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ВСТУП 
 
Становлення ринкової системи господарювання, реформування форм 

власності, структурна перебудова економіки України потребують підготовки 
висококваліфікованих кадрів.  

У роботі кожного закладу освіти при підготовці спеціаліста важливо 
знати раціональне співвідношення між такими формами навчання, як лекції, 
практичні заняття, самостійна робота студентів, а також досягти їх високої 
ефективності. 

Головною метою курсу "Механічне обладнання" є придбання 
студентами необхідних знань пов’язаних з основами теорії і методів 
розрахунку механічного устаткування для підприємств харчування. 

Для досягнення мети викладання курсу поставлені такі основні 
завдання: 

Основними завданнями курсу є: 
− уявлення про технологічну машину та її устрій; 
− знання основних напрямків створення прогресивної техніки для 
підприємств харчування; 

− вивчення конструктивного устрою окремих машин та механізмів. 
Студент повинен знати: 
− класифікацію технологічних машин; 
− вимоги до матеріалів з яких побудовані технологічні машини; 
− склад і структуру технологічної машини; 
− техніко-економічні показники машин і механізмів; 
− правила експлуатації та техніки безпеки при використанні 
технологічних машин. 

У процесі вивчення курсу студенти повинні оволодіти навичками: 
− збирання і розбирання окремих видів механічного обладнання; 
− складання кінематичних схем технологічних машин; 
− виконувати розрахунки техніко-економічних показників 

(продуктивність та потужність технологічних машин; 
− знання будови технологічних машин; 
− знання правил монтажу та установки технологічних машин. 
Проведення поточного контролю знань студентів є складовою 

частиною навчального процесу, активною формою закріплення та 
систематизації знань, отриманих під час лекційних, практичних занять та 
самостійної підготовки студентів.  

Поточний контроль проводиться по кожній темі з нарахуванням балів, 
які підсумовуються після вивчання всього курсу. 

Метою тематичного та підсумкового контролю є закріплення та 
поглиблення студентами теоретичних та практичних знань, стимулюванні 
студентів активно працювати на протязі всього навчального семестру. 
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Основними задачами поточного та підсумкового контролю є: 
− засвоєння теоретичних питань; 
− ознайомлення студентів з вимогами до вивчення окремих питань 
дисципліни; 

− поетапна підготовка до екзамену. 
Критерії оцінки знань студентів. 
При проведенні модуля тематичного контролю при відповіді на всі 

тестові питання за темою : 
− вірна відповідь на всі питання ( 100% - оцінка „5”); 
− часткові вірні відповіді ( 70% - оцінка „4”); 
− часткові вірні відповіді ( 50% - оцінка „3”); 
− часткові вірні відповіді (менш ніж 50% - оцінка „2”). 
Тести є найбільш перспективними оціночними функціями контролю 

знань студентів і є засобом об’єктивності і надійності  оцінювання цих знань. 
 

Методичні  вказівки 
до роботи з програмою тестування на ПЕОМ 

  
Під час підготовки інтерактивних комп'ютерних тестів 

використовувалася традиційна форма подання запитань і відповідей: 
студентам пропонується чітко сформульоване питання, після якого йдуть три 
варіантів відповіді, з яких студент повинен обрати одну вірну відповідь. 
Контроль знань студентів за допомогою тестування передбачається на ПЕОМ 
під час проведення практичних занять.  

Комп’ютерні тести з дисципліни «Інженерна механіка» складено у 
вигляді інтерактивного web-ресурсу. Інтерфейс тестів виконаний на 
платформі служби глобальної мережі Інтернет - WWW з розвинутою 
гіпертекстовою структурою, графікою та анімацією. Програмна система 
тестів використовувалася за допомогою прогресивних WWW-технології: 
мови HTML, DHTML, CSS, JAVA- VB скриптів, WEB-редактору FrontPage.  

У структуру web-ресурсу тестів увійшли (рис. 1):  
− титульна (початкова) web-сторінка, що містить в собі систему 
навігації з усіма сторінками; 

− web -сторінка, що містить в собі передмову та методичні вказівки 
авторів;  

− web -сторінка робочої програми дисципліни;  
− web -сторінка про перелік інформаційних джерел;  
− web -сторінка з даними про авторів створення тестів та контактною 
інформацією про те, як саме можна зв'язатися з авторами, що 
підтримують тестування. 

Електронна система тестів створено як окремий модуль «Тестування». 
Він включає:  
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- web-сторінку з реєстрацією для входу в тестову систему та з 
інформацією, що пояснює, як саме користуватися тестовою системою і 
кнопкою входу на Web-сторінку меню тестів;  

- web-сторінку меню тестів, що містить в собі перелік тематичних 
розділів тестів; 

- web-сторінку питань і переліку відповідей;  
- web-сторінку результатів тестування - підсумковий контроль за 

розділом дисципліни.  
 

