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ВСТУП 

 

Для всебічного удосконалення організації та змісту освіти необхідно постійно 

поліпшувати якість підготовки фахівців, підвищувати конкурентоздатність 

випускників вищих навчальних закладів на ринку праці, раціонально поєднувати 

академічні якості та прикладний характер освітніх послуг. Ці цілі обумовлені 

подальшими соціально-економічними й політичними змінами в суспільстві, 

зміцненням державності України, входженням її в цивілізоване світове 

співтовариство. 

Для відпрацювання узагальненої моделі спеціаліста, а також найбільш типових 

ситуацій майбутньої професійної діяльності, використовуються різні форми 

активного навчання. До них належать контрольні роботи, які мають на меті: 

 активізувати сприйняття матеріалу у навчальному процесі; 

 відтворити реальні професійні ситуації та фрагменти майбутньої 

професійної діяльності; 

 прищепити навички творчого аналізу фактичного матеріалу; 

 виховувати системне мислення; 

 прищепити навички самостійного опрацювання рішень з проблемних 

питань. 

Контрольні роботи можуть виконувати не тільки навчальну функцію, але й 

контрольно-перевіркову. Вони можуть використовуватися для підсумкового стану 

вивчення курсу; для перевірки підготовки студентів до вирішення професійних 

завдань і виконання функцій, передбачених кваліфікаційними вимогами. 

Методичні вказівки та тематика контрольних робіт складаються з двох частин – 

теоретичної та практичної. Теоретична частина надається як банк тестів, практична 

частина – як банк ситуаційних завдань. Методичні вказівки та тематика 

контрольних робіт охоплюють основні розділи навчальної робочої програми і 

складені з урахуванням практичних ситуацій, що зустрічаються в майбутній 

діяльності спеціаліста за отриманим фахом. 

Виконуючи контрольні роботи, студент повинен продемонструвати 

відповідність кваліфікаційним вимогам, які ставляться до другого навчального 

ступеня у закладі вищої освіти – спеціаліста. 

Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з дисципліни «Устаткування 

в галузі» передбачає з’ясування рівня теоретичних знань до вимог освітньо-

професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики за професійним 

спрямуванням «Харчові технології та технологічний менеджмент в ресторанному 

бізнесі». 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Результати тестів і практичної частини контрольних робіт оцінюються на 

«відмінно», «добре», «задовільно» та «незадовільно» . Загальна оцінка 

складається з оцінки за виконані тести та оцінки за практичне завдання. При 

нерівності оцінок за тестами та практичним завданням перевага в загальній 

оцінці віддається відповіді за тестами. 

Критерії оцінювання контрольної роботи за виконані тести. 

При проведенні тестування мінімальна кількість правильних 

відповідей студента на тестове завдання, що дозволяє оцінити результати 

тестування позитивно – «задовільно» – має бути більш 70% (70...79%) від загальної 

кількості запитань тестового завдання. Для отримання оцінки «відмінно»  

кількість правильних відповідей повинна складати 90...100% від загальної кількості 

тестів, для отримання оцінки «добре» кількість правильних відповідей повинна 

складати 80...89%. 

Критерії оцінювання контрольної роботи за практичною частиною. 

«Відмінному» рівню відповідає виявлення всебічного системного і 

глибокого знання програмного матеріалу; безпомилкове виконання роботи, якісне 

та чітке оформлення висновків; засвоєння основної та додаткової літератури; 

вміння поєднувати теорію з практикою при розгляданні ситуаційних 

завдань; чітке володіння методиками передбаченими програмою дисципліни. 

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент повністю засвоїв навчальний матеріал, 

знає основну літературу, вміє виконувати практичні завдання, викладає матеріал у 

логічній послідовності, робить певні узагальнення і висновки, але допускається 

наявність незначних помилок або у відповіді недостатньо обґрунтовуються 

висновки. 

Оцінка «задовільно» ставиться у випадках, коли студент засвоїв в 

основному матеріал лекційного курсу, дає неповну відповідь на поставлене 

теоретичне запитання, допускає помилки в проведенні розрахунків, 

відхилюється в послідовності виконання контрольної роботи, не цілком повно 

відповідає про методи визначення та про документи, які застосовуються для цього, 

висновки носять поверхневий вигляд або зовсім відсутні. 

Оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який не засвоїв навчальний 

матеріал, невільно виконав практичне завдання, дає невірні відповіді на 

поставлені теоретичні запитання та наводить невірні висновки, які зроблені за 

підсумками роботи. 
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РОЗДІЛ 1. МЕХАНІЧНЕ УСТАТКУВАННЯ 
 

Контрольна робота № 1 
 

Оберіть правильну відповідь 
 

1. Технологічна машина складається з наступних частин: 

а) завантажувальної, розвантажувальної частин, робочої камери; 

б) джерела руху, передавального механізму, виконавчого механізму; 

в) редуктора, привода, робочих органів. 

2.  В якості джерела руху технологічних машин підприємств харчування 

найчастіше використовується: 

а) електродвигун трьохфазного перемінного струму; 

б) однофазний електродвигун; 

в) електродвигун постійного струму. 

3. Привід технологічних машин складається з: 

а) передавального пристрою та джерела руху; 

б) редуктора та мультиплікатора; 

в) джерела руху, передавального пристрою та виконавчого механізму. 

4. Які основні робочі органи використовуються в механічному устаткуванні 

підприємств харчування? 

а) зажими, захвати, напрямні; опорні площини; 

б) манжети, вали, підшипники; 

в) ножі, лопаті, решітки, збивачі. 

5. Яким є призначення передавальних механізмів в технологічних машинах? 

а) змінювання напрямку руху робочих органів; 

б) змінювання швидкості руху робочих органів; 

в) забезпечення стабільності роботи робочих органів. 

6. Призначенням механічного устаткування є: 

а) змінювання агрегатного стану продукту; 

б) надання нового смаку та кольору продукту; 

в) змінювання механічних властивостей: структури, форми, розмірів продуту. 

7. Багатоцільовою машиною є наступна: 

а) універсальна кухонна машина; 

б) посудомийна машина; 

в) картоплеочищувальна машина. 

8. До однопозиційних машин I класу належать: 

а) безперервно-поточні машини; 

б) перервно-поточні машини; 

в) машини періодичної дії. 

9. Теоретична продуктивність машини періодичної дії залежить від: 

а) площі перерізу робочої камери, тривалості робочого циклу; 

б) об’єму робочої камери, тривалості робочого циклу; 

в) швидкості руху та насипної маси продукту. 
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10. Всі витрати робочого часу враховує продуктивність: 

а) теоретична; 

б) експлуатаційна; 

в) технічна. 

 

Виконайте ситуаційне завдання 
 

Підприємство харчування має середню потужність. На підприємстві 

організовано заготівельні цехи: овочевий та м’ясний. Виходячи з класифікації 

механічного устаткування за структурою робочого циклу, надати можливі варіанти 

підбору цього устаткування для вище названих цехів. За якими техніко-

економічними та експлуатаційними показниками можна підбирати і оцінювати 

якість роботи однотипного устаткування? 

 

 

 

Контрольна робота № 2 
 

Оберіть правильну відповідь 
 

1. Універсальний привід являє собою: 

а) передавальний механізм, закритий окремим корпусом; 

б) передавальний механізм, об’єднаний із джерелом руху та виконуючим 

механізмом загальним корпусом; 

в) передавальний механізм, об’єднаний із джерелом руху загальним корпусом. 

