМ-07 та УКМ-08. Вивчити також особливості  
універсальної кухонної машини  «Alexanderwerk  АG» (Німеччина), а також 
кухонного процесора  R402 Plus «ROBOT COUPE» (Франція).  

 
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Надати  загальну характеристику універсальної кухонної машини. 
2. Якими є переваги використання універсальних кухонних машин у 

закладах ресторанного господарства? 
3. Як маркуються змінні механізми універсальних кухонних машин? 
4. За якими ознаками класифікуються універсальні кухонні машини? 
5. Якими змінними механізмами комплектуються універсальні кухонні 

машини? 
6. Якими змінними механізмами комплектуються приводи кухонних 

машин УММ-ПР, УММ-ПС, ПУВР-0,4; ПУ-0,6; П-ІІ-І? 
7. Надати характеристику приводу П-ІІ. 
8. Якими є правила експлуатації універсальних кухонних машин? 
9. В чому полягають особливості універсальних кухонних машин 

загального призначення? 
10. В чому полягають особливості універсальних кухонних машин 

спеціального призначення? 
11. Якими є особливості приводів та універсальних кухонних машин 

закордонного виробництва? 
 

 

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми: [1–3; 5]. 

 
ТЕМА 3 

 
СОРТУВАЛЬНО-КАЛІБРУВАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ 

 
Обов’язкові питання до вивчення 

 
Вивчаючи тему, необхідно усвідомити сутність процесу просіювання 

сипких продуктів, а також вимоги, що пред’являються до якості кінцевого 
продукту. Необхідно визначити фактори, які впливають на процес просіювання. 

Слід розібратися в класифікації просіювачів, вивчити будову просіювачів 
з циліндричним барабан-ситом, що обертається, та вібраційних просіювачів. 
При розгляді обґрунтування режиму просіювання з обертовим ситом  необхідно 
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усвідомити, за рахунок чого частки продукту захоплюються під час обертання 
всередині камери і які умови необхідні для якісного просіювання; звернути 
увагу на переваги і недоліки просіювачів з циліндричним обертовим барабан-
ситом та вібраційних просіювачів. 

Слід розібратися в методиці розрахунку теоретичної продуктивності 
просіювачів і параметрах, що впливають на неї. 

При розгляді конструкції просіювачів слід вивчити правила їх 
експлуатації та техніки безпеки; ознайомитись з особливостями сучасних 
просіювачів. 

 
Додаткові питання до вивчення 
 
Для поглибленого вивчення теми додатково необхідно засвоїти питання 

щодо видів сита та комплектацію ними різних просіювачів. Особливості 
експлуатації вібропросіювачів. 
 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Які існують способи розділення продуктів на фракції? 
2. Яким чином класифікується просіювальне устаткування? 
3. Що являють собою робочі органи просіювачів? 
4. Надати характеристику сходу і проходу.  
5. З яких конструктивних елементів складається машина для просіювання 

борошна МПМ-800? 
6. Якими робочими органами комплектується машина для просіювання 

борошна МПМ-800? 
7. В чому полягає принцип дії вібраційного просіювача МПМВ-300? 
8. Яку функцію виконують дебаланси вібраційного просіювача  

МПМВ-300? 
9. Якими є переваги та недоліки  просіювачів з циліндричними 

обертовими барабан-ситами? 
10. Якими є переваги та недоліки  вібраційних просіювачів?  
11. В чому полягають правила експлуатації просіювачів? 
12. Яким чином можна визначити теоретичну продуктивність 

просіювачів? 
 

 

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми: [1–3; 5]. 
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ТЕМА 4 
 

МИЙНЕ УСТАТКУВАННЯ 
 

Обов’язкові питання до вивчення 
 

Необхідно звернути увагу на способи миття, класифікацію овочемийних 
машин; визначити основні вимоги до механізованого процесу миття. 

Головну увагу при вивченні вібраційної мийної машини необхідно 
приділити будові та принципу дії. Особливу увагу слід приділити функції  
дебалансового механізму машини і умови виникнення коливань робочої 
камери. Звернути увагу на складний рух, який здійснює продукт у робочій 
камері машини. Вивчити особливості барабанних, лопатевих, мийно-
очищувальних  та щітково-роликових мийних машин. 

При вивченні посудомийних машин необхідно опанувати операції, з яких 
складається технологічний процес машинного миття посуду, ознайомитись з 
головними чинниками, що характеризують ефективність процесу миття посуду, 
вивчити властивості миючих засобів, а  також класифікацією посудомийних 
машин. 

Уважно вивчити будову та принцип роботи посудомийної машини 
періодичної дії (купольні), її гідравлічної схеми. Розібратися в циклограмі 
процесу. 

Вивчити будову та принцип роботи машини безперервної дії (тунельної 
або конвеєрної) і гідравлічну схему. Розібратися в правилах експлуатації 
машини. 

Звернути увагу на прилади автоматики, які використовуються в 
посудомийних машинах. 

Вивчити методику розрахунку теоретичної продуктивності посудомийних 
машин періодичної і безперервної дії, а також правила експлуатації і техніки 
безпеки.  
 

Додаткові питання до вивчення 
 
Для отримання поглиблених знань з експлуатації та можливостей 

мийного устаткування додатково слід вивчити будову сучасних посудомийних 
машин та особливості їх експлуатації. Слід звернути увагу на функції миття, 
програмне забезпечення, будову робочих органів та властивості розчинів, що 
використовуються для миття посуду у закладах ресторанного господарства. 
 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Які способи миття застосовують у закладах ресторанного 
господарства? 

2. Як класифікуються овочемийні машини? 
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3. З яких конструктивних елементів складається вібраційна мийна 
машина ММВ-2000? 

4. Яку функцію виконують вантажі-дебаланси вібраційної мийної машини 
ММВ-2000? 

5. Яким чином рухається продукт в робочій камері вібраційної мийної 
машини ММВ-2000? 

6. Яким чином визначається продуктивність вібраційної мийної машини 
ММВ-2000? 

7. З яких операцій складається технологічний процес машинної обробки 
посуду? 

8. Яким вимогам повинні відповідати миючі засоби? 
9. За якими ознаками класифікують посудомийні машини? 
10. Чим відрізняються універсальні посудомийні машини від 

спеціалізованих? 
11. Чим відрізняються купольні посудомийні машини від конвеєрних? 
12. Якими є  основні елементи посудомийних машин періодичної дії? 
13. Які чинники  впливають на продуктивність посудомийних машин 

періодичної та безперервної дії? 
14. Які чинники впливають на якість миття посуду в посудомийних 

машинах? 
15. Як підтримується постійний рівень води в мийній ванні 

посудомийних машин періодичної дії? 
16. Для чого призначені соленоїдні клапани в посудомийних машинах 

типу ММУ? 
17. Якими є правила експлуатації посудомийних машин періодичної дії? 
18. Якими є правила експлуатації посудомийних машин  безперервної дії?  
19. Якими є відмінні особливості посудомийних машин закордонних 

виробників? 
 

 

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми: [1–3; 5]. 

ТЕМА 5 
 

ОЧИЩУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ 
 

Обов’язкові питання до вивчення 
 

Вивчення теми слід починати з розгляду вимог, що пред’являються до 
очищення картоплі та інших коренебульбоплодів. Слід ознайомитися з 
основними способами очищення овочів від шкірки, приділивши особливу увагу 
механічному способу очищення; визначити переваги та недоліки всіх способів 
очищення овочів.  

Ознайомитись з класифікацією картоплеочищувальних машин; вивчити  
будову картоплечисток машин періодичної дії; звернути увагу на виконання 
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робочої камери, робочих органів, пристроїв для подачі води в камеру і 
видалення води з мезгою з робочої камери. 

Проаналізувати і вивчити схему руху  бульб в робочій камері і методику 
обґрунтування режиму роботи машини, звернути увагу на вплив відцентрової 
сили на процес перемішування бульб. Усвідомити,  які чинники впливають на 
якість очищення коренебульбоплодів. Потім слід ознайомитися з методикою 
визначення продуктивності і потужності картоплеочищувальної машини і її 
основних конструктивних параметрів – діаметру і висоти робочої камери, 
геометричного об’єму камери і швидкості обертання робочого органа. 

Слід розібратися в будові і кінематичній схемі картоплеочищувальної 
машини безперервного дії; вивчити методику визначення теоретичної 
продуктивності машини, правила експлуатації і техніки безпеки. 

Звернути увагу на конструктивні особливості сучасних очищувальних 
машин та машин закордонних виробників (картоплечисток, мийно-
очищувальних машин).  

Далі слід вивчити пристрій для очищення риби від луски, звернувши 
увагу на будову робочого органа (скребка), вивчити правила експлуатації 
механізму. 

 
Додаткові питання до вивчення 
 
Для поглибленого вивчення  овочеочищувального обладнання слід 

звернути увагу на технологічні операції, що передують очищенню в 
картоплечистках. Для розширення теоретичних знань необхідно звернути увагу 
на особливості експлуатації картоплеочищувальних машин з дисковими 
робочими органами та навчитись проводити аналіз техніко-експлуатаційних 
показників під час вибору картоплечисток для закладів ресторанного 
господарства. 

 
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
1.  Які існують способи очищення коренебульбоплодів? 
2.  Перелічить переваги та недоліки термічного, хімічного та механічного 

способів очищення овочів. 
3.  Яким чином класифікується картоплеочищувальне устаткування? 
4. Що являють собою робочі органи картоплеочищувального 

устаткування? 
5.  Яку функцію виконує хвиляста поверхня картоплеочищувальної 

машини МОК-150? 
6. З яких основних конструктивних елементів складається картоплечистка 

МОК-150? 
7. Якими є правила експлуатації картоплеочищувальної машини МОК-

150? 
8. Які конструктивні особливості має картоплеочищувальна машина 

МОК-1200? 
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9. Якою є будова картоплеочищувальної машини КНА-600М? 
10. В чому поляають особливості конструкції картоплеочищувальних 

машин іноземного виробництва? 
11. Яким чином розраховується теоретична продуктивність 

картоплечисток періодичної дії? 
12. Яким чином розраховується теоретична продуктивність 

картоплечисток безперервної дії? 
13. Які чинники впливають на якість очищення картоплі в 

картоплечистках? 
14.  Якою є будова пристрою для очищення риби від луски РО-1М1? 
15. В чому полягає принцип  дії пристрою для очищення риби від луски 

РО-1М1? 
 

 

 

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми: [1–3; 5]. 

ТЕМА 6 
 

ПОДРІБЛЮВАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ 
 

Обов’язкові питання до вивчення 
 

При вивченні теми необхідно ознайомитися з вимогами, що 
пред’являються до подрібнених продуктів, і класифікацією подрібнювального 
обладнання, розібратись в принципах будови подрібнювального обладнання, 
вивчити вплив фізико-механічних властивостей продуктів на будову робочих 
органів. 

Ознайомитись з класифікацією розмелювальних машин і механізмів; 
вивчити будову конусних, вальцьових, дискових розмелювальних машин 
механізмів, принцип їх роботи, звернувши особливу увагу на будову робочих 
органів, механізм регулювання ступеня подрібнення продуктів; вивчити 
особливості їх експлуатації, звернувши увагу на забезпечення безпеки 
обслуговування; визначити чинники, що впливають на ступінь подрібнення 
продукту; усвідомити методику розрахунку продуктивності. 

При вивченні машин для отримання пюреподібних продуктів необхідно 
звернути увагу на класифікацію протиральних машин в залежності від способу 
впливу на продукти, а також визначити вимоги до якості продукту до і після 
протирання. 