 
 

Рисунок 1 - Початкова Web-сторінка 
 
Для входу до системи тестів перед тим як увійти на сторінку з меню 

тематичних розділів тестів кожен студент повинен обов'язково занести свої 
дані (ПІБ та групу) до пропонованої форми на сторінці реєстрації (рис. 2). 
Якщо реєстрація не виконується, то блокується вхід до тестової системи і 
видається повідомлення «Помилка! Повністю не вказані дані про студента. 
Будь ласка, заповніть форму правильно». 

Після правильного уведення у форму реєстрації даних і натискання 
кнопки «Меню тестів» активізується вікно переклику тем тестування (рис. 3).  
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Рисунок 2 - Web-сторінка реєстрації 
 

 
 

Рисунок 3 - Вікно повідомлення, що нагадує про заповнення  
форми особистими даними реєстрації  

 
Кожне найменування теми виконане у вигляді гіперпосилання для 

переходу на сторінку першого питання та запропонованих варіантів 
відповідей на нього з обраної теми.  

Після вибору передбачуваної відповіді на поставлене запитання 
відбувається автоматичний перехід до наступного питанню.  

Програма тестування має можливість у будь-який момент перервати 
тест і перейти в звичайний режим, тому web-сторінка з питаннями і 
запропонованими відповідями містить в собі кнопку переривання тесту.  

З кожної теми контролю знань, починаючи з першого запропонованого 
запитання тестування, включається лічильник, що показує загальну кількість 
запитань з обраної теми та генерує кількість запитань, на які були отримані 
відповіді під час тестування.  
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Рисунок 3 - Вікно меню тематичних розділів тестів 
 

По закінченню проходження тестування автоматично завантажується 
результативна сторінка завершення контролю знань (рис. 4). Вона містить в 
собі підсумкову частину тестової системи: 

− реквізити студента (ПІБ, групу);  
− загальну кількість запитань з тематичного розділу, що тестується;  
− кількість запитань без відповідей;  
− перелік правильних відповідей та їх кількість;  
− перелік неправильних відповідей та їх кількість;  
− результат тестування в %;  
− підсумкову оцінку від “2” до “5”.  
У інтерфейс підсумкової сторінки входять також гіперпосилання на 

збереження результатів проходження тестів в окремому файлі комп'ютера, їх 
висновок на друк на принтер для одержання протоколу та посилання на вихід 
з тестової системи. 

Комп'ютерна програма контролю знань з дисципліни «Інженерна 
механіка» завантажується ПК автозапуском з компакт-диску (CD) або 
безпосередньо відкриттям файлу index.htm, у результаті чого відкриється 
вікно оглядача Internet Explorer з інтерфейсом початкової web-сторінки (рис. 
1), яка має кнопку «Вхід до тестів». 

 



 8 

 
  

Рисунок 4 - Фрагмент вікна підсумкової сторінки  
  

При розробці інтерактивної комп’ютерної програми тестування з 
дисципліни «Інженерна механіка» використовувалися загальні принципи 
створення інтерфейсу користувача на предмет зручності та простоти. Ця 
система працездатна на будь-якій апаратно-програмній платформі. Вона 
може використовуватися в локальному варіанті (на окремому комп'ютері 
користувача) і в мережному варіанті (на центральному сервері з можливістю 
одночасного доступу декількох користувачів). 

Програма контролю знань з дисципліни «Інженерна механіка» дозволяє 
об'єктивно оцінити досягнутий рівень знань, умінь та навичок при масовій 
перевірці студентів.  

Тестові завдання дозволяють впливати на пізнавальну діяльність 
студентів, забезпечують швидкість проведення контрольних робіт, можуть 
бути використані при навчанні, самоконтролі та самопідготовці, і надають 
можливість переконатися в ефективності методу тестування. 
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ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТЕХНОЛОГІЧНІ МАШИНИ 

 

1. Технологічна машина складається з наступних основних частин:  

а. механізм регулювання та механізм керування; 

б. джерело руху, передаточний та механізми; 

в. механізм регулювання та захисту, джерело руху, механізм керування. 

2. Частина технологічної машини, що призначена для приведення в дію 

робочих органів: 

а. виконавчий механізм; 

б. передавальний механізм; 

в. джерело руху. 

3. Передавальний механізм слугує для: 

а. безпосереднього виконання технологічного процесу; 

б. передавання руху від джерела руху до робочих органів виконавчого 

механізму; 

в. правильна відповідь відсутня. 

4. Технологічні машини можуть виконувати і одну, і декілька операцій, 

таким чином, їх поділяють на: 

а. одноопераційні і багатоопераційні; 

б. однопераційні, багатоопераційні і багатоцільовими; 

в. одноопераційні і двоопераційні. 