2. Чим відрізняється універсальна кухонна машина від універсального приводу? 

а) наявністю змінних виконавчих механізмів; 

б) відсутністю змінних виконавчих механізмів; 

в) наявністю робочої камери. 

3. Якими є переваги установлення на підприємстві харчування УКМ зі 

змінними механізмами замість машини з власним електродвигуном? 

а) підвищення продуктивності; 

б) підвищення виробничих площ; 

в) зменшення виробничих площ, витрат на виготовлення, ремонт та 

обслуговування. 

4. Які універсальні приводи мають настільне виконання? 

а) П II, УКМ-1; 

б) МТ-1, МТ-1,5; 

в) УММ-ПС, УММ-ПР. 

5. Які універсальні приводи мають найбільш широку номенклатуру змінних 

виконавчих механізмів? 

а) УММ-ПС; УММ-ПР; 

б) П II, УКМ-1; 

в) МТ-1, МТ-1,5. 
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6. Які приводи є спеціалізованими? 

а) УКМ-1; 

б) ПМ-1,1; 

в) МТ-1,5. 

7. Визначіть змінні механізми - м’ясорубки: 

а) МС 2-150, УММ-2, ММП II-1; 

б) МС 10-160, УММ 7-10, МОП II-1; 

в) МС 4-7-8-20, УММ-4, МВП II-1. 

8. Які змінні насадки має барний комбайн? 

а) просіювач, міксер, картоплечистка; 

б) м’ясорубка, фаршмішалка, блендер; 

в) блендер, льодокрошувач, соковидавлювач. 

9. Які пристрої мають більш широкі функціональні можливості? 

а) фуд-процесори; 

б) барні комбайни; 

в) спеціалізовані приводи. 

10. Яким є призначення циліндричного розтрубу в універсальних приводах? 

а) приєднання валу електродвигуна; 

б) приєднання валу редуктора; 

в) приєднання валу змінного виконавчого механізму. 

 

Виконайте ситуаційне завдання 
 

Універсальний привід раптово вимикається. Якою може бути причина? Якими 

мають бути дії щодо його ремонту та увімкнення? 

 

 

 

Контрольна робота № 3 
 

Оберіть правильну відповідь 
 

1. До сортувально-калібрувального устаткування належать: 

а) пілери, міксери; 

б) блендери, мікропроцесори; 

в) просіювачі, калібрувальні та сортувальні машини. 

2. Основні вимоги, які надаються до сортувально-калібрувального 

устаткування: 

а) технологічні; 

б) техніко-економічні; 

в) експлуатаційні. 
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3. Який вид класифікації (калібрування) використовується на 

підприємствах харчування? 

а) гідравлічна; 

б) механічна; 

в) повітряна. 

4. Який просіювач має плоске вібросито? 

а) «ВЭ-350»; 

б) «Піонер»; 

в) «ПМ-500». 

5. Який просіювач має барабан-сито, що обертається? 

а) «ВЭ-350»; 

б) «Піонер»; 

в) «ПМ-500». 

6. Який основний недолік мають просіювачі з циліндричним барабан-ситом, 

що обертається? 

а) мала продуктивність; 

б) можливість розбиття ножами-розпушувачами домішок та потрапляння 

останніх в прохід; 

в) суттєвий шум під час роботи. 

7. Яким є призначення шнека-живильника у просіювачі МПМ-800? 

а) подавати борошно у підставлену тару; 

б) подавати борошно у головку, що просіює; 

в) подавати борошно у крильчатку. 

8. Яким є призначення крильчатки у просіювачі МПП-800? 

а) подавати борошно у підставлену тару; 

б) подавати борошно у барабан-сито; 

в) подавати борошно у шнек-живильник. 

9.За рахунок чого здійснюється вібрація сита у вібропросіювачах? 

а) за рахунок дебалансів на валу електродвигуна; 

б) за рахунок дебалансів на ситі; 

в) за рахунок пружин-амортизаторів на ситі. 

10. Які універсальні приводи мають просіювачі в якості змінних механізмів? 

а) УММ-ПС; ПУВР-0,4; 

б) МТ-1; МТ-1,5; 

в) МС 24-300; П II. 

 

Виконайте ситуаційне завдання 
 

Кондитерський цех обробляє борошно в кількості 300 кг за добу. Борошно має 

домішки в основному мінерального походження. Який просіювач доцільно 

встановити у цеху? 

Що може бути причиною недостатньої подачі борошна до головки просіювача 

МПМ-800 після включення електродвигуна? 
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Контрольна робота № 4 
 

Оберіть правильну відповідь 
 

1. За рахунок чого здійснюється миття овочів в овочемийній машині 

ММВ-2000? 

а) за рахунок використання перфорованого барабану, що обертається; 

б) за рахунок вібрації корпусу машини; 

в) за рахунок роликів, що обертаються. 

2. Пілер – це машина для: 

а) миття посуду; 

б) миття овочів; 

в) миття та очищення овочів. 

3. Визначити посудомийні машини періодичної дії: 

а) «ZANUSSI», ММУ-2000; 

б) ММУ-1000, ММУ-2000; 

в) ММУ-250, ММУ-500. 

4. З якої частини посудомийної машини ММУ-500 подається гаряча вода 

 (t = 95…98 °C) до ополіскувальних душуючих пристроїв? 

а) з водонагрівача; 

б) з солонеїдного клапана; 

в) з дозатора миючого засобу. 

5. Циклограма процесу для посудомийної машини ММУ-500 складає: 

а) 80 с; 

б) 105 с; 

в) 145 с. 

6. Температура води під час вторинного ополіскування для посудомийних 

машин складає: 

а) 50 °С; 

б) 70 °С; 

в) 95 °С. 

7. Скільки насосів має посудомийна машина ММУ-2000? 

а) три; 

б) два; 

в) один. 

8. Яку функцію відіграє фільтр, який знаходиться у ванні посудомийної 

машини ММУ-500? 

а) попереджає засмічення насосу; 

б) попереджає засмічення соленоїдного клапану; 

в) попереджає засмічення каналізації. 

9. Який спосіб забезпечує найкращу якість миття посуду? 

а) ручний спосіб; 

б) машинний спосіб з використанням миючих засобів; 

в) машинний спосіб без використання миючих засобів. 



 10 

10. В якому випадку згасає лампа «МИТИ НЕ МОЖНА» та загоряється  

лампа «РОБОТА» під час експлуатації посудомийної машини ММУ-500? 

а) у випадку наповнення ванни гарячою водою; 

б) у випадку заповнення бачка миючим засобами; 

в) у випадку нагріву води у водонагрівачі до t = 95…98 °C. 

 

Виконайте ситуаційне завдання 
 

Їдальня розрахована на 80 місць. Яку посудомийну машину доцільно 

встановити на підприємстві? 

Під час роботи посудомийної машини ММУ-500 термін робочого циклу 

збільшився. Якою може бути причина? 

 

 

 

Контрольна робота № 5 
 

Оберіть правильну відповідь 
 

1. Який спосіб очищення овочів частіше використовується на підприємствах 

харчування? 

а) хімічний; 

б) механічний; 

в) термічний. 

2. Який спосіб очищення овочів забезпечує високу якість? 

а) хімічний; 

б) механічний; 

в) термічний. 

3. Який робочий орган має картоплеочищувальна машина МОК-250? 