Вивчити конструкцію, правила експлуатації і техніки безпеки машин для 
тонкого подрібнення варених продуктів, машини для приготування 
картопляного пюре в котлах, протирально-різальної машини. Слід звернути 
увагу на види робочих органів, що застосовуються  для протирання продуктів, а 
також для регулювання ступеня подрібнення варених продуктів. 
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Звернути увагу, яким чином розраховуються продуктивність і потужність 
цих машин. 

 
Додаткові питання до вивчення 
 
Для успішного застосування на практиці та ефективної експлуатації 

різального устаткування у закладах ресторанного господарства студентам 
необхідно ознайомитись з будовою сучасних подрібнювальних машин і 
механізмів – як змінних так і самостійних одиниць; звернути увагу на 
особливості їх експлуатації та якісні показники продукції, що виробляється. 
 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Надати характеристику процесу дроблення. 
2. Які існують розмірні класи подрібнення продуктів? 
3. Яким чином класифікується подрібнювальне устаткування? 
4. За якими ознаками  класифікують  розмелювальні машини і механізми? 
5. Якою  є  будова   робочих органів розмелювального механізму МИ? 
6. Яким чином регулюється ступінь подрібнення продукту 

розмелювального механізму МИ? 
7. Які продукти здатний подрібнювати універсальний подрібнювач УИМ? 
8. З яких основних конструктивних елементів складається дискова 

машина МИК-60? 
9. Якими є правила експлуатації дискової  машини МИК-60? 
10. Які конструктивні особливості мають сучасні кавомолки? 
11. Яким є призначення  вальцьового механізму МДП II-1?  
12. Яким чином здійснюється процес подрібнення горіхів та розтирання 

маку за допомогою вальцьового механізму МДП II-1?    
13. Які фактори впливають на якість розмелювання продуктів на 

розмелювальних машинах і механізмах? 
14. За якими ознаками класифікуються машини і механізми для 

отримання пюреподібних продуктів? 
15. Які вимоги висуваються до якості продукту до і після протирання? 
16. Якою є принцип дії машини для тонкого подрібнення варених 

продуктів МИВП? 
17. З яких конструктивних елементів складається протирально-різальна 

машина МПР-350? 
18.  Якою є будова  машини для приготування картопляного пюре 

МКП-60? 
19. Яким чином здійснюється  процес протирання вареної картоплі і 

перемішування пюре у машині МКП-60? 
 

 

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми: [1–3; 5]. 
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ТЕМА 7 
 

РІЗАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ 
 

Обов’язкові питання до вивчення 
 

Для того, щоб можна було визначити, яким способом нарізуються 
продукти в різальних машинах, необхідно визначити вимоги до кінцевого 
продукту під час нарізання; ознайомитись з класифікацією різального 
устаткування,  а також з видами ріжучих робочих органів. Треба розібратися в 
теоретичних засадах різання харчових продуктів: в поняттях про рубляче і 
ковзке різання; визначити переваги ковзкого різання перед рубкою; формі і 
характері руху ріжучих інструментів; вивчити методику визначення сил, 
діючих на ніж при рублячому та ковзкому різанні. 

Приступаючи до вивчення овочерізальних машин, необхідно усвідомити 
характер процесу різання на частини заданої форми і розмірів, на частини без 
збереження форми і заданих геометричних розмірів, розібратися у вимогах, що 
висуваються до  кінцевого продукту під час нарізання, а також у чинниках, які 
впливають на якість нарізаного продукту. 

При вивченні сутності процесу подрібнення харчових продуктів слід 
звернути увагу на класифікацію ріжучого обладнання в залежності від 
подрібнювального продукту, структури робочого циклу, від призначення і 
конструктивного виконання – дискові, роторні, пуансонні, комбіновані. 

Далі слід вивчити будову дискових овочерізальних машин з 
горизонтальним і вертикальним розташуванням опорного диска, розібратися в 
особливостях будови ріжучих органів. Слід вивчити методику розрахунку 
продуктивності дискових овочерізальних машин, розібратися в факторах, що 
впливають на продуктивність і якість нарізання продуктів, проаналізувати 
переваги та недоліки овочерізальних машин з горизонтальним і вертикальним 
розташуванням опорного диска. Вивчити правила експлуатації дискових 
овочерізок, звернувши увагу на забезпечення безпеки роботи обслуговуючих 
працівників. 

Потім слід вивчити будову та принцип роботи роторної овочерізальної 
машини, звернувши увагу на характер руху і будову робочих і ріжучих 
інструментів. Розібратися в будові механізму регулювання товщини 
відрізуваних скибок і правилах експлуатації, при цьому звернути увагу на 
безпеку роботи. 

Вивчаючи будову та принцип роботи пуансонного овочерізального 
механізму, необхідно розібратися в характері руху робочих органів, подачі 
продукту. Слід розібратися також в особливостях експлуатації механізму і 
забезпечення безпечних умов праці. 

При вивченні машин і механізмів для нарізання варених овочів слід 
звернути увагу на будову ножових інструментів і їх взаємодію. Вивчаючи 
правила експлуатації, слід звернути увагу на особливості взаємного 
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розташування завантажувального пристрою і ножових решіток, а також 
забезпечення безпеки обслуговуючого персоналу. 

Приступаючи до вивчення м’ясорубок і м’ясорозпушувачів, слід 
ознайомитися з вимогами до подрібненого або нарізаного продукту, а також 
вивчити класифікацію  машин і механізмів для подрібнення м’яса. 

Потім слід вивчити будову та принцип роботи м’ясорубок, звернувши 
увагу на конструктивне виконання робочих органів: шнека, підрізних ножів, 
ножів, що обертаються, ножових решіток, внутрішньої поверхні камери. Потім 
ознайомитися з вимогами, щодо м’ясорубок, а також їх номенклатурою. Далі 
слід вивчити методику визначення їх продуктивності і потужності, вибору і 
обґрунтування конструктивних параметрів, що впливають на якість 
подрібнення – кут підйому останнього витка шнека, коефіцієнта ущільнення 
продукту в витках шнека і провертання. Вивчаючи правила експлуатації, слід 
звернути увагу на забезпечення правил охорони праці (види захисту 
небезпечної зони в залежності від продуктивності м’ясорубки). 

Проаналізувати конструктивні особливості сучасних м’ясорубок 
вітчизняних та закордонних фірм. 

При вивченні будови і принципу роботи м’ясорозпушувачів слід звернути 
увагу на конструктивне виконання і взаємне розташування ножових 
інструментів м’ясорозпушувачів. Звернути увагу на пристрої, що запобігають 
намотуванню шматків м’яса на робочі інструменти. Вивчити методику 
розрахунку продуктивності м’ясорозпушувачів. При вивченні правил 
експлуатації необхідно звернути увагу на улаштування та блокування, що 
забезпечують безпеку обслуговуючого персоналу. 

Приступаючи до вивчення хліборізальних машин, слід звернути увагу на 
основні  вузли таких машин, вивчити призначення,  характеристику цих вузлів. 
Звернути увагу на спосіб та конструктивне оформлення регулювання товщини 
нарізаних скибочок хліба. Особливу увагу слід приділити правилам безпечної 
експлуатації, блокувальним пристроям хліборізок, що забезпечують небезпечну 
роботу обслуговуючого персоналу.  

При вивченні слайсерів треба розібратися у їх призначенні, класифікації, 
вивчити їх будову, конструктивне оформлення робочого органа – ножа, а також 
правила експлуатації та техніки безпеки. 

Звернути увагу на хліборізальні машини та слайсери закордонних 
виробників. 

 
Додаткові питання до вивчення 
 
Під час вивчення теми додатково слід звернути увагу на особливості 

будови сучасних овочерізальних машин та механізмів, звернути увагу на 
матеріали та особливості догляду та експлуатації робочих органів; вивчити 
питання ефективності застосування окремих робочих органів комбінованих 
овочерізальних машин. 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. За якими ознаками класифікують різальні машини та механізми? 
2. Які види ріжучих інструментів застосовують різальні машини та 

механізми? 
3. Надати характеристику опорної та робочої грані ножа. 
4. В чому полягають  особливості рублячого та ковзкого різання? 
5. Які вимоги висувають до кінцевого продукту при нарізанні овочів? 
6. Яким чином класифікується овочерізальне устаткування? 
7. Які форми нарізки можна отримувати за допомогою дискових, 

роторних, пуансонних, комбінованих овочерізок? 
8. З яких основних конструктивних елементів складаються  дискові 

овочерізки?  
9. Якою є будова робочих органів дискових овочерізок? 
10. В чому полягає принцип дії пуансонних овочерізок? 
11. В чому полягає принцип дії роторних овочерізок? 
12. В чому полягає принцип дії комбінованих овочерізок? 
13. Яким чином визначається теоретична продуктивність овочерізальних 

машин і механізмів? 
14. Від яких чинників залежить продуктивність овочерізальних машин і 

механізмів? 
15. Від яких чинників залежить якість нарізаного продукту за допомогою 

овочерізальних машин і механізмів? 
16. Якими є особливості овочерізальних машин іноземного виробництва? 
17. За якими ознаками класифікують машини та механізми для 

подрібнення м’ясної сировини? 
18. У чому полягає сутність процесу подрібнення м’ясної сировини? 
19. Якою є будова ріжучих робочих органів м’ясорубок? 
20. Як виконано робочу камеру м’ясорубок?  
21. Яку функцію виконує шнек м’ясорубки? 
22. З якою метою гвинтова лінія  шнека має змінний крок? 
23. Який вплив має коефіцієнт ущільнення на роботу м’ясорубок? 
24. Якою є послідовність збирання робочих органів м’ясорубки на палець 

шнека? 
25. Які параметри впливають на якість подрібнення в м’ясорубках? 
26. Які чинники впливають на продуктивність м’ясорубки? 
27. Якими є правила експлуатації м’ясорубок? 
28. Які особливості конструкцій мають м’ясорубки іноземного 

виробництва? 
29. Яким є призначення м’ясорозпушувачів? 
30. Що являють собою робочі органи  м’ясорозпушувачів? 
31. З яких основних вузлів складається хліборізальна машина МРХ-200? 
32. Якою є будова механізму нарізання хліба хліборізальної машини 

МРХ-200? 
33. Яким чином загострюється ніж хліборізки МРХ-200? 
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34. Якою  є  будова  механізму  подавання  хліба  хліборізальної машини 
МРХ-200? 

35. Як регулюється товщина нарізання хліба в машині МРХ-200? 
36. Якими є правила експлуатації хліборізальних машин? 
37. Які небезпечні зони мають хліборізки? 
38. Які чинники впливають на якість нарізання хліба і продуктивність 

хліборізки? 
39. Як визначається теоретична продуктивність хліборізки? 
40. У чому полягають особливості конструкції сучасних хліборізок? 
41. Які машини для нарізання гастрономії використовують на сьогодні? 
42. Яким є призначення слайсерів? 

 

 

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми: [1–3; 5]. 

ТЕМА 8 
 

МІСИЛЬНО-ПЕРЕМІШУВАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ 
 

Обов’язкові питання до вивчення 
 
Приступаючи до вивчення теми, необхідно усвідомити сутність процесів 

перемішування і їх основні методи здійснення. Необхідно звернути увагу на 
процеси перемішування рідких, напіврідких і сипучих мас продуктів; 
розібратися в сутності механічного перемішування і перемішування, що 
супроводжується колоїдними і біохімічними процесами. 

Далі слід вивчити класифікацію перемішуючих машин в залежності від їх 
призначення та технологічні вимоги, що пред’являються до фаршів; 
розібратись в показниках, що характеризують ступінь однорідності і якість 
перемішування продуктів. 

При вивченні будови фаршмішалок слід звернути увагу на конструктивне 
виконання робочої камери, робочих органів та характер руху останніх. 

Необхідно усвідомити, як визначається продуктивність апарата. При 
вивченні правил експлуатації слід звернути увагу на забезпечення безпеки 
обслуговуючого персоналу. 

