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ВСТУП 
 

Для всебічного удосконалення організації та змісту освіти необхідно 
постійно поліпшувати якість підготовки фахівців, підвищувати 
конкурентоспроможність випускників вищих навчальних закладів на ринку 

праці, раціонально поєднувати академічні якості та прикладний характер 
освітніх послуг. Ці напрямки обумовлені подальшими соціально-

економічними та 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 тестові завдання, 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. 
Тестові завдання можуть виконувати не тільки навчальну функцію, але й 

контрольну та перевірочну. Вони можуть використовуватися для 
підсумкового стану вивчення курсу; для перевірки підготовки студентів до 

вирішення професійних завдань і виконання функцій, передбачених 
кваліфікаційними вимогами. 

Збірник тестових завдань для проведення поточного та підсумкового 
контролю знань для студентів напрямку підготовки 6.050502 «Інженерна 

механіка»з дисципліни «Теплове обладнання» складений з урахуванням 
програми дисципліни, яка відповідно до навчального плану спеціальності 

6.090221 «інженер-механік» вивчається на четвертому курсі денної форми 
навчання на протязі 7 та 8 семестрів в обсязі 180 годин, з яких 54 годин – 
лекційних, 32 години – лабораторні заняття, 60 годин – самостійна робота, 34 

години – індивідуальна робота. 
Збірник тестових завдань охоплює основні розділи навчальної робочої 

програми і складено з урахуванням практичних рекомендацій, що 
зустрічаються в майбутній діяльності спеціаліста за отриманим фахом. 

Виконуючи тестові завдання, студент повинен продемонструвати 
відповідність кваліфікаційним вимогам, які ставляться до першого 

навчального ступеня у вищому навчальному закладі – бакалавр. 
Збірник тестових завдань з дисципліни «Теплове обладнання» 

передбачає з’ясування рівня теоретичних знань до вимог освітньо-
професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики для 

студентів напрямку підготовки 6.050502 «Інженерна механіка». 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Одним із важливих моментів під час навчання є оцінювання критеріїв 
знань студентів, які є невід’ємною складовою частиною любого навчального 
процесу. 

Результати тестів оцінюються відповідно до національної системи 
оцінювання, а саме на «відмінно», «добре», «задовільно» та «незадовільно». 

При проведенні тестування мінімальна кількість вірних 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%. 
Перерахунок у оцінку університетської системи оцінювання проводять у 

відповідності до критеріїв оцінювання поточного контролю знань студентів 
відповідної теми, що зазначена в робочій програмі. 
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Назва та зміст змістового модулю 

Оцінка тестових 

завдань за 

поточним 
контролем  

max – min балів 

1 

1. Загальні принципи будови та тепловий 

розрахунок апаратів 
 

1.1 Загальні відомості про теплові апарати  2-0 

1.2 Паливо, теплоносії 2-0 

1.3 Ефективне використання і економія паливно-

енергетичних ресурсів на підприємствах харчування  
2-0 

1.4 Загальні принципи будови теплових апаратів  2-0 

1.5 Тепловий розрахунок апаратів  2-0 

1.6 Теплогенеруючі пристрої  2-0 

2 

2. Стравоварильне та жарильно-пекарське 

устаткування 
 

2.1 Схеми енергопостачання підприємств 
харчування  

2-0 

2.2 Апарати НВЧ- та ІЧ-нагріву 2-0 

2.3 Стравоварильне устаткування  2-0 

2.4 Жарильно-пекарське устаткування  2-0 

3 

3. Пароконвектомати, універсальне, водогрійне 

та допоміжне устаткування 
 

3.1 Пароконвектомати 2-0 

3.2 Універсальні теплові апарати (плити)  2-0 

3.3 Водогрійне устаткування  2-0 

3.4 Допоміжне устаткування  2-0 
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ТЕМА 1  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТЕПЛОВІ 

АПАРАТИ  

 
1. Технологічний процес, який базується на зміні теплового стану 

продуктів і середовищ, що беруть участь в процесі, що проводять з 
метою доведення продуктів до стану кулінарної готовності? 

а) механічна обробка; 
б) теплова обробка; 

в) холодильна обробка. 
2. Які способи теплової обробки основні? 

а) варіння, жарення; 
б) пасерування, обсмаження, ошпарювання, термостатування. 

3. Спосіб нагріву продукту, що базується на взаємодії продукту з 
електромагнітним полем? 

а) об’ємний; 
б) комбінований; 
в) поверхневий. 

4. Нагрів харчового продукту, який здійснюється при підводі тепла до 
його поверхні? 

а) об’ємний; 
б) комбінований; 

в) поверхневий. 
5. При використанні якого виду об’ємного способу теплової обробки 

температура поверхні продукту досягає 130...135°С? 
а) ІЧ-нагрів; 

б) НВЧ-нагрів; 
в) індукційний нагрів; 

г) ЕК-нагрів. 
6. Форми зв’язку вологи з матеріалом? 

а) постійна, непостійна; 

б) поверхнева, об’ємна; 
в) вільна, зв’язана. 

7. Під дією якого чинника в продуктах можуть виникати струми Фуко? 
а) ІЧ-хвилі; 

б) НВЧ-енергія; 
в) постійний електричний струм; 

г) магнітне поле. 
8. Процес переміщення в просторі нерівномірно нагрітих об’ємів 

середовища? 
а) теплопровідність; 

б) випромінювання; 
в) конвекція? 

9. За конструктивним виконанням теплові апарати класифікують за 
видами: 
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а) періодичної та безперервної дії; 
б) несекційні та секційні, не модульовані та модульовані; 

в) з безпосереднім обігрівом. 
10. Яка фізична сутність НВЧ-нагріву? 