а) дисковий; 

б) роликовий; 

в) конусний. 

4. Які фактори впливають на якість очищення картоплі в машинах типу 

МОК? 

а) стан абразивної поверхні, підготовчі операції з картоплею; 

б) коефіцієнт використання робочої камери, швидкість обертання робочого 

органу; 

в) всі вищезгадані фактори. 

5. За рахунок чого здійснюється очищення картоплі в 

картоплеочищувальній машині КНА-600М? 

а) за рахунок абразивної поверхні конусу; 

б) за рахунок високої температури; 

в) за рахунок абразивної поверхні роликів, що обертаються. 
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6. Скільки розвантажувальних пристроїв має машина МОК-125? 

а) один; 

б) два; 

в) три. 

7. Яка машина має завантажувальний стрічковий транспортер? 

а) МОК-1200; 

б) МОК-400; 

в) МОК-250. 

8. Якої послідовності треба дотримуватись під час увімкнення машин типу 

МОК? 

а) подача води – завантаження овочів – включення; 

б) подача води – включення машини – завантаження овочів; 

в) включення машини – завантаження овочів – подача води. 

9. Яким є коефіцієнт використання робочої камери машин типу МОК? 

а) 0,3; 

б) 0,5; 

в) 0,7. 

10. Що може бути причиною довготривалого очищення картоплі в машинах 

типу МОК? 

а) малий коефіцієнт завантаження робочої камери; 

б) великий коефіцієнт завантаження робочої камери; 

в) низька якість абразивної поверхні. 

 

Виконайте ситуаційне завдання 
 

Заготівельне підприємство переробляє 500 кг овочів за добу. Яку 

картоплеочищувальну машину доцільно підібрати до оснащення підприємства? 

Під час роботи машини типу МОК овочі очищуються повільно, спостерігається 

занадто висока кількість відходів. Якою може бути причина? 
 

 

 

Контрольна робота № 6 
 

Оберіть правильну відповідь 
 

1. У чому полягає сутність роботи подрібнювального устаткування? 

а) в отриманні продукту визначеної в’язкості; 

б) у зміні розмірів частинок продукту; 

в) у зменшенні розмірів частинок та отриманні якісної поверхні зрізу. 

2. Для подрібнення яких продуктів найчастіше використовуються 

розмелювальні механізми із конусними робочими органами? 

а) сухариків, спецій; 

б) кави; 

в) горіхів, маку. 
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3. Для подрібнення яких продуктів найчастіше використовуються 

розмелювальні механізми із вальцевими робочими органами? 

а) сухариків, спецій; 

б) кави; 

в) горіхів, маку. 

4. За рахунок чого змінюється величина подрібнення продукту у механізмі 

МИП II-1? 

а) за рахунок руху штовхача; 

б) за рахунок переміщення диску для тертя; 

в) за рахунок переміщення барабану. 

5. За рахунок чого змінюється тонкість подрібнення горіхів, розтирання 

маку під час роботи з механізмом МДП II-1? 

а) за рахунок регулювання зазору між розмелювальними валками; 

б) за рахунок регулювання зазору шибера; 

в) за рахунок зміни постачального валка. 

6. До розмелювальних машин та механізмів належать: 

а) МС 12-15, МИК-60; 

б) МРО-350, МС 10-160; 

в) МИМ-105, МС 18-160. 

7. До протиральних машин та механізмів належать: 

а) МПМ-800, МС 2-70; 

б) МПМВ-300, ММП II-1; 

в) МИВП, МОП II-1. 

8. У протиральній машині МП-800 вплив на продукт здійснюється 

наступним чином: 

а) продукт подрібнюється за рахунок високочастотних коливань у поєднанні 

з рухом; 

б) розрізання продукту кромками сита та протискання крізь його отвори; 

в) розчавлення продукту та перемішування за допомогою лопаті, що 

обертається. 

9. Яка з наведених нижче машин призначена для подрібнення вареної 

картоплі, перемішування її з різними домішками та збивання картопляного    

пюре? 

а) МИВП; 

б) МП-800; 

в) МКП-60. 

10. За рахунок чого регулюється тонкість подрібнення варених продуктів під 

час роботи машини МИВП? 

а) за рахунок швидкості обертання ротора; 

б) за рахунок амплітуди коливань корпусу; 

в) за рахунок зазору між ротором і статором. 
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Виконайте ситуаційне завдання 
 

Який механізм або машину доцільно використовувати для розтирання маку в 

кондитерському цеху? Поясніть, якою може бути причина отримання продукту з 

непотрібним ступенем розмелювання? 

 

 

 

Контрольна робота № 7 
 

Оберіть правильну відповідь 
 

1. У чому полягає технологічне призначення різального устаткування? 

а) отримання продукту визначеної в’язкості; 

б) зменшення розмірів часток продукту; 

в) зменшення розмірів та отримання визначеної форми часток продукту із 

гладкою поверхнею зрізу. 

2. Які ножі використовуються у різальному устаткуванні? 

а) прямолінійні, криволінійні, дискові; 

б) плоскорешітчасті, крюкоподібні; 

в) ромбоподібні, якіреподібні. 

3. Під час роботи якої овочерізки продукт рухається, а ножі не рухомі? 

а) роторна; 

б) дискова; 

в) пуансонна. 

4. Який механізм може працювати як овочерізка і як протиральний механізм? 

а) МС 10-160; 

б) МС 28-100; 

в) МОП II-1. 

5. Яка машина дає можливість нарізати варені овочі? 

а) МИМ-105;; 

б) МРОВ-160; 

в) МОК-250. 

6.Які види ножів за будь-якого випадку здійснюють ковзаюче різання? 

а) криволінійні; 

б) прямолінійні; 

в) дискові. 

7. Якою є послідовність збирання ножів на палець шнека для м’ясорубок? 

а) підрізна решітка – ножова решітка – обертальний ніж – упорне кільце – 

затискна гайка; 

б) підрізна решітка – обертальний ніж – ножова решітка – упорне кільце – 

затискна гайка; 

в) обертальний ніж – ножова решітка – підрізна решітка – упорне кільце – 

затискна гайка. 
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8. Яким є крок витків шнека для м’ясорубки? 

а) постійний; 

б) зменшується у бік переміщення продукту; 

в) збільшується у бік переміщення продукту. 

9. Яке призначення слайсера? 

а) збивання рідинних сумішей; 

б) нарізання гастрономічних продуктів; 

в) нарізання монолітів масла. 

10. Яким є рух хліба під час нарізання продукту за допомогою хліборізки 

МРХ-200В? 

а) переривчасто-поступовий; 

б) обертальний; 

в) поступовий. 

 

Виконайте ситуаційне завдання 
 

Підприємство ресторанного господарство подрібнює 100 кг м’яса на добу. Яку 

м’ясорубку доцільно підібрати до м’ясного цеху? Що робити, коли під час роботи з 

м’ясорубкою подрібнений продукт сильно нагрівається, а на ножі накручується плівка? 

 

 

 

Контрольна робота № 8 
 

Оберіть правильну відповідь 
 

1. До місильно-перемішувального устаткування належать наступні машини 

і механізми: 

а) МС 24-300, МП-800; 

б) МС 80-150, МВ-60; 

в) МИП II-1, МС 2-150. 

2. Які робочі органи використовуються у тістомісильних машинах? 