5. Експлуатаційна продуктивність – це: 

а. показник, який характеризує машину в умовах експлуатації на 

конкретному підприємстві з урахуванням усіх витрат робочого часу. 

б. середня кількість продукції, яка випускається машиною на протязі 

проміжку часу в умовах експлуатації, що відповідає вимогам технологічного 

процесу переробки продуктів 

в. правильна відповідь відсутня 
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6. Від яких параметрів залежить технічна продуктивність машини? 

а. кількості циклів роботи і маси переробленого продукту; 

б. часу роботи машини і кількості циклів роботи; 

в. маси переробленого продукту і часу роботи машини. 

7. Від яких параметрів залежить потужність технологічної машини?: 

а. від зусилля, що прикладене до продукту і лінійної (або кутової) швидкості 

руху робочих органів; 

б. від зусилля, що прикладене до продукту і продуктивності машини; 

в. від зусилля, що прикладене до продукту і загального ККД машини. 

8. Для виготовлення деталей, що контактують з харчовими продуктами, 

використовуються такі матеріали: 

а. сірий чавун; 

б. інструментальна сталь; 

в. нержавіюча сталь. 

9. Стан машини, при якому вона здатна виконувати задані функції у 

межах параметрів, що встановлені вимогами технологічного процесу, це: 

а. безвідмовність; 

б. працездатність; 

в. довговічність. 

10. Машини, які застосовуються у закладах ресторанного господарства 

можна класифікувати за наступними ознаками: 

а. структурою робочого циклу та функціональною ознакою.; 

б. ступенем механізації та автоматизації процесів; 

в. всі наведені відповіді вірні. 

11. Яка продуктивність є максимальною: 

а. теоретична; 

б. технічна; 

в. експлуатаційна. 
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12. Найважливішими техніко-економічні показники, що характеризують 

роботу технологічної машини: 

а. питома продуктивність, питома потужність і металоємність; 

б. питома продуктивність, коефіцієнт загального використання машини; 

в. питома продуктивність, коефіцієнт довговічності. 

13. Конструктивне оформлення робочих органів виконавчих механізмів 

технологічних машин залежить від: 

а. характеру руху робочих органів, фізико-механічних властивостей 

продуктів, які переробляються та виду технологічної операції, яку вони 

виконують; 

б. потужності машини; 

в. продуктивності машини. 

14. Параметр, який безпосередньо залежить від структури робочого 

циклу машини та її завантаженості, це: 

а. коефіцієнт загального використання машини; 

б. коефіцієнт уривчастості роботи; 

в. коефіцієнт технічного використання машини. 

15. Коефіцієнт запасу враховує: 

а. тривалість робочої зміни; 

б. витрати потужності у силовій мережі; 

в. тривалість простою машини. 

 

ТЕМА 2. УНІВЕРСАЛЬНІ КУХОННІ МАШИНИ 

 

1. Привід кухонної машини, до якого почергово приєднують змінні 

виконавчі механізми називають: 

а. універсальним; 

б. комбінованим; 

в. спеціальним. 
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2. Цифрові та літерні позначення універсальних приводів 

характеризують: 

а. призначення привода та потужність електродвигуна; 

б. призначення привода габаритні розміри приводу; 

в. масу привода та його габаритні розміри. 

3. Основна відмінність приводу типу П-II від приводу типу П-I: 

а. дві різні напруги; 

б. дві різні частоти обертання приводного вала; 

в. жодна з відповідей не є вірною. 

4. Малогабаритні універсальні приводи УММ-ПР і УММ-ПС 

використовуються для закладів ресторанного господарства: 

а. залізничного транспорту; 

б. річкового і морського транспорту; 

в. автотранспорту. 

5. У приводі УММ застосовується редуктор: 

а. конічний; 

б. циліндричний; 

в. черв'ячний. 

6. Привід ПУВР-0,4 має: 

а. клинопасову передачу; 

б. ланцюгову передачу; 

в. зубчасту передачу. 

7. В залежності від комплекту змінних виконавчих механізмів кухонні 

машини розрізняють, як: 

а. загального і комбінованого призначення; 

б. загального і спеціального призначення; 

в. загального і змішаного призначення. 
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8. Універсальні кухонні машини загального призначення 

використовують: 

а. на малих і середніх підприємствах: 

б. на великих підприємствах; 

в. на великих і середніх підприємствах. 

9. Змінний механізм МС 2-70 до приводу П1-0,6, призначений для 

приготування: 

а. збивання різноманітних сумішей; 

б. м'ясного і рибного фаршу; 

в. приготування рідкого тіста. 

10. Як укріплюється привод в виробничому приміщенні підприємства? 

а на столі; 

б на спеціалізованій підставці; 

в. всі наведені відповіді вірні. 