При вивченні будови і принципу роботи тістомісильних машин слід 
розібратися у вимогах, що висуваються до тіста, і способах його отримання. 
Слід вивчити характер руху робочих органів і їх конструктивне оформлення в 
залежності від виду оброблюваного тіста (рідке, еластичне, круте); вивчити 
методику визначення продуктивності і вибору режиму роботи. 

При вивченні конструкції тістомісильної машини слід звернути увагу на 
кінематику руху місильних робочих органів і ємності для тіста. 

Приступаючи до вивчення збивальних машин і механізмів, необхідно 
розібратись в технологічних вимогах, що висуваються до збитих продуктів, а 
також до сутності процесу насичення сумішей повітрям і піноутворення. 
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Розібратися в умовах, що забезпечують піноутворення,  вивчити характер руху 
робочих органів і їх конструктивное виконання. 

При вивченні конструкцій збивальних машин слід звернути увагу на 
улаштування варіатора швидкостей, коробки швидкостей, способи регулювання 
швидкості обертання робочого валу, а також на будову змінних робочих камер і 
способи їх закріплення. 

Вивчити методику розрахунку теоретичної продуктивності і правила 
експлуатації збивальних машин. 

 
Додаткові питання до вивчення 

 
Під час вивчення теми студентові необхідно додатково засвоїти питання 

щодо застосування окремих механізмів для реалізації процесу збивання та 
піноутворення із застосуванням сучасних в’язкопластичних систем. Вивчити 
додатково особливості сучасних конструкцій місильно-перемішувального 
обладнання. 

 
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Які існують способи перемішування харчових продуктів? 
2. У чому полягає сутність механічного способу перемішування? 
3. Яким чином класифікується місильно-перемішувальне устаткування? 
4. З яких конструктивних елементів складається фаршмішалка МС 8-150?   
5. Якими є правила експлуатації фаршмішалок? 
6. Наведіть формули для розрахунку продуктивності фаршмішалки. 
7. Якою є принципова будова тістомісильної машини МБТМ-140? 
8. З яких основних конструктивних елементів складається тістомісильна 

машина ТММ-1М? 
9. Яким чином здійснюється стикування діжі зі станиною тістомісильної 

машини ТММ-1М? 
10. Які чинники впливають на якість замісу тіста за допомогою 

тістомісильних машин?  
11. Які машини для замісу крутого тіста використовуються у закладах 

ресторанного господарства? 
12. З яких операцій складається технологічний процес збивання сумішей? 
13. Перелічить фактори, від яких залежить продуктивність збивальних 

машин і механізмів. 
14. Яким чином класифікуються збивальні машини і механізми? 
15. Які робочі органи використовують збивальні машини і механізми? 

Яке їх призначення? 
16. Якою є принципова будова збивальної машини МВ-6? 
17. Яким чином регулюється швидкість обертання робочого органа 

збивальної машини МВ-6? 
18. Яким чином регулюється швидкість обертання робочого органа 

збивальної машини МВ-35 (2М)? 
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19. Якими є правила експлуатації збивальних машин і механізмів? 
20. Від яких чинників залежить якість збитого продукту під час 

використання збивальних машин і механізмів? 
21. Наведіть формулу для визначення продуктивності тістомісильних 

машин. 
22. Наведіть формулу для визначення продуктивності збивальних машин. 

 

 

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми: [1–3; 5]. 

ТЕМА 9 
 

ДОЗУВАЛЬНЕ-ФОРМУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ  
 

Обов’язкові питання до вивчення 
 

Приступаючи до вивчення теми, необхідно усвідомити, які способи 
дозування та формування виробів з харчових продуктів використовуються в 
закладах ресторанного господарства, розібратися в суті здвоєного дозувально-
формувального процесу. Далі слід ознайомитися з класифікацією дозувально-
формувальних машин за призначенням. 

Після чого слід вивчити будову та принцип роботи механізмів 
формування та регулювання маси котлет в машині для формування котлет. Слід 
звернути увагу на роботу формуючих поршнів і скидаючого пристрою. Слід 
також уважно вивчити методику розрахунку продуктивності 
котлетоформувальної машини. При вивченні правил експлуатації слід звернути 
увагу на способи регулювання маси формуючого виробу, порядок встановлення 
основних робочих органів на машині і порядок розбирання машини для 
санітарної обробки. 

Слід вивчити будову і принцип роботи ручного подільника масла. В 
процесі вивчення необхідно ознайомитись з роботою механізму регулювання 
маси порції і відсікача. При вивченні правил експлуатації необхідно звернути 
увагу на правильність заповнення робочого циліндра вершковим маслом і 
умови, при яких забезпечується точність дозування кожної порції. Слід вивчити 
методику визначення теоретичної продуктивності подільника масла. 

При вивченні принципу роботи варенично-пельменної машини слід 
звернути увагу на роботу і конструктивні особливості фаршепроводу з 
роторним насосом, тістопроводу і формуючої насадки. Необхідно вивчити 
також методику визначення продуктивності і правила експлуатації варенично-
пельменних машин. 

Ознайомлення з тісторозкочувальною машиною слід починати з вивчення 
пристрою і кінематичної схеми. Необхідно при цьому звернути увагу на 
принцип передачі руху роздатковим валкам і транспортеру машини, а також 
блокування, що забезпечує безпеку обслуговування та роботи машини. 
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Слід розібратися в роботі пристрою, що регулює товщину розкочування 
тіста, і параметрах, які забезпечують якість одержуваного тістового пласта. 

На закінчення слід вивчити методику визначення продуктивності і 
правила експлуатації тісторозкочувальної машини, звернувши увагу на 
пристрої, що забезпечують безпеку обслуговування машини. 

 
Додаткові питання до вивчення 
 
Для отримання поглиблених знань за темою необхідно додатково засвоїти 

питання, що стосуються особливостей експлуатації сучасних зразків 
дозувально-формувального обладнання та особливості його застосування та 
експлуатації у закладах ресторанного господарства. 

 
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Які існують способи розподілення продуктів на порції? 
2. Як класифікується дозувально-формувальне обладнання? 
3. Якою є принципова будова котлетоформувальної машини МФК  2240? 
4. Яким чином здійснюється регулювання маси готового виробу за 

допомогою котлетоформувальної машини МФК 2240? 
5. Надати характеристику циклограми руху поршня формувального столу 

котлетоформувальної машини МФК 2240.     
6. З яких основних конструктивних елементів складається варенично-

пельменна машина ВПМ?   
7. В чому складається принцип дії   варенично-пельменної машини ВПМ? 
8. Якою є принципова будова тісторозкочувальної машини МРТ-60М? 
9. Якими є правила експлуатації тісторозкочувальних машин? 
10. Наведіть формулу для визначення теоретичної продуктивності тісто- 

розкочувальної машини. 
11. Яким є призначення дозатора крему ДК? 
12. Якою є будова та принцип дії дозатора крему ДК? 
13. Яким є призначення тістоділильної машини А2-ХПО/5? 
14. В чому складається принцип дії тістоділильної машини А2-ХПО/5? 
15. Якою є продуктивність тістоділильної машини А2-ХПО/5? 
16. Яку функцію виконує тістоокруглювальна машина А2-ХПО/6? 
17. З яких конструктивних елементів складається тістоокруглювальна 

машина А2-ХПО/6? 
18. Якими є правила експлуатації тістоокруглювальної машини                        

А2-ХПО-6? 
 

 

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми: [1–3; 5]. 
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ТЕМА 10 
 

ВИМІРЮВАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ТОРГІВЛІ 

 
Обов’язкові питання до вивчення 
 
Під час вивчення теми необхідно розібратись в ідентифікації товарної 

порції, засвоїти класифікацію ваговимірювального обладнання, ретельно 
переглянути та вивчити технологічні, експлуатаційні, метрологічні, санітарно-
гігієнічні та естетичні вимоги до вимірювального обладнання, основні поняття 
точності зважування, стійкості та чутливості ваг, сталість показників 
зважування.  

Для набуття якісних навичок з підбору ваговимірювального обладнання 
необхідно розглянути процес зважування у різних конструкціях пристроїв – 
ваги настільні циферблатні із сегментною шкалою, ваги настільні циферблатні з 
круговою шкалою, ваги механічні платформні пересувні, ваги платформні для 
зважування крупнотонажних вантажів. Особливу увагу слід приділити 
електронним настільним вагам із друком чеку, вагам для самообслуговування, 
підвісним вагам, палетним та платформним вагам. 

Необхідно знати систему метрологічного контролю, інтервали 
вимірювального обладнання, законодавчу базу контролю за вимірювальними 
приладами, зони використання ваговимірювальних пристроїв. Чинники, що 
впливають на вибір ваговимірювального обладнання. 

 
Додаткові питання до вивчення 
 
Для поглиблення знань та набуття більш високої кваліфікації 

рекомендується засвоїти поняття швидкості зважування, наочності показань, 
відповідності вагового приладу предмету зважування. Розглянути методику 
розрахунку мінімально-необхідної кількості ваговимірювальних пристроїв для 
підприємств оптової та роздрібної торгівлі. 

 
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Дайте визначення процесу зважування. 
2. За якими класифікаційними ознаками класифікують ваговимірювальне 

устаткування? 
3. Що таке вантажоприймальний пристрій? 
4. Що таке ваговий пристрій? 
5. Що таке вимірювальний пристрій? 
6. Назвіть способи зняття показників у ваговимірювальних пристроях. 
7. Які існують ознаки границі зважування? 
8. Які служби здійснюють метрологічний контроль і перевірку 

ваговимірювального обладнання? 
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9. З яким інтервалом здійснюється повірка ваговимірювального 
обладнання? 

10. За яким принципом розраховується необхідна кількість ваг для 
ефективної роботи торговельного підприємства? 

 
ТЕМА 11 

 
КОНТРОЛЬНО-КАСОВЕ ОБЛАДНАННЯ 

 
Обов’язкові питання до вивчення 
 
Для опанування теми необхідно засвоїти  поняття – «реєстратор 

розрахункових операцій», його основні можливості та призначення; розглянути 
та вивчити регламентуючі нормативні документи, конструкції контрольно-
касових апаратів; засвоїти основні принципи будови та взаємодії між 
пристроями, характеристику моделей; вивчити особливості експлуатації 
електронних контрольно-касових реєстраторів, принцип роботи комп’ютерно-
касових систем, POS-терміналів; запам’ятати порядок розташування 
розрахункових вузлів на підприємствах роздрібної торгівлі, порядок та правила 
підбору контрольно-касового обладнання. 

Особливу увагу слід приділити новим системам автоматичної 
ідентифікації товарів, штриховому кодуванню товарних позицій. Розглянути 
детально устрій обладнання для роботи зі штриховим кодуванням та  
радіочастотною ідентифікацією товарів. 

Окремого підходу потребує вивчення розділу загальні засоби та 
обладнання боротьби з крадіжками. В цьому розділі необхідно розглянути 
системи охоронного відео спостереження,  взаємодію та устрій електронних 
систем захисту товарів.  

 
Додаткові питання до вивчення 
 
З метою кращого усвідомлення роботи системи роботи контрольно-

касових систем та систем обліку розрахункових операцій підприємств оптової 
та роздрібної торгівлі необхідно звернути увагу на додаткове зовнішнє 
обладнання, системи контролю персоналу та підрахунку покупців. Для 
забезпечення кращого сприйняття принципів контролю руху товарів як в межах 
держави так і за її межами необхідно розглянути порядок функціонування 
Всесвітньої організація з нумерації GSL Україна та її задачі.  