а) місильний важіль з лопаттю; 

б) ножі; 

в) решітки. 

3. Які конструктивні елементи під час роботи тістомісильної машини ТММ-1М 

здійснюють обертовий рух? 

а) діжа, маховик; 

б) місильний важіль з лопаттю, маховик; 

в) діжа, місильний важіль з лопаттю. 

4. Основною технічною характеристикою тістомісильних машин є: 

а) продуктивність; 

б) ємність бачка; 

в) маса. 
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5. Місильний важіль в сучасних тістомісильних машинах підіймають після 

зупинки машини: 

а) вручну; 

б) за допомогою короткочасного включення електродвигуна; 

в) ваші рішення. 

6. Які робочі органи використовуються у збивальних машинах? 

а) місильний важіль з лопаттю; 

б) ножі; 

в) збивачі. 

7. Яким є коефіцієнт завантаження робочої камери для збивальних машин? 

а) 0,8; 

б) 0,4; 

в) 0,2. 

8. Яку кількість швидкостей мають робочі органи збивальних машин? 

а) 1; 

б) 2-3; 

в) ваші рішення. 

9. Основне призначення збивальних машин: 

а) насичення сумішей повітрям за рахунок складного руху збивача; 

б) рівномірний розподіл всіх компонентів у загальному об’ємі; 

в) створення тістоподібної маси та надання їй визначених механічних 

властивостей. 

10. Блендери призначені для: 

а) аерації сумішей повітря; 

б) подрібнення, перемішування та аерації сумішей повітрям; 

в) перемішування та аерації сумішей повітрям. 

 

Виконайте ситуаційне завдання 
 

В кондитерському цех необхідно замісите рідке тісто. Який вид місильно-

перемішувального устаткування можна використати для проведення цього 

технологічного процесу. Які вимоги ставляться до робочого органу цієї 

тістомісильної машини? Обґрунтуйте свою відповідь. 
 

 

 

Контрольна робота № 9 
 

Оберіть правильну відповідь 
 

1. В чому полягає сутність процесів дозування та формування продуктів? 

а) розподіл продуктів на частини однакових геометричних розмірів, мас або 

об’ємів; 

б) придання відмірюваним порціям наданих форми та геометричних розмірів; 

в) вище перераховане. 
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2. До дозувально-формувального устаткування належать наступні машини: 

а) МПМ-800, ВП-1; 

б) МФК-2240, МРТ-60М; 

в) МИМ-105, МРО 50-200. 

3. Яким є робочий орган котлетоформувальної машини МФК-2240? 

а) формувальний стіл з трьома отворами-вічками; 

б) шнек-живильник; 

в) черв’ячний редуктор. 

4. Яким чином здійснюється панірування виробів за допомогою автомата 

МФК-2240? 

а) з одного боку виробу; 

б) з двох боків виробу; 

в) не здійснюється зовсім. 

5. Який рух здійснюється поршнями котлето-формувального автомата? 

а) поступовий; 

б) обертальний; 

в) зворотно-поступовий. 

6. Робочими органами тісторозкатувальної машини МНРТ-130/360 є: 

а) шнек; 

б) черв’ячний редуктор; 

в) стальні валки. 

7. Який робочий орган має машина для виготовлення вареників та 

пельменів ВПМ? 

а) транспортер; 

б) шнек; 

в) штампувальний барабан. 

8. Відсадочні машини призначені для: 

а) формування виробів з картопляним фаршем; 

б) наповнення, формування та декоративного оформлення кондитерських 

виробів; 

в) формування вареників та пельменів. 

9. Ручний поділювач масла поділяє продукт на порції масою: 

а) до 15 г; 

б) до 30 г; 

в) до 50 г. 

10 Дозатор крему порціонує крем масою: 

а) до 15 г; 

б) до 40 г; 

в) до 60 г. 

 

Виконайте ситуаційне завдання 
 

Якими видами механічного устаткування необхідно оснастити цех з випуску               

5 тис. пиріжків у зміну? 
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РОЗДІЛ 2. ТЕПЛОВЕ УСТАТКУВАННЯ 
 

Контрольна робота № 1 
 

Оберіть правильну відповідь 
 

1. Які способи теплової обробки називаються комбінованими? 

а) поєднання різноманітних видів поверхневого нагрівання; 

б) поєднання різноманітних видів об’ємного нагрівання; 

в) поєднання різноманітних видів поверхневого та об’ємного нагрівання; 

г) усе перелічене вище. 

2. До основних способів теплової обробки належать: 

а) варіння, смаження; 

б) пасерування, обсмалювання; 

в) ошпарювання, колядування. 

3. Яка фізична сутність НВЧ-нагріву? 

а) коротка довжина хвиль електромагнітного поля; 

б) нагрівати тільки харчові продукти; 

в) одночасний нагрів всього об’єму продукту. 

4. Як за конструктивним виконанням класифікують теплові апарати? 

а) періодичної та безперервної дії; 

б) несекційні та секційні, немодульовані та модульовані; 

в) з безпосереднім обігрівом. 

5. Яке теплове устаткування є найефективнішим з погляду техніко-

економічних показників? 

а) універсальне; 

б) спеціалізоване. 

6. Яке устаткування доцільно використовувати для швидкого розігрівання 

та розморожування продуктів? 

а) теплові шафи; 

б) термостати; 

в) НВЧ-печі. 

7. Вихідним параметром для котлів є: 

а) продуктивність; 

б) об’єм камери; 

в) ємність. 

8. Яке устаткування забезпечує максимальну швидкість (мінімальний час) 

нагріву продуктів? 

а) варильне; 

б) гриль; 

в) НВЧ-печі. 
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9. Для теплової обробки за підвищеного тиску використовують наступні 

види устаткування: 

а) КПЭ-60, КПГ-40, УЭВ-40; 

б) АЭ-1, АГ-60; 

в) АПЭСМ-2, АПЭ-0,23-01. 

10. В яких апаратах використовують поверхневі (традиційні) способи 

теплової обробки продуктів? 

а) СЭ-0,45-0,1, ПЭСМ-4Ш, ПЭ-0,51; 

б) ТЭ-15, тостерах, НВЧ-печах. 

 

Виконайте ситуаційне завдання 
 

Для оснащення підприємства харчування котлом КПГСМ-250 треба довести 

ефективність перетворення енергії у цьому тепловому апараті. 
 

 

 

Контрольна робота № 2 
 

Оберіть правильну відповідь 
 

1. Які переваги використання електричної енергії при тепловій обробці? 

а) відносна простота, компактність ТГУ; 

б) можливість точного обліку витрат; 

в) гарні санітарно-технічні умови; 

г) високий ККД теплових апаратів; 

д) усе перелічене вище. 

2. Як визначається кількість теплової енергії палива? 

а) Q = 3,6 · P · τ; 

б) q = dk / Mh; 

в) Q = M / V · 100 %. 

3. Які переваги газоподібного палива перед твердим та рідким? 

а) простіше транспортування та збереження; 

б) покращуються санітарно-гігієнічні умови праці; 

в) теплові апарати легко автоматизувати; 

г) знижуються витрати експлуатаційних апаратів; 

д) усе перелічене вище. 

4. До горючої складової природного газу належать: 

а) метан СН4, етан С2Н6, пропан С3Н8, бутан С4Н10; 

б) бензол, азот, двоокис вуглецю. 

5. В яких теплових апаратах використовується водяна пара у якості 

теплоносія? 