11. Універсальна кухонна машина складається з наступних елементів:  

а теплогенеруючій пристрій; теплоізоляція, контрольно-вимірювальні 

прилади та арматура; 

б універсальний привод та набор змінних механізмів; 

в) електродвигун, редуктор, картер, перемикач швидкостей, корпус. 

12. Для попередження передчасного зносу обертальних деталей приводу 

необхідно: 

а. слідкувати за наявністю і якістю мастила редуктора; 

б. слідкувати за входженням продукту, що обробляється; 

в. регулювати силу струму, що подається на електроприводи. 

13. Яка з двох УКМ, рівних з усіх останніх показників, найбільш 

ефективна? 

а яка має більшу питому продуктивність та більшу питому потужність; 

б яка має більшу питому продуктивність та меншу питому потужність; 

в яка має меншу питому продуктивність та потужність. 
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14. Змінний механізм МС4-7-8-20- це  машина: 

а одноопераційна;  

б багатоопераційна;  

в багатоцільова. 

15. Який з зазначених приводів призначено для використання в 

холодному цеху: 

а. ПГ-0,6; 

б. ПХ-0,6; 

в. ПМ-1,1. 

 

ТЕМА 3. СОРТУВАЛЬНО-КАЛІБРУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ 

 

1. Технологічний процес розділення продуктів на фракції 

використовують для: 

а. отримання продуктів певних розмірів та видалення сторонніх домішок із 

продукту; 

б. отримання продуктів певного сорту; 

в. всі наведені відповіді вірні. 

2. Розділення сипучих продуктів за якістю: 

а. калібрування; 

б. сортування; 

в. просіювання. 

3. Розділення сипучих продуктів за розмірами: 

а. калібрування; 

б. сортування; 

в. просіювання. 

4. За якими ознаками сортирують картоплю та коренеплоди: 

а. за якістю та розмірами; 

б. за формою; 

в. за кольором. 
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5. Калібрування коренебульбоплодів проводять: 

а. безпосередньо перед зберіганням; 

б. на протязі всього часу зберігання; 

в. два рази, перед зберіганням та перед реалізацією чи процесом 

виробництва. 

6. В основу гідравлічної класифікації покладено принцип використання: 

а. різних швидкостей падіння зерен або частинок продукту у шару рідини; 

б. різного тиску рідини; 

в. жодна з відповідей не є вірною. 

7. При проходженні сипучого продукту крізь сито отримується: 

а. дві фракції; 

б. три фракції; 

в. чотири фракції. 

8. Аерація продукту, який просіюється – це: 

а. зменшення вологості продукту; 

б. розділення продукту на фракції в повітряному потоці під дією сил тяжіння, 

відцентрових сил та тиску струменів повітря; 

в. насичення продукту повітрям, з метою підвищення якості продукції. 

6. Якість просіювання обумовлюється такими факторами: 

а. формою і розміром просіювача; 

б. формою та розмірами вічок сита, розміром частинок та вологістю 

продукту, характером руху продукту, що просіюється на ситі; 

в. швидкістю просіювання. 

7. Та частина продукту, що проходить крізь отвори сита називається: 

а. сходом; 

б. проходом. 

в. немає правильною відповіді 
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8. У просіювачів з плоским ситом відбувається: 

а. вібраційний рух сита; 

б. сито нерухоме; 

в. обертовий рух сита. 

9. Просіювачі класифікуються залежно від будови сита на: 

а. просіювачі з циліндричними і плоскими ситами; 

б. просіювачі з циліндричними і конічними ситами; 

в. просіювачі з плоскими і конічними ситами. 

10. В яких просіювачах використовуються циліндричні сита? 

а. МПМ-800; ПМ-500; МС-24-300; 

б. СЭ-350; ПВ-0,55/380; МПМВ-300; 

в. „Піонер”; „Каскад”. 

11. Яка універсальна кухонна машина комплектується  просіювачем ? 

а. МТ-1,0; МТ-1,5; 

б. П-ІІ-І; 

в. П І-0,6; ПМ-1,1; ПХ-0,6. 

12. При підключенні електродвигуна просіювача МПМ-800 приводиться 

в дію: 

а. шнек, циліндричне сито, крильчатка; 

б. шнек та платформа; 

в. шнек, хрестовина із ножами-розрихлювачами. 

13. Механічні домішки, що не пройшли через сито МПМ-800: 

а. видаляються автоматично через певний час; 

б. видаляються вручну;  

в. видаляються спеціальним пристроєм. 

14. Обертове сито просіювача в процесі роботи створює всередині 

камери: 

а. розрідження повітря; 

б. додатковий тиск повітря; 

в. вихрові потоки повітря. 
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15. Які фактори впливають на продуктивність просіювачів? 

а. сумарна площа отворів сита та швидкістю проходження часток продукту 

крізь сито; 

б. насипна маса продукту, що просіюється;  

в. всі вищезазначені фактори. 