 
 
 

 

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми: [1–5]. 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Яке призначення мають РРО? Наведіть їх основні частини. 
2. Наведіть класифікацію ЕККА. 
3. Які можливості має ККС? 
4. Що таке POS-термінал? 
5. Наведіть склад POS-системи. 
6. Які ви знаєте способи систематизації RFID-міток і систем? 
7. Що таке протикражна система? 
8. Які мітки використовуються в протикражних системах? 
9. Наведіть класифікаційні характеристики сканерів. 
10. Наведіть основні принципи роботи протикражних систем. 

 

 
ТЕМА 12 

 
ТОРГОВЕЛЬНІ АВТОМАТИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЕЙТЕРІНГУ 

 
Обов’язкові питання до вивчення 
 
Під час самостійного вивчення цієї теми студенту необхідно вивчити 

поняття вендінг як окремий вид торговельного процесу; з’ясувати поняття 
«торговельний автомат» та вивчити розподіл автоматів за групами; запам’ятати 
основні системи  торговельних автоматів: систему забезпечення режиму 
зберігання товару, систему обробки і зберігання товарів, систему 
«розрахунковий вузол», систему видачі товарів. 

Наступним етапом для засвоєння теми необхідно вивчити устрій 
торговельних автоматів, зокрема автоматів для продажу газованих охолоджених 
напоїв та питної води, автоматів для продажу гарячих напоїв та гарячих страв, 
автоматів для продажу штучних товарів, автомати для комбінованої торгівлі. 

Окремою складовою вивчення теми є кейтерінг, як одна із систем 
надання послуг та торговельного процесу. Для цього студенту необхідно 
запам’ятати класифікацію устаткування для кейтерінгу, розміри та 
конструктивні особливості та призначення функціональних ємностей; знати 
призначення та властивості порційних контейнерів, термоконтейнерів та 
термобоксів, теплових шаф та пересувних контейнерів.  

 
Додаткові питання до вивчення 
 
Для закріплення отриманих знань з теми вендінг, бажано додатково знати 

види матеріалів сировини, що використовується у торговельних автоматах, 

 

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми: [1–5]. 
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додатково ознайомитись із сучасним модельним рядом торговельних автоматів. 
Для ефективного використання отриманих знань за темою кейтеринг студентові 
необхідно знати характеристики матеріалів гастроємностей, а також 
особливості експлуатації пересувних мармітів,  візків, накопичувачів тарілок. 

 
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Розкрийте поняття «вендінг». 
2. Дайте визначення торговельного автомата. 
3. Назвіть основні складові частини торговельного автомата. 
4. Назвіть торгово-технологічні процеси, які виконуються торговельними 

автоматами. 
5. Назвіть переваги використання торговельних автоматів. 
6. Для чого призначені снекові апарати? 
7.  Для чого призначені інтернет-термінали? 
8. Наведіть визначення поняття «кейтерінг». 
9. Для чого призначені гастроємкості? 
10. Які переваги гастроємкостей з полікарбонату? 

 
 

 

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми: [1–3; 8]. 

ТЕМА 13 
 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ФАСУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ ТОВАРІВ 
 

Обов’язкові питання до вивчення 
 
Першочерговим завданням для вивчення теми є засвоєння поняття 

«упаковки». Необхідно розглянути класифікацію матеріалів для пакування, 
дозування та фасування товарів; вивчити правила експлуатації та техніку 
безпеки  при роботі з машинами для пакування полімерними плівками; засвоїти 
особливості конструкції автоматичного, напівавтоматичного та 
неавтоматичного пакувального обладнання.  

Далі вивчити устрій та правила експлуатації автоматів фасувально-
пакувальних, також  пакувальних автоматів горизонтального типу; засвоїти 
особливості пакування товарів у термоусадочну плівку; ознайомитись з 
принципом дії універсальних пакувальних машин, палетопакувальників; 
вивчити класифікацію вакуум-пакувальних апаратів та матеріалів до них, а 
також вакуум-аспіраційних пакувальників, одно- та багатокамерні вакуум-
пакувальних машин. 

З’ясувати параметри торгово-технологічного процесу з урахуванням 
критеріїв підбору та вагомими чинниками при розрахунку оснащення 
підприємств торгівлі пакувальним обладнанням.  
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Додаткові питання до вивчення 
 
Для поглиблення отриманих знань з пакувальних матеріалів слід звернути 

увагу на сучасні виду пакування, зокрема блістери, картонно паперові вироби 
для пакування солодощів. Звернути увагу на  конструктивні особливості 
устрою дротозшивних машин та можливість їх застосування на підприємствах 
торгівлі; засвоїти методику розрахунку пакувальних машин періодичної та 
безперервної дії. 

 
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Наведіть приклади матеріалів для пакування товарів. 
2. Дайте визначення понять «пакування», «фасування», «дозування». 
3. За якими класифікаційними ознаками розрізняють тару і пакування? 
4. За якими ознаками класифікують фасувально-пакувальне обладнання? 
5. Які  існують типи пакувального обладнання? 
6. Дайте характеристику термоусадочних плівок. 
7. За якою формулою розраховується коефіцієнт усадки? 
8. Дайте визначення напруги усадки та охарактеризуйте його. 
9. Наведіть основні функції дозаторів. 
10. Наведіть класифікацію дозаторів. 

 
 

 
 

 

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми: [1–3; 10; 11]. 
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Розділ 2. Теплове і холодильне устаткування 
 

ТЕМА 1 
 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТЕПЛОВІ АПАРАТИ 
 

Обов’язкові питання до вивчення 
 
Вивчаючи дану тему, студентові, перш за все, необхідно з’ясувати мету 

теплової обробки, показники, що характеризують готовність продуктів, 
традиційні та об’ємні способи теплової обробки, їх характеристику, 
класифікацію допоміжних способів за сукупністю технологічних процесів, 
передавання тепла за умов допоміжних способів теплової обробки харчових 
продуктів (теплопровідність, конвекція, випромінювання). 

 
Додаткові питання до вивчення 
 
Для поглиблення отриманих знань з загальних відомостей про теплові  

необхідно вивчити: 
−  поняття про тепловий потік, густину теплового потоку, температурний 

градієнт; здатність продуктів проводити теплоту (теплопровідність); вплив 
теплопровідності на якість готового продукту; 

−  форми зв’язку вологи з матеріалом; потенціали переносу теплоти та 
вологи; капілярний потенціал; парціальний тиск пари і осмотичний тиск; 
перенесення вологи під впливом температурного градієнта; термоволого-
провідність; 

−  фізичну суть та режими теплової обробки продуктів у НВЧ- та ІЧ-полі; 
особливості теплової обробки харчових продуктів у НВЧ- та ІЧ-полі; основні 
переваги об’ємного прогріву харчових продуктів; 

−  характеристику парку теплового устаткування, що застосовується в 
галузі. 
 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Назвіть основні способи теплової обробки продуктів. 
2. Перерахуйте особливості теплової обробки харчових продуктів  у НВЧ- 

та ІЧ-полі. 
3. Якою є суть променевого теплообміну? Сформулюйте закони Планка, 

Стефана–Больцмана, Віна. 
4. Які бувають комбіновані способи теплової обробки продуктів? Опишіть 

наведіть їх основні характеристики? 
5. Перерахуйте основні напрямки випуску устаткування для підприємств 

ресторанного господарства. 
6. Що таке спеціалізоване та універсальне устаткування? 
7. Назвіть принципи класифікації теплового устаткування. 

  

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми: [1; 2]. 
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ТЕМА 2 
 

ПАЛИВО, ТЕПЛОНОСІЇ  
 
Обов’язкові питання до вивчення 
 
У цій темі необхідно звернути увагу на використання паливно-

енергетичних ресурсів за галузями господарства в світі, переваги та недоліки 
використання газового та електричного устаткування на підприємствах 
харчування. 

Необхідно чітко вивчити класифікацію палива, характеристику горючих 
газів, поняття «нижча» та «вища» теплота згоряння палива. 

 
Додаткові питання до вивчення 
 
Для поглиблення отриманих знань з питання палива та теплоносіїв 

потрібно ознайомитися з основними характеристиками природних та пальних 
газів, до яких належать: швидкість розповсюдження полум’я та явище 
проскакування і відривання полум’я, температура горіння, температура 
запалювання, границі вибухомості тощо. 

Отримати уявлення про безпосередній та непрямий обігрів. 
Вивчити класифікацію проміжних теплоносіїв, їх особливості, переваги 

та недоліки. 
 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1.  Як використовуються паливно-енергетичні ресурси в різних галузях 
господарства? 

2.  За якими ознаками класифікують паливо? 
3.  У чому полягає значення палива як джерела енергії? 
4.  Наведіть характеристику твердого палива. 
5.  Наведіть характеристики пальних газів. 
6.  Які складові входять до елементарного складу палива? 
7.  Що таке пальні елементи та баласт палива? 
8.  Що таке нижча та вища теплота згоряння палива? 
9.  Як ви розумієте термін «умовне паливо», у чому полягає його значення? 
10. У чому полягають причини явища «проскакування полум’я»? 
11. Що означає коефіцієнт надлишку повітря? 
12. У чому полягають переваги та недоліки проміжних теплоносіїв? 
13. Що таке проміжні теплоносії, їх види, властивості? 
14. Назвіть засоби економічного використання палива в теплових апаратах. 

  

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми:: [1; 2]. 
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ТЕМА  3 
 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ І ЕКОНОМІЯ 
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ У ПІДПРИЄМСТВАХ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Обов’язкові питання до вивчення 
 

Студентові необхідно ознайомитись з загальними питаннями 
енергозбереження в Україні, завданнями і нормативною базою 
енергозбереження на підприємствах ресторанного господарства. 

Під час вивчення теми необхідно опанувати шляхи забезпечення 
енергозбереження на підприємствах ресторанного господарства, а також 
методики розрахунку норм споживання електроенергії тепловими апаратами 
підприємств харчування. 

 
Додаткові питання до вивчення 
 

Для поглиблення отриманих знань для забезпечення заходів щодо економії 
паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), вивчити приблизний порядок 
формування плану організаційно-технічних заходів. Потрібно звернути увагу 
на вторинні енергетичні ресурси (ВЕР) на підприємствах ресторанного 
господарства, класифікацію заходів щодо раціонального використання ВЕР. 

 
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Як впливає електрифікація підприємств харчування на підвищення 

продуктивності праці в галузі? 
2.  Перерахуйте основні завдання нормування ПЕР. 
3.  Як визначаються норми споживання електроенергії для різних типів 

теплових апаратів підприємств ресторанного господарства? 
4.  Як здійснюється облік витраченої апаратом енергії на підприємствах 

харчування? 
5.  Які основні заходи щодо економії електроенергії вам відомі? 
6.  Перерахуйте відомі заходи з раціонального використання ВЕР. 

 

  

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми: [2]. 
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ТЕМА  4 
 

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ БУДОВИ  
ТЕПЛОВИХ АПАРАТІВ  

 

Обов’язкові питання до вивчення 
 

У даній темі необхідно чітко вивчити принцип дії, будову, правила 
експлуатації та техніка безпеки теплових апаратів, можливі недоліки та методи 
їх усунення при експлуатації теплового устаткування. 

Також треба засвоїти основні техніко-економічні показники теплового 
устаткування (продуктивність, коефіцієнт використання, ККД, питомі витрати 
електроенергії, питома металоємність, енергоємність, годинні витрати, 
енергоносія), їх визначення. Вивчити принципи уніфікації, стандартизації і 
літерно-цифрової індексації теплового устаткування. 

 

Додаткові питання до вивчення 
 

Для поглиблення отриманих знань студенти повинні знати сучасні 
напрямки конструювання теплового устаткування, секційно-модульне 
устаткування першого і другого поколінь, а також матеріали, що 
застосовуються для виготовлення теплових апаратів.  