а) шафах пекарських; 

б) автоклавах, котлах, пароварильних шафах; 

в) шафах, сковородах. 



 19 

6. У теплових апаратах підприємств харчування найбільш широко 

використовується: 

а) суха насичена пара; 

б) волога насичена пара; 

в) перегріта пара. 

7. Нижча теплота згоряння робочого палива – це: 

а) швидкість, з якою прогрівається ламінарно-текуча газоповітряна суміш 

до температури запалення; 

б) теплота, що виділяється за повного згоряння 1 кг палива, при цьому водяні 

пари конденсуються; 

в) теплота, що виділяється за повного згоряння 1 кг палива без врахування 

теплоти, яка витрачається на випаровування вологи. 

8. До проміжних теплоносіїв належать: 

а) вода; 

б) водяна пара; 

в) органічні рідини; 

г) інформації недостатньо. 

9. Що характеризує воду в теплових процесах як теплоносія? 

а) загальна жорсткість; 

б) прозорість, мутність; 

в) сухий залишок; 

г) усі відповіді правильні. 

10. До органічних рідин, що використовуються у тепловому обладнанні 

відносяться наступні: 

а) гліцерин, етиленгліколь; 

б) ФМ-6, ПФМС-4; 

в) диарілметани. 

 

Виконайте ситуаційне завдання 
 

На діючому підприємстві харчування перевитрачається паливо (електрична 

енергія). Перерахуйте засоби економічного використання палива в теплових апаратах. 

 

 

 

Контрольна робота № 3 
 

Оберіть правильну відповідь 
 

1. Які вимоги висувають до теплових апаратів? 

а) технологічні, конструктивні, економічні; 

б) вимоги охорони праці; 

в) вимоги технічної безпеки; 

г) усе перелічене вище. 
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2. Робоча камера теплового апарату призначена: 

а) для зменшення витрат тепловим апаратом у навколишнє середовище; 

б) для теплової обробки харчових продуктів; 

в) для захисту теплоізоляції від руйнування. 

3. В яких конструкціях теплових апаратів використовуються 

теплообмінники рубашечного типу? 

а) парових кип’ятильниках, конфорках плит; 

б) водонагрівальних пристроях, водонагрівачах; 

в) стравоварильних котлах, автоклавах, мармитах. 

4. Питома теплоємність теплового апарата визначається за виразом: 

а) P · τ = Q1 + Q5 + Q6; 

б) m = M / V; 

в) η = Q1 / Qв · 100%. 

5. Що характеризує ККД теплового апарата? 

а) кількість теплоти, використаної на нагрів продукту; 

б) відношення теплоти, використаної на нагрів продукту, до загально 

витраченої теплоти; 

в) відношення загально витраченої теплоти до теплоти, витраченої на 

нагрів конструкції. 

6. За конструктивним рішенням теплове устаткування поділяється на: 

а) періодичної дії; 

б) секційне-модульоване; 

в) безперервної дії; 

г) немодульоване. 

7. До секційно-модульованого устаткування належать апарати: 

а) СЭ-0,45, ФЭСМ-20, КПГСМ-250; 

б) КПЭ-160, АЭ-1; 

в) КНП-100, КНЭ-25. 

8. В індексації теплових апаратів літери позначають: 

а) найменування групи, до якої відносяться дані апарати; 

б) найменування енергоносія; 

в) розмір та особливості конструкції. 

9. Що характеризує коефіцієнт використання апарата безперервної дії? 

а) витрати енергоносія на одиницю готової продукції; 

б) відношення тривалості роботи апарата до тривалості роботи зміни; 

в) тривалість і-го циклу роботи. 

10. В індексації теплових апаратів цифри позначають: 

а) площу жарильної поверхні, кількість конфорок, ємність котла; 

б) відповідність типорозміру або основному параметру устаткування; 

в) масу апарата. 
 

Виконайте ситуаційне завдання 
 

Запишіть визначення ККД для газового апарата. Запропонуйте практичні 

рекомендації по зниженню втрат теплоти та збільшення ККД газового апарата. 
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Контрольна робота № 4 
 

Оберіть правильну відповідь 
 

1. Тепловий баланс для стаціонарного режиму роботи апарата визначається 

за рівнянням: 

а) Qвитр = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6; 

б) Qвитр = Q'1 + Q'2 + Q'3 + Q'4 + Q'5 ; 

в) G1 + W = G2 + ∆W + Gвт. 

2. Рівняння теплового балансу для апаратів на електричній енергії (режим 

нестаціонарний) має вигляд: 

а) V · Qр
н = Q1 + Q2 + Q5 + Q6; 

б) P · τ = Q1 + Q5 + Q6; 

в) T = Qвитр /(F · τ). 

3. Рівняння теплового балансу для апаратів на твердому паливі записується 

наступним чином: 

а) D · (in - ik) = Q1 + Q5 + Q6; 

б) B · Qр
н = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6; 

в) Епит = А / n. 

4. Для яких апаратів витрати теплоти від хімічної неповноти згоряння 

палива умовно приймаються рівним нулю? 

а) що працюють на парі; 

б) що працюють на газоподібному паливі; 

в) що працюють на електричній енергії. 

5. Для яких апаратів витрати теплоти від механічної неповноти згоряння 

палива умовно приймається рівним нулю? 

а) що працюють на твердому паливі; 

б) що працюють на парі; 

в) що працюють на газоподібному паливі. 

6. Як визначаються витрати теплоти зовнішніми огородженнями апарата в 

навколишнє середовище? 

а) Q1 = G [c · α  · Δt + (1 – α) · r · εk]; 

б)Q5 = ∑ αi · Fi (tп - tв) ·τ; 

в) α = αв + αк. 

7. Як визначається коефіцієнт тепловіддачі конвекцією? 

а) Q3 = 12800 · VСО · В; 

б) αк = Nu ·λ / l; 

в) F = π · d2 / 4. 

8. Як визначаються втрати теплоти на розігрів конструкції апарата? 

а) Q6 = ∑M · c (tк – tн); 

б) Мп = Vп.р. · ρ; 

в) Qв = Q1 + Q2 + Q5 + Q6; 

i=n 

i=1 
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9. Як записується розрахункове рівняння визначення корисної теплоти для 

варіння? 

а) P · τ = Q1 + Q5 + Q6; 

б) Q1 = Gпр · cпр · (tк – tн) + Wж · cж · (tк – tн) + ΔW · r; 

в) Q2 = В · (tвих – tпов). 

10. Як записується рівняння Міхеєва? 

а) Gr = g · β · l3 ∆t / ν2; 

б) Nu = с · (Pr · Gr)n; 

в) β = 1 / (t + 273). 

 

Виконайте ситуаційне завдання 
 

Запишіть ККД теплового апарата з паровим обігрівом. Доведіть практичні 

рекомендації до зниження витрат теплоти і збільшенню ККД апарата. 

 

 

 

Контрольна робота № 5 
 

Оберіть правильну відповідь 
 

1. За якими основними характеристиками класифікують газові пальники? 

а) за способами подання повітря; 

б) за номінальним тиском газу і повітря; 

в) за номінальною тепловою потужністю; 

г) інформації недостатньо. 

2. Що служить для вирівнювання концентрації та швидкісного поля суміші 

в інжекційному газовому пальнику? 

а) сопло; 

б) горловина, дифузор, насадка; 

в) змішувач-інжектор. 