 

ТЕМА 4. МИЙНЕ УСТАТКУВАННЯ 

 

1. Якими способами здійснюється процес миття: 

а. гідравлічним та гідромеханічним; 

б. механічним та гідравлічним; 

г. всі вищезазначені відповіді вірні. 

2. Як називається спосіб миття, коли процес звільнення овочів від бруду 

прискорюється за рахунок тертя їх поверхонь одна об одну та об 

поверхню робочої камери машини? 

а. гідравлічний; 

б. гідрофрикційний; 

в. гідромеханічний. 

2. Подача у воду повітря, в процесі інтенсивного перемішування овочів 

для кращого відділення бруду, називають: 

а. барботування; 

б. пресування; 

в. змішування. 

3. З якою метою застосовують гідротранспортування овочів? 

а. для попередження пересихання; 

б. для інтенсивнішого видалення бруду; 

в. для захисту від шкідників. 
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4. Для миття яких продуктів використовується вібраційна машина 

ММВ-2000? 

а. м’яса; 

б. риби; 

в. картоплі та коренеплодів. 

5. Амортизатори вібраційної машини ММВ-2000 розміщені на рамі: 

а. вертикально; 

б. вертикально і горизонтально; 

в. горизонтально. 

6. Попереднє миття посуду миюче-дизенфікуючими теплими розчинами 

здійснюється при температурі не нижче: 

а. 45 °С; 

б. 58 °С; 

в. 85 °С; 

7. За призначенням посудомийні машини можуть бути: 

а. комбіновані; 

б. універсальні і спеціалізовані; 

в. камерні. 

8. Чим відрізняються універсальні посудомийні машини від 

спеціалізованих? 

а. якістю роботи;  

б. способом миття посуду;  

в. призначенням. 

9. Яким чином подається миючий розчин у миючі форсунки ? 

а. за допомогою насосу; 

б. за допомогою  соленоїдного клапану;  

в. за допомогою редукційного клапану. 
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10. За допомогою чого здійснюється керування процесом миття посуду в 

посудомийних машинах: 

а. за допомогою редукційного клапана; 

б. за допомогою соленоїдного клапана; 

в. за допомогою програмного пристрою. 

11. Де доцільніше застосовувати універсальні машини для миття посуду? 

а. у великих підприємствах харчування, підприємствах заготовочних; 

б. невеликих підприємствах харчування з великим асортиментом продукції; 

в. на підприємствах харчової промисловості. 

12. Чим відрізняється посудомийна машина ММУГ-2000 від ММУ-2000? 

а) потужністю; 

б) наявністю газового водонагрівача; 

в) температурою гарячої води. 

13. Основним критерієм якості миття вважається: 

а. величина площі розмиву; 

б. час миття посуду; сили струменя. 

в. жоден із варіантів, приведених вище невірний. 

12. Продуктивності посудомийної машини періодичної дії обчислюється 

з урахуванням: 

а. об’єму камери; 

б. кількості посуду та часу миття посуду; 

в. потужності насоса. 

13. Тривалість робочого циклу посудомийної машини періодичної дії 

ММУ-500 складає: 

а) 105 с; 

б) 220 с; 

в) 350 с. 
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14. При обчислюванні потужності електродвигуна приводу транспортера 

посудомийної машини безперервної дії слід враховувати: 

а. швидкість руху транспортера; 

б. найменший натяг ланцюга приводу; 

в. вагу тарілок. 

15. При обчислюванні потужності електродвигуна насоса посудомийної 

машини слід враховувати: 

а. місткість камери; 

б. коефіцієнт запасу потужності; 

в. тиск рідини, що перекачується, продуктивність насоса. 

 

ТЕМА 5. ОЧИЩУВАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ 

 

1. На підприємствах харчування застосовується наступні спосіби 

очищення коренеклубнеплодів: 

а. хімічний та термічний; 

б. механічний; 

в. всі наведені відповіді вірні. 

2. Робочі органи картоплеочищувальних машин для очищення продукту 

механічним способом бувають: 

а. роликові; 

б. дискові та конусні; 

в. всі наведені відповіді вірні. 

3. Картоплеочищувальні машини, залежно від структури робочого 

циклу, діляться на: 

а. машини періодичної дії; 

б. машини безперервної дії. 

в. всі вищезазначені варіанти вірні. 
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4. Термічний, вогневий спосіб очищення шкірки з овочів проводиться 

при температурі: 

а. 100…120 °С; 

б. 1200…1300 °С; 

в. 2500…2800 °С 

5. Чим відрізняються конусні картоплеочищувальні машини марок 

МОК-125, МОК-250, МОК-400 між собою? 

а. потужністю, продуктивністю, габаритними розмірами; 

б. принципом роботи; 

в. призначенням. 

6. Паровий спосіб очищення картоплі відбувається при дії водяного пару 

тиском: 

а. 0,1…0,2 МПа; 

б. 0,4…1,1 МПа; 

в. 1,5…2,0 МПа. 