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Перелічіть вимоги, що висуваються до теплових апаратів. 
2.  Які існують основні елементи теплових апаратів? Наведіть їх 

характеристику. 
3.  Наведіть основні техніко-економічні показники роботи теплових 

апаратів та надайте їх характеристику. 
4.  Що таке уніфікація, стандартизація та індексація теплового 

устаткування? 
5.  Які матеріали застосовуються для виготовлення теплових апаратів? 
6.  Яка номенклатура секційно-модульного устаткування вам відома? 
7.  Назвіть групи теплового устаткування за функціональним призначенням. 
8.  Перерахуйте особливості секційно-модульного обладнання під 

функціональні ємкості. 
9.  Які переваги під час монтажу на підприємствах ресторанного 

господарства мають теплові апарати «малого модуля»? 
10. Що таке функціональні ємності, їх призначення, номенклатура? 
11. Перерахуйте особливості та переваги під час монтажу устаткування під 

функціональні ємності. 
12. Перерахуйте переваги та правила установлення устаткування на ферми. 
 

  

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми:: [1–5]; [7]. 
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ТЕМА 5 
 

ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК АПАРАТІВ 
 

Обов’язкові питання до вивчення 
 
У цій темі, перш за все, необхідно з’ясувати, що таке стаціонарний та 

нестаціонарний режими роботи теплового апарата, визначити методику 
складання рівнянь теплового балансу для різноманітних технологічних 
процесів, що здійснюється в теплових апаратах з різними енергоносіями. 

Під час вивчення матеріалу потрібно звернути увагу на характеристику та 
визначення окремих складових рівняння теплового балансу (корисно 
використаної теплоти технологічного процесу та теплових втрат). 

 
Додаткові питання до вивчення 
 
Для поглиблення отриманих знань під час вивчення питання щодо 

визначення поверхні нагріву теплового апарата, студентові необхідно 
повторити відповідні розділи курсу теплотехніки, в яких розглядається 
визначення коефіцієнтів теплопередачі крізь одно- та багатошарову стінку, 
тепловіддачі під час променевого та конвективного  теплообміну. Потрібно 
також розглянути критерії теплової подібності та критеріальні рівняння, 
відомості про визначальну температуру та визначальний розмір. 
 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. У чому полягає принцип складання рівнянь теплового балансу для 
апаратів, що працюють на різних енергоносіях? 

2.  Як визначається корисно використана теплота технологічних процесів 
варіння, жарки, жарки у фритюрі? 

3.  Як визначається коефіцієнт тепловіддачі від поверхні апарата в 
навколишнє середовище? 

4.  Який тип тепловіддачі характеризує критеріальне рівняння Міхєєва? 
5.  Як визначається ККД теплового апарата?  
6.  Як визначити коефіцієнт тепловіддачі випромінюванням?  
7.  Як визначити коефіцієнт тепловіддачі крізь одно- та багатошарову стінку 

теплового апарата? 
8.  Як визначити втрати теплоти крізь поверхню теплового апарата? 
9.  Як  визначити втрати теплоти на розігрів конструкції теплового апарата? 
10. Як за допомогою рівняння теплового балансу парового апарата 

визначити витрати пари для стаціонарного режиму та режиму розігріву 
апарата? 

  

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми: [1; 2]. 
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ТЕМА 6 
 

ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧІ ПРИСТРОЇ 
 

Обов’язкові питання до вивчення 
 
Вивчаючи цю тему, перш за все, необхідно звернути увагу на 

класифікацію теплогенеруючих пристроїв. 
Вивчити, як побудовані відкриті електронагрівачі, закриті 

електронагрівачі з доступом повітря, а також герметично закриті 
електронагрівачі, з’ясувати їх будову, переваги та недоліки. Також студентам 
потрібно з’ясувати галузі використання ІЧ-генераторів та магнетронів. 

Студентам необхідно ознайомитися з класифікацією газових пальників: 
дифузійних, інжекційних (полуменевих та безполуменевих) з периферійною 
подачею газу. З’ясувати вимоги, що ставляться до газових пальників, та 
уявлення про інжекцію. 

 
Додаткові питання до вивчення 
 
Для поглиблення отриманих знань необхідно ознайомитися також з 

будовою, правилами експлуатації та розрахунком газових пальників, галузями 
їх застосування. Вивчити поняття «відривання полум’я» та «проскакування 
полум’я». 

Вивчити теплогенеруючі пристрої для спалення твердого та рідкого 
палива, їх характеристики, а також теплогенеруючі пристрої, що 
використовують тепло вологої насиченої пари, їх класифікацію та будову. 

 
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Яке призначення теплогенеруючих пристроїв? 
2.  У чому полягає призначення електронагрівачів? 
3.  Які існують типи електронагрівачів, що застосовуються в теплових 

апаратах підприємств харчування? 
4.  Як побудовані закриті електронагрівачі? 
5.  Чим відрізняються відкриті електронагрівачі від закритих? 
6.  У чому полягають переваги та недоліки герметично закритих 

електронагрівачів? 
7.  Назвіть особливості конструкції силітових випромінювачів та галузь їх 

застосування. 
8. У яких апаратах підприємств ресторанного господарства 

використовуються закриті електронагрівачі, ТЕНи, РЕНи? 
9.  За якими ознаками класифікують газові пальники? 
10. Опишіть будову та надайте інформацію щодо галузі застосування 

газових дифузійних пальників. 



 33

11. Яку будову мають інжекційні пальники? В яких апаратах вони 
застосовуються? 

12. Які особливості експлуатації та техніки безпеки газових пальників? 
13. У чому полягають переваги та недоліки пальників безполуменевого 

зпалювання газопітряної суміші та де вони застосовуються? 
14. Яку будову мають теплові апарати з паровим обігрівом? 
15. Як визначаються основні характеристики газових пальників? 
16. Від чого залежить швидкість згоряння суміші газу з повітрям? 
17. Наведіть основні фактори, які впливають на якість змішування газу і 

повітря. 
18. Як визначаються основні характеристики газових пальників? 
19. З яким тиском використовують газові пальники на підприємствах 

ресторанного господарства? 
20. Які особливості має технологія виготовлення ТЕНів? 
21. Яким чином відбувається захист ТЕНів від «сухої ходи»? 
 

  

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми: [1; 2; 5]. 

 
ТЕМА 7 

 

СХЕМА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ 

 
Обов’язкові питання до вивчення 
 
Вивчаючи тему, необхідно розглянути наступні питання: система 

розподілу газу, внутрішня мережа газопроводу, визначення втрат тиску під час 
його руху в газопроводі, рівняння, що лежить в основі розрахунку газопроводу, 
визначення зведеної довжини газопроводу. 

Також потрібно розглянути особливості процесу паропостачання 
підприємств ресторанного господарства, його схему і основні елементи; 
паропровід та конденсатопровід, їх складові. З’ясувати принципи роботи 
зворотного клапану, конденсаційного горщика, водовідділювачів, 
компенсаторів, конденсатопровідників. Встановити, як відбувається визначення 
втрат тиску пари і діаметру паропроводу та конденсатопроводу. 

 
Додаткові питання до вивчення 
 
Для поглиблення отриманих знань необхідно вивчити, як побудована 

схема забезпечення теплових апаратів рідким паливом та схема 
електропостачання підприємств ресторанного господарства. 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1.  Назвіть основні елементи схеми подання газу до підприємств 
ресторанного господарства та схеми внутрішнього газопроводу. 

2.  Які вимоги висуваються до конструкції газопроводів? 
3.  Як визначається витікання газу в мережі газопроводу підприємства? 
4.  Як здійснюється облік газу та які заходи сприяють економії газу на 

підприємствах? 
5.  Здійснити опис схеми паропостачання підприємств ресторанного 

господарства. 
6.  Яка арматура входить до складу паропроводу та для чого вона 

призначена? 
7.  Які вимоги ставляться до конденсатопроводу? 
8.  Як впливає «пролітна пара» на час варки та витрати палива в системі 

паропроводу? 
 

  

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми: [1; 2]. 

 
ТЕМА 8 

 
АПАРАТИ НВЧ- ТА ІЧ-НАГРІВУ 

 
Обов’язкові питання до вивчення 
 
Необхідно перш за все з’ясувати призначення, класифікацію, сфери 

застосування НВЧ- та ІЧ-апаратів, правила їх експлуатації та техніки безпеки; 
ознайомитися з номенклатурою апаратів, що випускаються вітчизняною 
промисловістю та провідними світовими виробниками. 

Розглянути призначення, класифікацію і характеристику грилів, 
особливості конструкції грилів карусельного, контактного, роликового, 
лавового типу, типу «саламандр»; вивчити конструкції шашличних печей, 
тостерів, ростерів, їх особливості, правила експлуатації; здійснити огляд 
конструкцій апаратів закордонного виробництва, визначити їх переваги та 
недоліки. 

 
Додаткові питання до вивчення 
 
Для поглиблення отриманих знань необхідно з’ясувати, як побудовані 

НВЧ-апарати періодичної та безперервної дії, НВЧ-печі із вбудованим грилем. 
Визначити особливості експлуатації НВЧ- та ІЧ-апаратів. 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. У чому полягають особливості теплової обробки продуктів у НВЧ-шафах, 
ІЧ-апаратах? 

2. Які види устаткування належать до НВЧ- та ІЧ-апаратів? 
3. Якими є особливості будови та правила експлуатації НВЧ-апаратів? 
4. Якими є особливості будови та правила експлуатації ІЧ-апаратів? 
5. В чому полягають сутність та переваги НВЧ-нагріву? 
6. Яка принципова схема апарата для НВЧ-нагріву продуктів? 
7. Перерахуйте особливості будови грилів. 
8. Наведіть класифікацію, призначення, будова та сфери застосування НВЧ- 

та ІЧ-апаратів.  
9. Якою є класифікація і характеристика грилів? 
10. Якими є особливості конструкції грилів карусельного, контактного, 

роликового, лавового типу, «саламандер»? 
11. Наведіть огляд конструкцій апаратів закордонного виробництва, їх 

переваги та недоліки. 
12. В чому полягає відмінність НВЧ-апаратів періодичної та безперервної 

дії, особливості їх експлуатації? 
13. Особливості експлуатації ІЧ-апаратів. 

 

  

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми:: [1; 2; 4; 7]. 

 
ТЕМА 9 

 
СТРАВОВАРИЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ 

 
Обов’язкові питання до вивчення 
 
Вивчаючи тему, потрібно звернути увагу на класифікацію 

стравоварильного устаткування, з’ясувати номенклатуру окремих груп 
варильного устаткування: котлів та автоклавів, пароварильних апаратів, 
кавоварок, сосисковарок, визначити їх технологічне призначення, галузі 
застосування. 

Розглянути схеми будови, правила експлуатації стравоварильних котлів, 
що працюють з різними видами енергоносіїв. 

Вивчити призначення елементів арматури та контрольно-вимірювальних 
приладів котлів, з’ясувати особливості складання рівняння теплового балансу 
для котлів, що працюють на різних енергоносіях. 

Розглянути призначення, будову, принцип дії, правила експлуатації та 
техніки безпеки пароварильних апаратів та кавоварок. 

 
 



 36

Додаткові питання до вивчення 
 
Для поглиблення отриманих знань необхідно визначити номенклатуру, 

технологічне призначення, будову, принцип дії, правила експлуатації та техніки 
безпеки автоклавів. Звернути увагу на автоматизацію теплового устаткування, 
регулювання теплових режимів, контроль рівня рідини в парогенераторах 
варильних апаратів (котлів, автоклавів, пароварильних апаратів). 

Слід також звернути увагу на автоматизацію теплового устаткування, що 
обігрівається газом. 