3. Коли здійснюється «відрив полум’я» під час роботи газових пальників? 

а)  за різкого зниження тиску газу в мережі; 

б) за збільшення тиску газу в мережі та за надлишку повітря; 

в) за повного попереднього змішування газу з повітрям. 

4. В яких теплових апаратах використовуються дифузійні пальники? 

а) у плитах; 

б) у котлах великої ємності, сушильних установках; 

в) у термоагрегатах для вогневої очистки овочів. 

5. Які газові пальники забезпечують більшу повноту згоряння газу? 

а) інжекційні безполум’яні; 

б) інжекційні полум’яні; 

в) дифузійні. 
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6. Перед розпалюванням газового апарата тягу в газоході необхідно 

перевірити наступним чином: 

а) провітрити камеру згоряння 2-3 хв; 

б) до оглядового вікна піднести стрічку з тонкого паперу; 

в) відкрити регулятор повітря. 

7. В яких теплових апаратах використовують герметично закриті трубчасті 

електронагрівачі (ТЕНи)? 

а) пароконвектоматах, мармитах, сковородах; 

б) стравоварильних котлах, автоклавах, жарильно-пекарських шафах; 

в) усе перелічене вище. 

8. Строк служіння ТЕНа повинен складати: 

а) від 600 до 800 годин; 

б) від 6000 до 10000 годин; 

в) від 10000 до 20000 годин. 

9. В яких апаратах використовують закриті електронагрівачі з доступом 

повітря? 

а) плитах, електросковородах; 

б) плитах з керамічним покриттям; 

в) опалювачах, водонагрівачах. 

10. Де використовуються фольгові електронагрівачі: 

а) теплообмінниках; 

б) контактних електронагівачах; 

в) в конфорках електроплит, електросковородах. 

 

Виконайте ситуаційне завдання 
 

У помешканні, де встановлено газове устаткування, з’явився запах газу. Як 

визначається витік газу на газопроводі? Які заходи безпеки необхідно здійснити в 

першу чергу? 
 

 

 

Контрольна робота № 6 
 

Оберіть правильну відповідь 
 

1. З яким тиском допускається використовувати газ на підприємствах 

харчування? 

а) 300…600 кПа; 

б) 0…2 кПа; 

в) 600…1200 кПа.  

2. Яке рівняння лежить в основі формули розрахунку газопроводу? 

а) ∆Р = ∆Рл + ∆Рм; 

б) lпр = lг + lекв; 

в) dк = 0,7 dп. 
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3. Яке призначення стояків у газопроводі? 

а) встановлюють перед газовими лічильниками; 

б) подають газ до розподільчих магістралей інших поверхів; 

в) застосовують як запірні пристрої в газопроводах. 

4. Теплогенеруючий пристрой парового котла складається з: 

а) паропроводу; 

б) гріючої камери; 

в) конденсатопроводу; 

г) інформації недостатньо. 

5. Яке призначення водовідокремлювача у паропроводі: 

а) для обігрівання парою гріючу камеру; 

б) для видалення конденсату; 

в) зменшити тиск у конденсатопроводі. 

6. Яке призначення редукційного клапана? 

а) для зниження тиску пари у паропроводі; 

б) для автоматичного підтримання тиску пари на заданому рівні; 

в) для збільшення надійності теплогенеруючих пристроїв. 

7. З яких елементів складається схема паропостачання на підприємствах 

харчування? 

а) ручний насос, бак палива; 

б) паропровід, конденсатопровід; 

в) теплові апарати; 

г) інформації недостатньо. 

8. В парових кип’ятильниках, мармитах, водонагрівачах гріючі камери 

мають вигляд теплообмінників: 

а) рубашечного типу; 

б) змійовикового типу; 

в) трубчастого типу. 

9. Яке призначення продувального крана в схемі гріючих камер? 

а) для запобігання гідравлічних ударів; 

б) для видалення повітря із гріючої камери в початковий період роботи 

апарата; 

в) для запобігання водяних пробок. 

10. Якою може бути схема електропостачання підприємств харчування? 

а) роздільною; 

б) магістральною; 

в) внутрішньоцеховою. 

 

Виконайте ситуаційне завдання 
 

Під час роботи котла КПП-160 раптово з’явились глухі удари в його рубашці, із 

продувального крану повний струмінь конденсату, а також тривалий розігрів 

апарата. Чому це відбувається? Ваші дії. 
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Контрольна робота № 7 
 

Оберіть правильну відповідь 
 

1. Який вид нагріву реалізується в грилях? 

а) поверхневий, за рахунок теплопередавання; 

б) обсяговий; 

в) за рахунок енергії випромінювання. 

2. Електрогрилі роликові призначені: 

а) для приготування шашликів; 

б) для швидкого жаріння та розігріву сосисок, сардельок, м’ясних продуктів 

без застосування жиру; 

в) для розігріву кулінарних виробів на решітці. 

3. Чим відрізняються одна від одної шашличні печі, ростери, тостери? 

а) конструктивними особливостями; 

б) технологічним призначенням; 

в) способом нагріву продуктів; 

г) усім, зазначеним раніше. 

4. Який вид нагрівання застосовується в НВЧ-апаратах? 

а) поверхневий; 

б) об’ємний; 

в) традиційний. 

5. Мінімальні терміни доведення продуктів до кулінарної готовності у НВЧ-

апаратах може бути: 

а) для яловичини – 3,2 хв., баранини – 3,0 хв., риби – 2,3 хв., картоплі – 4,0 хв.; 

б) для яловичини – 8 хв., баранини – 6,0 хв., картоплі – 20 хв. 

6. У чому полягають переваги НВЧ-нагріву? 

а) скорочення часу приготування; 

б) приготування страв у посуді, в якому вони будуть подані до столу; 

в) приготування та розігрів без застосування жирів; 

г) скорочення витрат у разі харчових продуктів; 

д) легкість та зручність в обслуговуванні печі; 

е) усе, перелічене вище. 

7. Увімкнена в електричну мережу НВЧ-піч не працює. Причиною цього 

може бути: 

а) відсутня напруга в електромережі; 

б) не установлено час приготування; 

в) не щільно закрита дверцята; 

г) усе, перелічене вище. 

8. Система блокування у НВЧ-печі призначена для: 

а) підтримування скляної тарілки для приготування їжі; 

б) вимикає піч при відкриванні дверці; 

в) охолодження магнетрона. 
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9. Який рівень потужності НВЧ-поля безпечний для людини? 

а) 0,1 Вт/см2 при частоті 3400 МГц; 

б) 0,01 Вт/см2 при частоті 2400 МГц; 

в) 0,001 Вт/см2 при частоті 4400 МГц. 

10. Обертові відбивачі (дисектори) у НВЧ-печі призначені: 

а) для більш рівномірного нагрівання продукту; 

б) для видалення пари, яка утворюється при тепловій обробці продуктів; 

в) для запобігання витоку енергії поля. 

 

Виконайте ситуаційне завдання 
 

Під час експлуатації НВЧ-печі апарат не вмикається і продукт, що розміщений 

в робочій камері, не нагрівається. Що необхідно зробити? Які основні вимоги 

техніки безпеки під час експлуатації порушені? 
 
 
 

Контрольна робота № 8 
 

Оберіть правильну відповідь 
 

1. Які апарати відносяться до котлів перекидних електричних? 