7. Хімічний спосіб очищення картоплі заснований на використанні: 

а. розчину кислоти; 

б. розчину солі; 

в. розчину лугу. 

8. До картоплеочищувальних машин періодичної дії відносять наступні: 

а. МОК-125; МОК-250; МОК-300; 

б. КНА-600; 

в. картоплеочищувальні машини серії КНП. 

9. Продуктивність роботи картоплеочищувальної машини залежить від: 

а. маси завантаженої продукції; 

б. К.К.Д. приводу; 

в. максимальної висоти хвилі на терочному диску. 
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10. При глибокому механічному очищуванні бульб відсоток втрат 

становить: 

а. до 5…10%; 

б. до 15…20%; 

в. до 50…55%. 

11. Для машини МОК-125 порція завантажувальної картоплі повинна 

складати: 

а) 20...20 кг; 

б) 10...12 кг; 

в) 6...7 кг. 

12. При механічному способі очистки картоплі доцільно здійснювати 

процес до тих пір, доки картопля повністю не очиститься до: 

а) 90% бульб; 

б) 70% бульб; 

в) 50% бульб. 

13. Від чого залежить термін обробки бульб (або швидкість їх 

проходження) у картоплеочищувальній машині безперервної дії: 

а) від абразивної поверхні роликів; 

б) від кількості бульб; 

в) від тертя бульб. 

14. Які фактори впливають на ефективність процесу очищування овочів 

у картоплеочищувальній машині? 

а) стан терткових дисків і сегментів, кількість води, картоплі; 

б) забрудненість бульб, їх форма, розмір; 

в) всі наведені відповіді вірні. 

15. Загальна тривалість циклу обробки продукту для конусних картопле 

очищувальних машин становить: 

а. 30…40 с; 

б. 50…60 с; 

в. 160…200 с. 
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ТЕМА 6. ТЕОРІЯ РІЗАННЯ 

 

1. Основна вимога до різання продукту: 

а. однакова форма або маси; 

б. відсутність відходів; 

в. приведені вище варіанти вірні. 

2. Залежно від виду продукту, що обробляється, обладнання для 

розрізання поділяється на: 

а. 2 групи; 

б. 8 груп; 

в. 5 груп. 

3. Лінія пересічення опорної та робочої граней називається:  

а. ріжуча кромка леза; 

б. лицьова кромка леза; 

в. опорна кромка леза. 

4. Які продукти розрізають за допомогою ріжучих інструментів, леза 

яких виконані у формі клину із зубцями? 

а. пластичні; 

б. тверді; 

в. м'які.  

5. В якому випадку не відбудеться процес різання? 

а. коли швидкість різання направлена вподовж ріжучої кромки; 

б. коли швидкість різання направлена під кутом до ріжучої кромки; 

в. коли швидкість різання направлена по нормалі до ріжучої кромки. 

6. Від напрямку відносного переміщення робочого інструменту і 

продукту, різання розділяють на: 

а. рубляче і гладке; 

б. ковзне і дотичне; 

в. рубляче і ковзне. 
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7. Рубляче різання використовують для розрізання таких продуктів? 

а. масло; сир; 

б. хлібобулочні вироби; 

в. овочі. 

8. Які ножі використовуються при рубаному різанні? 

а. криволінійні; 

б. прямолінійні; 

в. дискові. 

9. При ковзному різанні, на відміну від рублячого різання, ущільнення та 

зусилля для розрізання продукту: 

а. більше; 

б. менше; 

в. однакове. 

10. Зубчасті ріжучі інструменти (пили) використовуються для 

розрізання: 

а. твердих продуктів; 

б. пластичних продуктів; 

в. м’яких продуктів. 

11. Прямолінійні ножі використовують при: 

а. рублячому різанні; 

б. ковзному різанні; 

в. всі вищезазначені варіанти вірні. 

10. Дискові зубчасті ножі використовують при: 

а. ковзному різанні; 

б. гладкому різанні; 

в. рублячому різанні. 

11. Дисковим ножем ковзане різання проводиться: 

а. шляхом обертання ножа і зворотньо-поступальному русі продукту; 

б. шляхом обертання ножа і обертання продукту; 

в. всі варіанти, що приведені вище – вірні. 
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12. Чи впливають на ніж при рубаному різанні сили опору перерізу 

волокон? 

а. залежить від продукту, що піддається різанню; 

б. так, впливають; 

в. ні, не впливають. 

13. Чи залежить ковзне різання криволінійним ножем від характеру руху 

ножа та продукту: 

а. суттєво залежить; 

б. не суттєво залежить 

в. не залежить. 

14. Кут, який розташований між нормаллю до ріжучої кромки і 

швидкістю різання називається: 

а. кутом тангенсу різання; 

б. коефіцієнтом ковзання; 

в. кут ковзання. 