Розглянути основні теплотехнічні та експлуатаційні показники роботи 
стравоварильного обладнання. 
 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. У чому полягають особливості процесу варіння харчових продуктів? 
2. Які існують шляхи інтенсифікації варіння харчових продуктів? 
3. Перерахуйте переваги та недоліки варіння продуктів за підвищеного 

тиску. 
4. Які особливості варіння продуктів «гострою парою» ви знаєте? 
5. Перерахуйте апарати, що реалізують різні види процесу варіння 

продуктів. 
6. Які технологічні вимоги висуваються до стравоварильних апаратів? 
7. За якими класифікаційними ознаками класифікують стравоварильні 

котли? 
8. У чому полягають особливості схем будови стаціонарних електричних 

стравоварильних котлів? 
9. Яким є призначення арматури стравоварильних котлів? 
10. У чому полягають конструктивні особливості перекидних електричних 

котлів? 
11. У чому полягають переваги котлів типу КЭ перед іншими видами 

електричних котлів? 
12. Які основні правила експлуатації електричних котлів ви знаєте? 
13. У чому полягають конструктивні відмінності стравоварильних котлів на 

паровому обігріві? 
14. Поясніть послідовність увімкнення котла КПП-160. 
15. Які особливості конструкції та переваги має апарат УЭВ-60? 
16. Що належить до основних елементів конструкції газових 

стравоварильних котлів? 
17. Якими є особливості принципу дії та правил експлуатації 

стравоварильних котлів, що працюють на газовому обігріві? 
18. У чому полягають особливості конструкції модульних газових котлів? 
19. Назвіть основні елементи конструкції стравоварильного котла КПТ-160. 
20. У чому полягають правила експлуатації та техніки безпеки котлів, що 

працюють на твердому паливі? 
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21. Для приготування яких страв використовують І та ІІ режими роботи 
апарата УЭВ-40? 

22. Які основні чинники впливають на ККД стравоварильних котлів? 
23. Назвіть  призначення та номенклатуру пароварильних апаратів. 
24. Напишіть рівняння теплових балансів для варильних апаратів, що 

працюють на електричному, газовому, паровому та твердопаливному обігріві. 
25. Які існують способи приготування кави та кавових напоїв? 
26. У чому полягають особливості будови та правил експлуатації кавоварок 

періодичної дії та експрес-кавоварок? 
27. Перерахуйте галузь застосування, принцип дії автоматики безпеки АБ. 
28. Перерахуйте призначення, галузь застосування автоматики регулювання 

та безпеки 2АРБ. 
29. Поясніть галузь застосування, принцип дії автоматики 

електромагнітного типу. 
30. Поясніть принцип дії дилатометричної автоматики теплових апаратів. 

 

  

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми: [1–4; 7]. 

 
ТЕМА 10 

 
ЖАРИЛЬНО-ПЕКАРСЬКЕ УСТАТКУВАННЯ 

 
Обов’язкові питання до вивчення 
 
Під час вивчення теми необхідно, перш за все, з’ясувати класифікацію 

жарильного устаткування. Потрібно звернути увагу на особливості 
обсмажування продуктів основним способом та у фритюрі. Звернути увагу на 
основні параметри, класифікацію, призначення, номенклатуру сковорід. 
З’ясувати способи встановлення, будову, правила експлуатації сковорід. 

Визначити відмінності процесу жарки у фритюрі з використанням 
стаціонарних фритюрниць. З’ясувати напрямки в конструюванні фритюрниць, 
їх номенклатуру, будову, регулювання температурних режимів, правила 
експлуатації. Звернути увагу на жарильні апарати безперервної дії, їх переваги 
та недоліки. Вивчити переваги та недоліки шаф жарильних секційно-
модульованих 1-го та 2-го поколінь. Звернути увагу на призначення, 
номенклатуру, правила експлуатації жарильно-пекарських шаф. 

 
Додаткові питання до вивчення 
 
Для поглиблення отриманих знань необхідно звернути увагу на техніко-

економічні показники роботи жарильно-пекарського устаткування, особливості 
складання рівнянь теплового балансу, регулювання температури в апаратах для 
смаження. 
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Також необхідно ознайомитися з обладнанням для жарки млинців та 
оладків, їх будовою. 
 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Поясніть технологічну сутність процесу жарки виробів у фритюрі. 
2. За якими ознаками здійснюється класифікація фритюрниць? 
3. У чому полягають особливості будови та правил експлуатації 

фритюрниць періодичної та безперервної дії? 
4. Назвіть основні елементи конструкції та відмінні особливості 

електросковорід типу СЭСМ-0,2; СЭСМ-0,5. 
5. У чому полягають особливості конструкції та способів встановлення 

електросковорід СЭ-0,45 та СЭ-0,22? 
6. Чим відрізняються будова, правила експлуатації та техніки безпеки 

сковорід, що працюють на газовому обігріві, від електричних сковорід? 
7. Як здійснюється регулювання температурних режимів у сковородах та 

фритюрницях? 
8. Якими є основні елементи конструкції електричних жарильних шаф 

ШЖЭСМ-2К? 
9. У чому полягають переваги конструкції секційно-модульних шаф типу 

ШЖЭ? 
10. З чого складаються відмінні особливості шафи ШПЭСМ-3 від шафи 

ШЖЭ-0,85-01? 
11. Перелічити техніко-економічні показники роботи жарильно-пекарського 

устаткування. 
12. У чому полягають особливості будови та правил експлуатації жаровні 

ПКЖ? 
13. Пояснити принцип роботи апарата МБН-780. 

 

  

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми: [1–4; 7]. 

 
ТЕМА 11 

 
ПАРОКОНВЕКТОМАТИ 

 
Обов’язкові питання до вивчення 
 
Вивчаючи тему, потрібно звернути увагу на призначення, номенклатуру 

пароконвектоматів та конвектоматів, їх відмітні особливості, правила 
експлуатації. 

Розглянути способи отримання пари в пароконвектоматах, режими 
приготування або розігрівання в них. 
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Додаткові питання до вивчення 
 
Для поглиблення отриманих знань необхідно звернути увагу на огляд 

конструкцій апаратів вітчизняного і закордонного виробництва, переваги перед 
іншими видами теплових апаратів. 
 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Перерахуйте технологічні можливості пароконвектоматів. 
2. За якими ознаками здійснюється класифікація пароконвектоматів? 
3. Яким є загальний принцип будови  пароконвектоматів? 
4. Перерахуйте способи отримання пари в пароконвектоматах. 
5. У чому полягають особливості правил експлуатації пароконвектоматів? 
6. Чим відрізняються будова, правила експлуатації пароконвектоматів від 

конвектоматів? 
7. Перерахуйте переваги пароконвектоматів перед іншими видами теплових 

апаратів. 
8. Як здійснюється регулювання температурних режимів у 

пароконвектоматах? 
9. Перерахуйте переваги та відмінні особливості конструкцій 

пароконвектоматів закордонного виробництва. 
 

  

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми: [5; 7; 8]. 

 
ТЕМА 12 

 
УНІВЕРСАЛЬНІ ТЕПЛОВІ АПАРАТИ (ПЛИТИ) 

 
Обов’язкові питання до вивчення 
 
Вивчаючи тему, слід звернути увагу на класифікацію плит за видами 

енергоносіїв, номенклатуру та конструкцію плит. 
Потрібно визначити вимоги до конструкцій плит, їх теплотехнічні та 

експлуатаційні показники роботи, також з’ясувати, що таке теплове 
напруження жарильної поверхні конфорок і робочої камери шафи, середня 
усталена температура на жарильній поверхні плити та у жарильній шафі.  

 
Додаткові питання до вивчення 
 
Для поглиблення отриманих знань необхідно вивчити правила 

експлуатації плит електричних, газових та твердопаливних. Потрібно звернути 
увагу на універсальні теплові апарати виробництва іноземних фірм, їх 
характеристику, на конструктивні особливості газових секційно-модульних 
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плит закордонного виробництва, ТЕНових плит, індукційних плит із 
склокерамічною поверхнею, плит типу «ВОК». 
 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. За якими ознаками класифікуються плити? 
2. Які вимоги висуваються до плит? 
3. Які типи електронагрівачів використовуються у плитах електричних? 
4. У чому полягають принципи будови, правила експлуатації та техніки 

безпеки електричних плит? 
5. Якими є основні теплотехнічні показники роботи плит з електричним 

нагрівом? 
6. З яких основних елементів складаються електроплити, індукційні та 

плити, що працюють на твердому паливі? 
7. Для чого необхідний проміжок між конфорками електроплит? 
8. Як визначити ККД конфорки плити  в період нагріву? 
9. У чому полягають відміни в конструкціях електроплит ПЭСМ-4Ш; 

ПЭСМ-1Н; ПЭ-0,51; ПГСМ-2Ш? 
10. Як здійснюється «утилізація» тепла продуктів згоряння, що відходить у 

газових та твердопаливних плитах? 
11. Перерахуйте конструктивні особливості газових секційно-модульних 

плит закордонного виробництва. 
12. У чому полягають відміни в конструкціях ТЕНових плит? 
13. Перерахуйте особливості конструкцій плит із склокерамічною 

поверхнею. 
14. У чому полягає особливість конструкції плит типу «ВОК»? 

 

  

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми: [1–4; 7]. 

 
ТЕМА 13 

 
ВОДОГРІЙНЕ УСТАТКУВАННЯ 

 
Обов’язкові питання до вивчення 
 
У цій темі необхідно ознайомитися з класифікацією водонагрівального 

устаткування; вивчити основні вимоги, що ставляться до кип’ятильників, 
класифікацію кип’ятильників; звернути увагу на принципову схему 
кип’ятильників, будову, призначення окремих елементів, правила експлуатації; 
з’ясувати теплові та експлуатаційні показники роботи кип’ятильників 
безперервної дії, які працюють на різних видах енергоносіїв: твердопаливних, 
газових, парових та електричних; визначити особливості конструкції 
кип’ятильника з горизонтально розташованими ТЕНами. 
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Додаткові питання до вивчення 
 

Для поглиблення отриманих знань необхідно ознайомитися з будовою та 
правилами експлуатації водонагрівачів; звернути увагу на регулювання 
теплового режиму та контроль рівня рідини у кип’ятильниках та 
водонагрівачах, а також на вплив жорсткості води на продуктивність 
водонагрівального устаткування. 
 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. За якими ознаками здійснюється класифікація водогрійного 
устаткування? 

2. На якому принципі базується робота кип’ятильників та водонагрівачів 
безперервної дії? 

3. Що означає поняття «нормальний кип’яток»? 
4. Яку конструкцію мають електричні, газові, твердопаливні 

кип’ятильники? 
5. Перерахуйте основні показники, які характеризують роботу 

кип’ятильника. 
6. Якою є роль електродів рівня у кип’ятильнику типу КНЭ? Як впливає 

рівень води у переливній трубці на продуктивність кип’ятильника? 
7. Перерахуйте переваги та відмінні особливості конструкції кип'ятильника 

КНЭ-100МН. 
8. У чому полягають правила безпечної експлуатації газового кип’ятильника 

КНГ-200У, КНТ-200? 
9. У чому полягають відмінні особливості водонагрівачів  НЭ-1А та НЭ-1Б? 
10. Як впливає жорсткість води на продуктивність кип’ятильників? 
11. Які існують методи захисту ТЕНів від «сухої ходи»? 
12. Як здійснюється регулювання теплових режимів та контроль рівня 

рідини в кип’ятильниках та водонагрівачах? 
 

  

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми:: [1–3; 6]. 