а) КЭ-100, КНЭ-50, Ф7-20; 

б) ПЭ-0,51, СЭСМ-0,5, КПП-100; 

в) КПЭ-60, КПЭСМ-60, КПЭ-40. 

2. У яких котлах парогенератор поєднаний з пароводяною рубашкою? 

а) КЭ-250, КПЭ-160; 

б) КПЭ-60, КПЭСМ-60; 

в) КПП-160, КПЭ-250. 

3. Яка різниця між автоклавами та стравоварильними котлами? 

а) у надлишковому атмосферному тиску у варильній судині та високою 

температурою обробки продуктів; 

б) в зниженому тиску у варильній судині та температурі обробки продуктів; 

в) у принципово іншому конструктивному принципі. 

4. Що зветься «сухою ходою» стравоварильних котлів? 

а) в парогенераторі немає води; 

б) вода в парогенераторі не залита до певного рівня; 

в) апарат вимкнений з електричної мережі. 

5. Які котли мають два режими роботи? 

а) КПЭ-160, КПЭ-250, КПЭСМ-60; 

б) КЭ-100, КЭ-160, КЭ-250. 

6. Яке призначення манометра в стравоварильних котлах? 

а) для запобігання в варильній судини підвищеного тиску; 

б) для регулювання теплових режимів; 

в) для випуску повітря з пароводяної рубашки. 
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7. Які особливості конструкцій котлів парових? 

а) не мають парогенератора, наповнюючої воронки, крана рівня; 

б) для видалення конденсату і повітря з пароводяної рубашки є продувний 

кран; 

в) усе, перелічене вище. 

8. Як впливає наявність повітря в рубашці котла під час його розігріву? 

а) зменшує час; 

б) збільшує час; 

в) ніяк не впливає. 

9. Що виконує роль теплоізоляції в котлах? 

а) шар холодної води; 

б) альфоль; 

в) повітряний прошарок. 

10. Які кавоварки забезпечують якісніші органолептичні показники напою? 

а) періодичної дії, які роблять при атмосферному тиску; 

б) експрес-кавоварки, виконуючі фільтраційний спосіб екстракції при 

надлишковому тиску пароводяної суміші; 

в) безперервної дії. 

 

Виконайте ситуаційне завдання 
 

При експлуатації котла КПЭ-100 термін розігріву значно перевищує паспортні 

дані, витрати енергоносія більш ніж у технічній характеристиці. Що необхідно 

зробити? 
 
 
 

Контрольна робота № 9 
 

Оберіть правильну відповідь 
 

1. Технологічна сутність процесів смаження полягає в доведенні продуктів 

до стану кулінарної готовності за температур: 

а) 95…120 °С; 

б) 150…350 °С; 

в) 300…450 °С. 

2. У чому полягають особливості конструкції та способів встановлення                

СЭ-0,45 та СЭ-0,22? 

а) апарати мають навісне положення; 

б) конструкція дозволяє стікати конденсату в чашу сковороді; 

в) апараті з чавунною чашею, яка перевертається; 

г) усе, перелічене вище. 
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3. Як здійснюється регулювання температурних режимів у сковородах та 

фритюрницях? 

а) електронагрівальним елементом; 

б) терморегулятором; 

в) тепловою ізоляцією. 

4. Температура жиру в «холодній зоні» фритюрниці не повинна перевищувати: 

а) 190 °С; 

б) 80 °С; 

в) 120 °С. 

5. Інтенсивність нагріву в об’ємі жарильної шафи регулюється за допомогою: 

а) пакетних перемикачів; 

б) теплоізоляційного матеріалу; 

в) пароутворювачем. 

6. Які відміні особливості відрізняють пароконвектомати від конвектоматів: 

а) наявність трьох режимів: «пара», «пароконвекція», «конвекція»; 

б) наявність перемикачів режимів роботи; 

в) наявність теплоізоляції. 

7. Які способи пароутворення є в пароконвектоматах? 

а) отримання пари за допомогою власного парогенератора; 

б) пряме вприскування на турбіну лопатей, які розбризкують воду на 

нагрівачі; 

в) усе, перелічене вище. 

8. До сковорід, що призначені для використання функціональних ємностей, 

належать: 

а) СЭСМ-0,2, СЭСМ-0,5; 

б) СЭ-0,45, СЭ-0,22; 

в) СНЭ-0,2, СНЭ-0,5. 

9. У яких шафах жарильні камери поділені на три (п’ять) відсіків: 

а) ШК-2А, ЭШ-3М; 

б) ШЖЭ-0,85, ШЖЭ-0,51, ШЖЭ-0,85-01; 

в) ШЖЭ-1,36, ШЖЭСМ-2К. 

10. У чому переваги жарильно-пекарських шаф, які мають особистий 

парогенератор? 

а) забезпечують більш високий темп нагріву продуктів та кращу їх якість; 

б) мають спеціальні секції для обробки продуктів перегрітих парою; 

в) мають пристрої, які підтримують задані температурні режими; 

г) у всьому, вище переліченому. 

 

Виконайте ситуаційне завдання 
 

Нагрівальні елементи сковороди завчасно вийшли з ладу. Які вимоги правил 

експлуатації були порушені? 
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Контрольна робота № 10 
 

Оберіть правильну відповідь 
 

1. За якими ознаками класифікують плити? 

а) за видом енергоносія; 

б) робочої поверхні; 

в) виконанням; 

г) інформації недостатньо; 

д) усі відповіді правильні. 

2. Які типи електронагрівачів використовуються у плитах електричних? 

а) конфорки; 

б) ТЕНи; 

в) керамічна жарильна поверхня; 

г) правильну відповідь не наведено; 

д) інформації недостатньо. 

3. Для безпосереднього здійснення теплового процесу на жарильній поверхні 

призначені наступні плити: 

а) ПЭСМ-2, ПЭСМ-4Ш; 

б) ПЭСМ-6/380-Н, ПЭСМ-2НМ, ПЭ-6/380-Н; 

в) ПЭ-0,51, ПГСМ-2Ш. 

4. Які плити відносять до секційно-модульованих? 

а) ПЭСМ-4Ш, ПЭ-0,17-01, ПЭ-0,34; 

б) ПЭТ-0,17, ПЭМ-0,51, ПЭСМ-2К; 

в) ЭП-6, ЭП-2Н; 

г) усі відповіді правильні. 

5. Які основні технічні показники плит електричних? 

а) площа робочої поверхні; 

б) потужність; 

в) габаритні розміри; 

г) правильна відповідь не наведена; 

д) інформації недостатньо. 

6. Які основні особливості конструкції індукційних плит? 

а) наявність функції вимкнення через 60 с, якщо жарильна поверхня 

знаходиться без наплитного посуду; 

б) під робочою поверхнею встановлено електромагнітрон, генеруючий 

електромагнітне поле; 

в) енергія електромагнітного поля направлена тільки на наплитний посуд; 

г) усі відповіді правильні; 

д) інформації недостатньо. 

7. Які основні особливості експлуатації плит з склокерамічною поверхнею? 

а) під час експлуатації не можна залишати вимкнені конфорки без 

наплитного посуду; 
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б) необхідно використовувати наплитний посуд з нержавіючої сталі або 

відповідних сплавів з плоским дном; 

в) при появі щілин на поверхні конфорок експлуатація плит не 

рекомендується; 

г) усі відповіді правильні. 

8. У яких випадках більш доцільно використовувати кухонні плити ніж 

спеціальне устаткування? 