15. Зі збільшенням коефіцієнту ковзання покращується: 

а. якість нарізаного продукту; 

б. збільшується продуктивність процесу нарізання; 

в. жодна із відповідей не вірна. 

 

ТЕМА 7. ПОДРІБНЮВАЛЬНО-РІЖУЧЕ УСТАТКУВАННЯ 

 

1. Подрібнення застосовується для: 

а. зменшення розміру продуктів; 

б. зміни органолептичних властивостей продуктів; 

в. утворення однорідної маси. 
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2. При виборі способу подрібнення першочергове значення мають такі 

властивості продукту: 

а. пластичність, твердість; 

б. в’язкість, пружність; 

в. в’язкість, пружність, пластичність. 

3. Ступінь подрібнення, це: 

а. відношення середніх розмірів шматка до подрібнення, до середніх розмірів 

після подрібнення; 

б. відношення найбільших розмірів шматка після подрібнення, до середніх 

розмірів після подрібнення; 

в. відношення найменьших розмірів шматка після подрібнення, до середніх 

розмірів після подрібнення. 

5. Машини для отримання пюреподібних продуктів діляться на три 

групи, залежно від: 

а. способу дії на продукт; 

б. виду робочих органів; 

в. всі варіанти, що приведені вище – вірні. 

6. Машина МИВП призначена для: 

а. для тонкого подрібнення сирих продуктів; 

б. для тонкого подрібнення сирих і варених продуктів; 

в. для тонкого подрібнення варених продуктів. 

7. В машинах для протирання продуктів основний вплив на якість 

протертої маси мають: 

а. потужність електродвигуна; 

б. лопаті; 

в. насипна маса продукту. 

8. За якими основними ознаками класифікують овочерізальні машини: 

а. за призначенням та конструктивним виконанням; 

б. за принципом дії; 

в. за кількістю робочих камер. 
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8. Машина МРО 50-200 призначена для: 

а. нарізання варених овочів; 

б. нарізання сирих овочів; 

в. нарізання сирих та варених овочів; 

9. Машина МРОВ-160 призначена для: 

а. нарізання варених овочів; 

б. нарізання та протирання варених овочів; 

в. нарізання сирих та варених овочів. 

10. Для нарізання варених овочів використовуються: 

а. дискові овочерізки та роторні овочерізки; 

б. пуансоні овочерізки; 

в. комбіновані овочерізки. 

11. Яка з зазначених овочерізальних машин є змінним механізмом: 

а. МРОВ-160; 

б. МРО 50-200; 

в. МС 10-160. 

12. До м’ясорозпушувачів відноситься наступна машина: 

а. МИМ-60; 

б. МС 2-70; 

в. МРМ-15. 

13. Машина МРГУ-370 призначена для: 

а. для нарізання хліба; 

б. для нарізання сирих овочів; 

в. для нарізання ковбаси, сиру; рибних рулетів. 

14. Робочими органами МИК-60 є: 

а) жорна; 

б) барабан; 

в) валики. 
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15. Механізми МС 12-40 та МДП-II-I призначені для: 

а. розмелювання кави; 

б. тонкого подрібнення варених продуктів; 

в. подрібнення горіхів та маку. 

 

ТЕМА 8. МІСИЛЬНО-ПЕРЕМІШУВАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ 

 

1. Способи перемішування продукції: 

а. пневматичний і гідравлічний; 

б. механічний і пневматичний; 

в. механічний. 

2. У закладах ресторанного господарства для перемішування 

застосовується тільки: 

а. гідравлічний спосіб; 

б. пневматичний спосіб; 

в. механічний спосіб. 

3. Для перемішування продуктів застосовують наступні механізми: 

а) МКК-120, МДП-ІІ-І; 

б) МС-8-150, МС-4-7-8-20, МС25-200, МП-ІІ-І; 

в) МИК-60, МИП-ІІ-І. 

4. Залежно від технологічного процесу, який виконується, місильно-

перемішуючого обладнання розділяють: 

а. на 3 групи; 

б. на 5 груп; 

в. на 8 груп. 

3. Яка із машин має дві швидкості обертання місильного органу? 

а. МТМ-3,5/380-80; 

б. ТМ-60; 

в. МТМ-0,8/380-20. 
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4. Машини для перемішування фаршу можуть бути поділені на: 

а. лопатні і барабанні; 

б. лопатні і шнекові; 

в. шнекові і барабанні; 

5. Робочим органом фаршемішалки МС8-150 є: 

а. робочий циліндр; 

б. пневмопривід; 

в. вал із лопастями. 

6. Багатоцільовий механізм МС4-7-8-20 запускають у дію: 

а. після завантаження фаршу до бачка; 

б. перед завантаженням фаршу; 

в. незалежно від наявності чи відсутності фаршу в бачку. 