 

ТЕМА 14 
 

ДОПОМІЖНЕ УСТАТКУВАННЯ 
 

Обов’язкові питання до вивчення 
 
За цією темою слід вивчити класифікацію допоміжного устаткування, яке 

поділяється на марміти, теплові стійки, теплові шафи, теплові апарати ліній 
роздачі обідів, возики для підігріву посуду тощо. Потрібно звернути увагу на 
призначення апаратів, технічні характеристики, експлуатаційні показники їх 
роботу. Особливу увагу слід звернути на правила експлуатації допоміжного 
устаткування; визначити також устаткування для роздачі їжі та 
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самообслуговування, його номенклатуру, призначення, особливості 
конструкції; ознайомитися з будовою електротермостатів, особливостями їх 
конструкцій. 

 

Додаткові питання до вивчення 
 

Для поглиблення отриманих знань необхідно звернути увагу на 
опалювальні горни як вид допоміжного устаткування. 
 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. За якими ознаками здійснюється класифікація допоміжного 
устаткування? 

2. Назвіть основні елементи та відмінні особливості конструкцій мармітів 
МСЭСМ-3 та МСЭСМ-50. 

3. Які марміти призначені для зберігання других страв та в чому 
полягають особливості їх конструкцій? 

4. У чому полягають конструктивні відміни та переваги мармітів типу 
МСЭ-84-01? 

5. Дайте порівняльну характеристику пересувних мармітів. 
6. Які відмінні особливості існують між окремими конструкціями 

теплових шаф? 
7. У чому полягають особливості конструкції та принципи дії теплових 

стійок, термостатів? 
8. Які апарати входять до складу ліній самообслуговування та 

комплектації обідів? 
9. Перерахуйте відмінні особливості конструкцій мармітів закордонного 

виробництва. 
10. Які апарати входять до складу ліній обслуговування типу «шведський 

стіл»? 
11. Перерахуйте основні техніко-еконономічні характеристики 

допоміжних апаратів. 
 

  

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми : [1; 2; 8]. 

 
ТЕМА 15 

 
ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

 
Обов’язкові питання до вивчення 
 
Розпочинаючи вивчення першого підрозділу цієї теми, необхідно 

вивчити види класифікації холодильного обладнання; засвоїти призначення 
видів холодильного обладнання для торгових залів та спеціалізованого 
холодильного обладнання. Для опанування теми обов’язково температурні 
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режими, за якими працює холодильне обладнання, його кліматичне 
виконання та устрій холодильних агрегатів. 

За допомогою ілюстративних матеріалів навчитись безперечно 
розрізняти холодильне обладнання за видами: холодильні вітрини, 
холодильні прилавки, бонети, холодильні ларі та скрині, холодильні шафи 
та холодильні камери, шафи для продажу, демонстрації та зберігання вин; 
знати їх устрій, принцип дії правила експлуатації та техніку безпеки при 
експлуатації. 

Окремо необхідно засвоїти та розібратись з устроєм холодильного 
обладнання для приготування і відпуску охолоджених напоїв, устаткуванням 
для виготовлення охолоджених соків, м’якого морозива, харчового льоду; знати 
їх принцип дії, характеристики та правила експлуатації. 

 
Додаткові питання до вивчення 
 
Для більш якісного засвоєння матеріалу та набуття більш високих 

професійних навичок студенту необхідно знати особливості застосування 
хладогентів у конструкціях холодильних машин, переваги та недоліки 
використання інтегрованого та виносного холодозабезпечення. 
 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. За якими ознаками класифікують холодильні вітрини? 
2. Чим прилавки-вітрини відрізняються від прилавків? 
3. За якими ознаками класифікують холодильні шафи? 
4. Яка різниця між холодильними шафами і камерами? 
5. Як класифікується холодильне обладнання за температурою? 
6. Яке призначення гранітора? 
7. Наведіть методику визначення необхідної охолоджувальної площі. 
8. Для чого призначені фрізери? 
9. Який температурний режим зберігання кондитерських виробів? 
10. Основні негативні явища довготривалого зберігання товарів у 

замороженому стані, та шляхи їх усунення. 

 

Рекомендована література для самостійного вивчення 
теми: [1–5]. 
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ЗАЛІКОВІ ЗАПИТАННЯ 
 

1. Структура технологічної машини. 
2. Класифікація технологічних машин. 
3. Розрахунок продуктивності та потужності технологічної машини. 
4. Призначення, класифікація та поняття про універсальну кухонну 

машину. 
5. Універсальні приводи, будова, принцип дії, правила експлуатації та 

техніки безпеки. 
6. Просіювачі: призначення, будова, принцип дії, правила експлуатації 

та техніки безпеки. Сутність і технологічні вимоги, що надаються до процесів 
сортування, калібрування та просіювання. 

7. Характеристика устаткування для миття овочів. 
8. Посудомийні машини періодичної дії, будова, принцип дії, правила 

експлуатації та техніки безпеки. 
9. Посудомийні машини безперервної дії, будова, принцип дії, правила 

експлуатації та техніки безпеки. 
10. Картоплеочищувальні машини періодичної та безперервної дії. 
11. Основні способи очищення овочів, їх переваги та недоліки, галузь 

застосування. 
12. Конструктивні особливості, принцип дії, правила експлуатації 

пристрою для очищення риби. 
13. Класифікація та характеристика машин і механізмів для 

подрібнення продуктів. Технологічні вимоги, які ставляться до подрібнених 
продуктів. Сутність процесу подрібнення. 

14. Сфера використання, будова, принцип дії, правила експлуатації 
протиральних машин. 

15.  Характеристика рублячого та ковзкого різання. Коефіцієнт 
ковзання. 

16. Овочерізальні машини, їх класифікація та характеристика робочих 
органів. 

17. Дискові овочерізальні машини, будова, принцип дії, правила 
експлуатації. 

18. Будова та принцип дії роторних овочерізальних машин та машин з 
комбінованими робочими органами. 

19. Особливості конструкцій овочерізальних машин закордонного 
виробництва. 

20. Класифікація машин та механізмів для подрібнення продуктів.  
Технологічні вимоги, що ставляться до подрібнених м’ясопродуктів. 

21. Будова, принцип дії, правила експлуатації та техніки безпеки 
м’ясорубок. Розрахунок продуктивності. 

22. Призначення, будова та принцип роботи м’ясорозпушувачів. 
23. Хліборізальні машини: будова та принцип дії. Технологічні вимоги, 

що ставляться до нарізання хліба. 
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24. Машини для нарізання гастрономічних продуктів (слайсери). Сфера 
використання, будова, принцип дії. 

25. Технологічні вимоги, що ставляться до перемішування продуктів. 
Класифікація перемішувальних машин. Характеристика фаршмішалок. 

26. Машини для замісу тіста: конструктивні особливості, правила 
експлуатації, технологічні можливості. 

27. Збивальні машини та механізми, класифікація, будова, правила 
експлуатації. Будова та призначення робочих органів, характер їх руху. 

28. Міксери, блендери, бліксери закордонного виробництва, їх 
конструктивні особливості. 

29. Технологічні вимоги, що ставляться до штучних виробів, та основні 
способи поділу продуктів на порції. Котлетоформувальна машина, будова, 
принцип дії, циклограма руху поршня формувального стола. 

30. Машини для формування вареників та пельменів. Будова, принцип 
дії, правила експлуатації. 

31. Тісторозкочувальні машини, будова, правила експлуатації. 
32. Будова, принцип дії ручного поділювача масла, дозаторів крему 

машини для відсадки заготовок з тіста.  
33. Дозувально-формувальне устаткування іноземного походження. 
34. Яке призначення мають реєстратори розрахункових операцій? Їх 

різновиди. 
35. Функція державного реєстру РРО. 
36. Які вимоги висуваються до ЕККА? 
37. Які правила реєстрації ЕККА в ДПІ? 
38. Призначення ЕККА, їх класифікація і будова. 
39. В яких режимах працює ЕККА? 
40. Призначення ЕККР та вимоги до них. 
41. Яке призначення ККС? Її склад. 
42. Які Ви знаєте рижими роботи ККС? 
43. Що розуміють під назвою POS-термінал? Призначення POS-

терміналу. 
44. Які додаткове обладнання існує для комплектування POS-

терміналів та ККС?  
45. Які бувають касові бокси? Характеристика касових боксів та їх 

призначення. 
46. Порядок розрахунку кількісного складу ККС для підприємства? 
47. Система AutoID та її призначення. 
48. Поняття товарної позиції. 
49. Характеристика глобального номеру товарної позиції GTIN. 
50. Які існують символіки штрих-кодів? Надайте характеристику 

одного з них. 
51. Який формат та структура штрих-коду EAN-13? 
52. CCD-сканери. Принцип дії та їх різновиди. 
53. Лазерні сканери. Характеристики фото-сканера. 
54. Для яких цілей використовується принтер штрих-коду? 
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55. Який принцип друку термотрансферних принтерів? 
56. Що таке термінал збору даних? 
57. Принцип дії RFID, її завдання, складові та роль в системі логістики. 
58. Основні типи крадіжок. Особливості крадіжок персоналом. 
59. Напрямки зниження втрат товарів в торговому залі. 
60. Яке призначення СОТ? Критерії визначення ефективності системи, 

її основні компоненти. 
61. Порядок та правила встановлення системи відеоспостереження. 
62. Електронна система захисту. Її складові частини. 
63. Які мітки використовуються в EAS-системах? 
64. Особливості акустомагнітної, електромагнітної, радіочастотної та 

радіомагнітних технологій. 
65. Які принципи встановлення системи захисту в супермаркеті? 
66. Призначення систем контролю касових операцій. Порядок роботи 

системи. 
67. Призначення систем підрахунку покупців. 
68. Класифікація лічильників підрахунку покупців за типом датчика. 
69. Як класифікують лічильники підрахунку покупців за принципом 

реєстрації покупців? 
70. Принцип системи теплобачення. 
71. Основні системи штучного інтелекту. 
72. Що розуміють під процесом зважування? 
73. За якими принципами класифікують ваговимірювальне 

обладнання? 
74. Які види механічного ваговимірювального обладнання 

використовують на підприємствах торгівлі? 
75. Що таке гирі і які їх основні види? 
76. Призначення та будова настільних електронних ваг? 
77. Характеристика та галузь використання підвісних ваг. 
78. Різновид та цілі використання електронних товарних ваг. 
79. Метрологічні вимоги до ваг. 
80. Поняття чутливості ваг. 
81. Торгово-експлуатаційні вимоги до ваг. 
82. Принцип визначення кількості ваг для підприємства. 
83. Що таке вендінг? 
84. Який пристрій називається торговим автоматом? 
85. Основні складові частини торгових автоматів. 
86. Принцип роботи апаратів продажу газованих напоїв. 
87. Принцип роботи апаратів для продажу гарячих напоїв. 
88. Поняття постмікс. Їх види. 
89. Основі вузли та принцип дії апаратів для продажу гарячих страв. 
90. Які апарати називають снековими? Їх модельний ряд. 
91. За якими критеріями класифікують торгово-технологічне 

обладнання? 
92.  За якими ознаками поділяють торгові вітрини? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ЗАПИТАННЯ 

 
1. Характеристика поверхневих (традиційних) способів теплової обробки 

продуктів. 
2. Традиційні та об’ємні способи теплової обробки харчових продуктів. 