а) за умов невеликого обсягу продуктів, які підлягають різноманітним видам 

теплової обробки; 

б) коли вимагається особливо якісне приготування продукції; 

в) у всіх, вище наведених випадках. 

9. Які кухонні плити мають мінімальну тривалість виходу на робочий 

температурний режим? 

а) газові з чавунною поверхнею; 

б) електричні з чавунною конфоркою; 

в) електричні з керамічним покриттям, що забезпечують передавання тепла 

випромінюванням. 

10. Як здійснюється регулювання теплового режиму кожної конфорки плит? 

а) регулятором первинного повітря; 

б) краном пальника; 

в) індивідуальним пакетним перемикачем. 

 

Виконайте ситуаційне завдання 
 

Плиту ПЭСМ-4Ш ввімкнуто в електричну мережу. Сигнальні лампи не горять, 

шафа та конфорки не нагріваються. Назвіть можливі причини. 
 
 
 

Контрольна робота № 11 
 

Оберіть правильну відповідь 
 

1. За якими ознаками здійснюється класифікація водонагрівального 

устаткування? 

а) за принципом дії; 

б) залежно від ступеня автоматизації; 

в) за видами енергоносія; 

г) усі відповіді правильні; 

д) інформації недостатньо. 

2. За яким принципом базується робота кип’ятильників безперервної дії? 

а) на будові збірника для кип’ятильника; 

б) на принципі сполучених сосудів; 

в) правильна відповідь не наведена. 
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3. Що таке «нормальний кип’яток» ? 

а) вода нагріта від 10 до 100 °С; 

б) вода нагріта від 5 до 90 °С; 

в) вода нагріта від 20 до 100 °С; 

г) усі відповіді правильні. 

4. Чим відрізняються кип’ятильники від водонагрівачів? 

а) улаштуванням ТЕНів; 

б) температурою нагрівання води; 

в) інформації недостатньо; 

г) усі відповіді неправильні. 

5. Якого типу електронагрівачі використовуються в кип’ятильниках? 

а) закриті з доступом повітря; 

б) відкриті; 

в) герметично закриті. 

6. Електрод «сухої ходи», який контролює наявність води, що поступає з 

водопроводу в кип’ятильник, встановлюють: 

а) в збірнику кип’ятку; 

б) в водонагрівачі; 

в) на дні постачальної коробки. 

7. Чим регулюють рівень води у переливній трубці електричного 

кип’ятильника? 

а) краном відбору; 

б) постачальним клапаном; 

в) сигнальною лампою. 

8. Питома продуктивність кип’ятильника визначається: 

а) g = Q / Dст; 

б) dn = Dст / М; 

в) η = Dд · с · (tк – tн) / Q. 

9. Від чого залежить підвищена ефективність роботи водогрійного 

устаткування? 

а) конструктивних особливостей; 

б) дотримання правил експлуатації; 

в) усунення процесів накипоутворення та корозії. 

10. Працює кип’ятильник КНЭ-25. З сигнальної трубки постійно біжить 

гаряча вода. У чому причина?  

а) несправний поплавок; 

б) несправний електрод рівня; 

в) несправна сигнальна трубка. 

 

Виконайте ситуаційне завдання 
 

Під час експлуатації на підприємстві харчування кип’ятильника КНЭ-50 

спостерігається значне зниження продуктивності. Назвіть причини. 
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Контрольна робота № 12 
 

Оберіть правильну відповідь 
 

1. Які апарати відносяться до допоміжних? 

а) плити, шашличні печі, грилі; 

б) мармити, термостати, теплові шафи та прилавки; 

в) пекарські шафи, фритюрниці; 

г) усі відповіді правильні. 

2. Яке теплове устаткування використовують у лініях роздачі обідів? 

а) варильне; 

б) жарильно-пекарське; 

в) допоміжне; 

г) водонагрівальне; 

д) усі відповіді правильні. 

3. Які мармити призначені для зберігання других страв? 

а) МСЭСМ-3, ЭПМ-3М; 

б) МСЭ-55, МСЭ-84-01, МСЭ-110К; 

в) інформації недостатньо. 

4. Для яких цілей призначений мармит МСЭ-84? 

а) для варки перших страв; 

б) для зберігання в гарячому стані компонентів других страв; 

в) правильна відповідь не наведена. 

5. Яке функціональне призначення ТЭ-25? 

а) для короткочасного зберігання кулінарних виробів; 

б) для нагріву та утримання в гарячому стані гарячих напоїв; 

в) усі відповіді неправильні. 

6. Яка повинна бути температура для перших страв, які відпускають 

споживачеві? 

а) не нижче 100 °С; 

б) не нижче 75 °С; 

в) не нижче 30 °С. 

7. Яка повинна бути температура для других страв? 

а) не нижче 40 °С; 

б) не нижче 65 °С; 

в) не нижче 20 °С. 

8. Яке призначення УОП-1, УОП- 2? 

а) зберігання в гарячому стані компонентів других страв; 

б) для опалювання тушок птиці, дичини на підприємствах харчування; 

в) для накопичування та роздачі обідів. 

9. Захист ТЕНа від «сухого ходу» в МСЭСМ-50 здійснює: 

а) поплавковий регулятор рівня; 

б) реле тиску РД-4; 

в) штепсельна розетка. 
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10. Мармити електричні пересувні МЭП- 60, МЭП-35, МЭП- 20, МЭП-6 

обігріваються: 

а) конфорками; 

б) повітряними ТЕНами; 

в) закритими нагрівальними елементами. 

 

Виконайте ситуаційне завдання 
 

При оснащенні підприємства харчування типу «їдальня» перерахуйте склад 

лінії ЛПС, найменування та тип устаткування. 
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Технологий», 2005. – 456 с. 

 
Додаткова література 

 

1. Оборудование предприятий общественного питания. В 3-х ч. – Ч.1. 

Механическое оборудование : ученик для студ. вісш. учеб. заведений /  

В.Д. Елхина, М.И. Ботов. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 416 с. 

2. Оборудование предприятий общественного питания. В 3-х ч. – Ч.2. Тепловое 
оборудование : ученик для студ. вісш. учеб. заведений / В.П. Кирпичников,  

М.И. Ботов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 496 с. 

3. Конвісер І.О., Бублик Г.А., Паригіна Т.Б., Григор’єв Ю.М. Устаткування 
закладів ресторанного господарства: навч. посіб. для студ., які навчаються за 

спеціальністю «Технологія харчування» / За ред. І.О. Консівера. – К.: 2005. – 526 

с. 
4. Дорохін В.О., Герман Н.В., Шеляков О.П. Теплове обладнання підприємств 

харчування: Підручник – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004. – 583 с. 

 
Інтернет-ресурси 

 

1. Механічне устаткування, посудомийні машини [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.eto.com.ua. 

2. Технологічне устаткування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.t-d.dn.ua. 

3. Устаткування для кафе та ресторанів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

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

http://www.profitex.com.ua.  

5. Теплове обладнання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.fagorindustrial.com. 

6. Теплове устаткування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.balticmaster.ua. 



Навчальне електронне видання  

комбінованого використання 

Можна використовувати в локальному та мережному режимах 

 

 

УСТАТКУВАННЯ В ГАЛУЗІ 

Методичні вказівки  

та тематика контрольних робіт для студентів  

спеціальності 181 «Харчові технології» 
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