7. Механізм МС 25-200 призначено для: 

а. перемішування тіста; 

б. перемішування овочем для салатів та вінегретів; 

в. перемішування м’ясного фаршу. 

8. Тістомісильна машина ТММ-1М використовується для замішування: 

а. прісного та дріжджового тіста; 

б. тіста різної консистенції; 

в. тільки крутого тіста. 

9. Фаршемішалки, які застосовуються в підприємствах харчування є 

машинами: 

а) періодичної дії; 

б) безперервної дії; 

в) комбінованої дії. 

12. Процес збивання продуктів поділяється: 

а. на 7 операцій; 

б. на 8 операції; 

в. на 3 операції. 
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13. Збивальні машини забезпечують наступні технологічні процеси: 

а. рівномірність розподілу компонентів та розчинення окремих продуктів з 

утворенням однорідної маси; 

б. насичення рідинної суміші за рахунок складного руху збивача; 

в. всі варіанти, що приведені вище – вірні. 

14. Збивальні машини відрізняються: 

а. розміщенням робочого валу; 

б. рухом збивача; 

в. всі варіанти, що приведені вище – вірні. 

15. До збивальних машин з індивідуальним приводом відносяться 

наступні: 

а) МС 4-7-8-20, МВП-ІІ-І; 

б) МВ-6, МВ-35М, МВ-35, МВ-60; 

в) ТММ-1М, ТММ-60М, МТИ-100. 

 

ТЕМА 9. ДОЗУВАЛЬНО-ФОРМУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ 

 

1. В чому полягає сутність процесів дозування та формування 

продуктів? 

а. в розподілі продуктів на частини однакових геометричних розмірів, маси 

або об’ємів; 

б. в приданні відмірюваним порціям наданої форми та наданих геометричних 

розмірів; 

в. всі варіанти, що приведені вище – вірні. 

2. Процес поділу будь-яких продуктів на частини однакові за 

геометричними розмірами, масою та об’ємом називається: 

а. дозування; 

б. порціювання; 

в. нормування. 
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3. Процес надання відміряним порціям заданої форми і заданих 

геометричних розмірів, які повинні зберігатися у отриманих виробів при 

подальшому технологічному обробітку називають: 

а. нормування; 

б. формування; 

в. дозування. 

4. Дозуючо-формувальне обладнання забезпечує процес: 

а. здвоєний; 

б. потрійний; 

в. багатоступінчастий. 

5. Яка формувальна машина використовується для формування і 

однобічного панірування виробів із м’яса, риби, картоплі, фаршу та 

манних биточків крупної форми? 

а. МФК-2240; 

б. ВПМ; 

в. П6-НПА, 

6. У котлето-формувальній машині регулювання маси формованого 

виробу досягається шляхом: 

а. зміни положення поршня у комірці формувального шару; 

б. переміщенням формуючого столу; 

в. зміною форми комірки. 

7. Після включення електродвигуна котлетоформувальної машини 

приводиться в дію: 

а. кришка столу і шнек; 

б. приймаючий лоток і кришка столу; 

в. формуючий стіл із поршнями і шнеком; 
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8. Електродвигун котлето-формувальної машини вмикають після: 

а. перевірки вірності установки робочих органів, справності машини, 

заземлення; 

б. завантаження бункера машини панірованими сухарями і фаршем; 

в. після виконання всіх вищевказаних операцій. 

9. Загально-санітарна обробка котлетоформувальної машини повинна 

проводитися не рідше: 

а. 1…2 рази на місяць; 

б. 2…3 рази на тиждень; 

в. 3…4 рази на місяць. 

10. Завантажувальна секція варенично-пельменної машини ВПМ у 

верхній частині має: 

а. 2 бункери; 

б. 1 бункер; 

в. декілька бункерів. 

11. Пельменний настільний автомат П6-НПА є апаратом: 

а. періодичної дії; 

б. безперервної дії. 

в. може використовуватися як апарат періодичної дії, так і в якості апарата 

безперервної дії; 

12. Пельменний настільний автомат П6-НПА обслуговує: 

а. 2 працівники; 

б. 1 працівник; 

в. автомат не обслуговують працівники. 

13. Робочими органами машини МНРТ-130/600 є: 

а) черв’ячний редуктор; 

б) сталеві розкачувальні валики; 

в) шнек. 
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14. На якість розкачування тіста впливає: 

а. шорсткість поверхні валків і синхронність їх обертання; 

б. своєчасне і постійне посипання борошном поверхні валків та 

розкачуваного пласту тіста; 

в. виконання вимог двох попередніх умов. 

15. Дозувач крему ДК використовують для наповнення кремом: 

а. трубочок із заварного тіста; 

б. трубочок із білково-горіхового тіста; 

в. трубочок із бісквітного тіста. 
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