Апарати, що їх реалізують. 
3. Комбіновані способи теплової обробки харчових продуктів та апарати 

для їх реалізації. Методичні принципи створення комбінованих способів. 
4. Теоретичні уявлення про процес варіння харчових продуктів. 
5. Класифікація та характеристика об’ємних способів теплової обробки 

продуктів. 
6. Класифікація та характеристика процесів жарки, їх апаратурне 

оформлення. 
7. Класифікація способів теплової обробки харчових продуктів, їх 

апаратурне оформлення. 
8. ІЧ-обробка харчових продуктів. Фізична сутність, переваги та 

недоліки. Застосування ІЧ-обробки в теплових апаратах. 
9. Літерно-цифрова індексація теплового устаткування. 
10. Класифікація теплових апаратів. 
11. Основні напрямки конструювання теплових апаратів для підприємств 

ресторанного господарства. 
12. Класифікація, стандартизація, уніфікація теплового устаткування 

підприємств ресторанного господарства. 
13. Вимоги, що надаються до теплових апаратів підприємств 

ресторанного господарства. 
14. Основні робочі елементи теплових апаратів, їх призначення та 

характеристика. 
15. Основні частини теплових апаратів. Теплообмінники, їх будова. 
16. Тепловий розрахунок апаратів. 
17. Стаціонарний та нестаціонарний режими роботи теплових апаратів. 

Теплові баланси апаратів, що працюють на різних видах енергоносіїв. 
18. Характеристика та визначення окремих складових теплового балансу. 

Корисна теплота щодо різних видів технологічних процесів. 
19. Визначення витрат енергоносіїв для апаратів з різними джерелами 

нагріву. 
20. Визначення теплових втрат в технологічних теплових апаратах. 
21. Схема паропостачання підприємств ресторанного господарства. 

Характеристика окремих елементів. Розрахунок системи паропостачання. 
22. Матеріали, що застосовують у конструюванні теплових апаратів, їх 

характеристика. 
23. Основні напрямки конструювання теплових апаратів для підприємств 

ресторанного господарства. 
24. Теплове устаткування підприємств харчування іноземного 

виробництва. Його характеристика. 
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25. Номенклатура та призначення вузькоспеціалізованих теплових 
апаратів. 

26. Газове паливо, його характеристики. Вища та нижча теплота згорання 
палива. 

27. Види функціональних ємностей. Характеристика устаткування, що 
працює з використанням функціональних ємностей. 

28. Характеристика устаткування під функціональні ємності. Правила 
установки устаткування на ферми та розташування у виробничих цехах. 

29. Уявлення про модуль, модульне устаткування та функціональні 
ємності. Характеристика та переваги такого устаткування. 

30. Особливості організації виробництва щодо використання єдиної 
системи машин та устаткування під функціональні ємності. 

31. Безполуменеві пальники інжекційні. Будова, правила експлуатації, 
переваги, недоліки, застосування в теплових апаратах. 

32. Закриті електронагрівачі. Будова, переваги та недоліки використання 
в конструкціях теплових апаратів. 

33. Газопостачання підприємств ресторанного господарства. Визначення 
втрат тиску газу та його витоків. 

34. Характеристика окремих елементів і правила експлуатації газових 
пальників. Розрахунок та визначення основних розмірів пальників. 

35. Класифікація газових пальників. Дифузійні та інжекційні пальники, їх 
будова, характеристика окремих елементів, галузі застосування. 

36. Теплогенеруючі пристрої рідкопаливних апаратів. Особливості 
процесу зпалювання рідкого палива. 

37. Багатосоплові інжекційні пальники. Особливості будови, переваги та 
недоліки. 

38. Герметичні електронагрівачі, їх будова, переваги та недоліки, галузі 
застосування. 

39. Запобіжна та контрольно-вимірювальна арматура стравоварильних 
котлів, що працюють на різних видах палива. 

40. Визначення коефіцієнта тепловіддачі випромінюванням та конвекцією 
від стінок апаратів у навколишнє середовище. 

41. Інерційність конфорок як один із недоліків плит, шляхи її зниження. 
Зміни конвективного та променевого коефіцієнтів тепловіддачі при нагріві 
конфорок. 

42. Поняття «секційно-модульоване устаткування». Відмінні особливості 
секційно-модульованого устаткування І та II поколінь. 

43. Електричні котли типу КЭ. Будова, правила експлуатації, основні 
характеристики, тепловий баланс. 

44. Варильні апарати типу УЭВ. Особливості будови, номенклатура, 
правила експлуатації. Основні характеристики, тепловий баланс апаратів. 

45. Твердопаливні теплові апарати. Тепловий баланс апаратів, шляхи 
зменшення втрат теплоти під час роботи твердопаливних апаратів. 

46. Електричні котли перекидні. Призначення, будова, правила 
експлуатації. Основні характеристики. Тепловий баланс. 
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47. Парові котли. Призначення, будова, правила експлуатації, основні 
характеристики. Тепловий баланс котлів. 

48. Електричні стравоварильні котли нерухомі. Призначення, будова, 
правила експлуатації, основні характеристики. Тепловий баланс. 

49. Особливості теплової обробки при підвищеному тиску. Автоклави, їх 
будова, правила експлуатації, основні характеристики, тепловий баланс. 

50. Кавоварки, будова, принцип дії, правила експлуатації. Способи 
отримання кавових напоїв. 

51. Особливості сучасних апаратів для жарки та випікання. Парожарочні 
шафи, особливості їх будови. 

52. Жарочні апарати безперервної дії. Призначення, будова, принцип дії, 
основні характеристики, тепловий баланс. Номенклатура та позначення 
апаратів. 

53. Електрогрилі шашличні печі, електротостери, електроростери. 
Призначення, будова, принцип дії, основні характеристики. Тепловий баланс 
апаратів. 

54. Жарочні та пекарські шафи. Призначення, будова, правила 
експлуатації, основні характеристики, тепловий баланс. Особливості сучасних 
конструкцій шаф. 

55. Сковороди стаціонарні. Призначення, класифікація, будова, правила 
експлуатації, тепловий баланс. Регулювання теплових режимів роботи сковорід. 

56. Газові плити. Призначення, класифікація, будова, правила 
експлуатації, шляхи підвищення ефективності роботи. Основні характеристики 
та тепловий баланс плит. 

57. Утилізація тепла під час роботи кухонних плит. 
58. Шафи пароварильні. Призначення, номенклатура, будова, правила 

експлуатації, основні характеристики. Тепловий баланс шаф. 
59. НВЧ-обробка харчових продуктів, його фізична сутність, переваги та 

недоліки. Класифікація, будова, правила експлуатації НВЧ-апаратів. 
60. Газові котли. Призначення, будова, правила експлуатації, основні 

характеристики, тепловий баланс. Заходи щодо підвищення ККД котлів. 
61. Плити електричні. Конструктивні рішення плит. Основні техніко-

економічні показники роботи, правила експлуатації та техніки безпеки. 
Тепловий баланс. 

62. Фритюрниці. Призначення, класифікація, будова, правила 
експлуатації. Основні характеристики та тепловий баланс фритюрниць. 

63. Класифікація водогрійного устаткування. Схеми будови та принцип 
дії кип’ятильників та водонагрівачів. Основні характеристики, тепловий баланс 
апаратів. 

64. Газові та твердопаливні кип’ятильники. Класифікація, будова, 
правила експлуатації апаратів. Основні теплотехнічні та експлуатаційні 
показники роботи. Тепловий баланс. 

65. Кип’ятильники електричні. Призначення, будова, принцип дії, основні 
характеристики. Особливості складання теплового балансу. 

66. Газові кип’ятильники. Призначення, будова, правила експлуатації, 
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основні характеристики. Тепловий баланс. 
67. Водонагрівачі газові. Призначення, будова, правила експлуатації, 

основні характеристики. 
68. Допоміжне устаткування. Призначення, класифікація, принцип дії. 

Особливості використання допоміжних апаратів. 
69. Теплові стійки, термостати, теплові шафи. Призначення, 

характеристика, правила експлуатації. 
70. Нові розробки теплових апаратів підприємств харчування. 
71. Основні показники роботи теплових апаратів, визначення потужності 

апаратів періодичної та безперервної дії. 
72. Уявлення про безпосередній та непрямий обігрів. Проміжні 

теплоносії, їх характеристика. 
73. Критерії теплової подібності. Критеріальні рівняння щодо визначення 

коефіцієнта тепловіддачі під час конвективного теплообміну. 
74. Характеристика та види палива, що використовується в апаратах з 

вогневим обігрівом. Визначення коефіцієнта надлишку повітря. 
75. Передача тепла крізь одношарову та багатошарову стінку. Чинники, 

що впливають на коефіцієнт тепловіддачі під час експлуатації теплових 
апаратів. 

76. Яке обладнання називається «холодильна гірка». 
77. Особливості конструкції бонет, прилавків, прилавків вітрин. 
78. Класифікація холодильних шаф. 
79. Основі відмінності холодильних скринь від холодильних шаф. 
80. Характеристика та класифікація холодильних шаф. 
81. Загальні характеристики стаціонарних холодильних камер і збірних 

холодильних камер панельного типу. 
82. Будова та принцип дії сокоохолоджувачів. 
83. Гранітори. Їх класифікація призначення функціональні можливості. 
84. Будова та устрій обладнання для приготування м’якого морозива? 
85. Принцип роботи льодогенераторів. Їх класифікація, функціональні 

можливості призначення. 
86. Розрахунок потреби торгового підприємства в охолоджувальній 

площі. 
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ресурс]. – Режим доступу : http://www.eto.com.ua 

18. Професійне устаткування для кухні [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.suharevka.ru 

19. Посудомийні машини  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.projectsystems.ru 

20. Комплексне устаткування для кухні [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.rada2000.ru 
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21. Устаткування для кафе та ресторанів [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.vermi.com.ua 

22. теплове кухонне устаткування [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.jeju.ru 

23. Тістомісильні машини, УКМ, м’ясорубки, овочерізки, 
пароконвектомати, стравоварильні котли, мармити, сковороди, кип’ятильники, 
плити, фритюрниці, грилі [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://www.abat.ru 

24. Пароконветомати, плити [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.fagorindustrial.com 

25. Пароконветомати  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.rational-ag.com 

26. Пароконвектомати, грилі  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.unox.it 

27. Плити, фритюрниці, мармити [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.tecnoinox.it 

28. Кип’ятильники, жарильні поверхні [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.anvilworld.com 

29. Грилі, фритюрниці [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.sikom.com 

30. Теплове устаткування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.restline.ru 

31. Грилі, котли, конвекційні печі, макароноварки, пароконвектомати, 
мікрохвильові печі, фритюрниці, тостери [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.trapeza.ru 

32. Котли стравоварильні, сковороди, мармити, грилі [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://trade-design.ru 

33. Лінії роздачі, плити електричні, пароконвектомати, 
електрокип’ятильники [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://restoranoff-spb.ru 

34. Теплове технологічне устаткування [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://intradashop.spb.ru 

35. Котли, плити, шкафи, мармити [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.pteh.biz 

36. Теплові лінії, плити, сковороди, котли [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://abatnw.spb.ru 

37. Професійне устаткування для кухні [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.profitex.com.ua 

38. Мікрохвильові печі, кип’ятильники [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.kuechenbach.ru 

39. Пароконвектомати [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.bourgeois-rus.ru 

40. Устаткування для професійної кухні [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.olis.ru 
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41. Устаткування для приготування гарячих напоїв [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://coffeetrade.com.ua 

42. Торгове холодильне та морозильне обладнання для ресторанів, 
кафе-барів, магазинів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.kamp.kiev.ua 

43. Виробник холодильних та морозильних камер [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.coldor.pl 

44. Виробник обладнання для кемпінгу, закладів харчування, систем 
підігріву, побутової техніки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.meltemgas.com 

45. Представництво фірми-виробника холодильного устаткування та 
стелажів складської групи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.kbs.com.ua 

46. Виробництво холодильного обладнання, комплексне обладнання 
кулінарного виробництва, холодильні камери, обладнання закладів харчування, 
комп’ютерний моніторинг роботи обладнання [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.aisberg.od.ua 

47. журнал «Торговое оборудование» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.torg.spb.ru   

48. Виробництво ваговимірювальної техніки: тензорезистори, 
електронні ваги, контрольно-сигнальна апаратура [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.veda.com.ua 
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