а) коротка довжина хвиль електромагнітного поля; 

б) нагрівати тільки харчові продукти; 
в) одночасний нагрів усього об’єму продукту; 

г) усе, що було перелічено вище. 
11. У чому переваги інфрачервоного нагріву? 

а) не дозволяє отримувати на поверхні виробу специфічну піджаристу 
шкоринку; 

б) скорочує термін теплової обробки кулінарних виробів; 
в) прості конструкції апаратів; 

г) інформації недостатньо. 
12. Для теплової обробки за підвищеним тиском використовують 

наступні види устаткування: 
а) КПЭСМ-60, УЭВ-40, КПГ-40; 

б) АПЭ-0,23-01, АПЭСМ-2, ФЭ-20; 
в) АЭ-1, АГ-60. 

 

 
 

ТЕМА 2  ПАЛИВО, ТЕПЛОНОСІЇ 

 
1. Паливо – це: 

а) складні органічні сполуки, при згоранні яких виділяється теплота; 
б) кисень, водень, деревина; 
в) неорганічні сполуки, при згорянні яких виділяється вода; 

г) складні органічні сполуки, при згоранні яких невиділяється теплота. 
2. Паливо поділяється на: 

а) природне, штучне; 
б) тверде, газоподібне; 

в) енергія, газ, паливо. 
3. Гази, що складаються переважно на 90...98% з метану? 

а) жирні; 
б) сухі; 

в) зріджені; 
г) коксові. 

4. Зріджені гази – це: 
а) гази, що складаються з метану; 

б) попутні гази, що отримують під час видобутку нафти; 
в) газ, що отримують в результаті генераторного процесу; 
г)пропанбутанові фракції, що витягаються з газів нафтових та 

газоконденсатних рудовищ. 
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5. Теплота, що виділяється за повного згоряння 1 кг палива, без 
врахування теплоти, що витрачається на випаровування вологи? 

а) вища теплота згоряння; 
б)нижча теплота згоряння; 
в)швидкість розповсюдження полум’я. 

6. Який вид палива має найбільший коефіцієнт надлишку повітря? 
а) торф; 

б) деревина; 
в) кам’яне та буре вугілля; 

г) антрацит; 
д) природний газ; 

е) мазут. 
7. Один із найбільш використовуваних теплоносіїв на підприємствах 

харчування? 
а) вологе повітря; 

б) органічні рідини; 
в) водяна пара; 

г) топкові гази. 
8. Засоби економічного використання палива в теплових апаратах? 

а) використання сучасних видів обладнання; 

б) зменшення процесу обігріву; 
в) використання альтернативних методів обробки харчових продуктів. 

9. В яких теплових апаратах застосовується суміш сухого повітря та 
водяної пари? 

а) шафах пекарських; 
б) пароконвектоматах; 

в) сковородах. 
10. В теплових апаратах підприємств харчування найбільш широко 

використовується: 
а) суха насичена пара; 

б) волога насичена пара; 
в) перегріта пара. 

11. Які переваги електричної енергії? 

а) відносна проста, компактність ТГУ; 
б) можливість точного обліку витрат; 

в) гарні санітарно-гігієнічні умови; 
г) високий ККД теплових апаратів; 

д) усе, що було перелічене вище. 
12. В яких теплових апаратах використовується водяна пара як 

теплоносій? 
а) шафах пекарських; 

б) автоклавах, котлах, пароварильних шафах; 
в) сковородах. 
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ТЕМА 3  ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ І 

ЕКОНОМІЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ 

РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ХАРЧУВАННЯ 
 

1. Форми енергії, що застосовують в теплових апаратах підприємств 

харчування? 
а) електрична, парова, газова; 

б) електрична, парова, вогнева; 
в) парова, газова, вогнева; 

г) електрична, парова, газова, вогнева. 
2. Під час перетворення 1 кВт/год електроенергії виділяється теплоти? 

а) 19,4 МДж; 
б) 29,4 МДж; 

в) 3,6 МДж; 
г) 1,5 МДж. 

3. До вторинних енергоресурсів галузі не належить? 
а) вода; 
б) повітря; 

в) пароконденсат; 
г) кокс. 

4. Носіями акумульованої теплоти є… 
а) теплові апарати з вогневим, паровим, електричним обігрівом; 

б) апарати систем паропостачання та опалення; 
в) мийні машини та ванни. 

5. Величина енергетичного ККД технологічного апарата дорівнює… 
а) ηен = ηт · Х; 

б) Qв = Рн · τ; 
в) qнавч = α0 · (Тст – Тпов). 

6. Для жарильної шафи енергія, витрачена на нагрівання повітря, 
дорівнює… 

а) Wвод = Cр вод ·Gвод; 
б) Wт пов = Cр пов · Gпов; 
в) Qв = D ·(iп - iк). 

7.  Що таке енергетичний ККД? 
а) коли вся теплота використовується на технологічний процес; 

б) відношення кількості теплоти, що використовується в 
технологічному процесі, до максимально можливої кількості теплоти, 

що могла б бути використана в даному процесі; 
в) сумарна потужність нагрівачів. 

8. Як визначається вихід ВЕР від гарячих вод, що складаються? 
а) ΔP = ΔPд + ΔPм; 

б) Qв = Gв · Cв · (tв-tх.в.) · 106 
в) Qв = В · Qнр. 
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9. Як розраховується питома продуктивність робочої камери? 
а) Хт = qi

o
; 

б) γm = Gi / (Vк · τц); 
в) Kv = G / (ρ · Vk). 

10. Тепловими вторинними енергетичними ресурсами підприємств 

харчування є… 
а) продукти згоряння палива; 

б) вторинна пара та пароконденсатна суміш; 
в) носії акумульованої теплоти. 

 

 

ТЕМА 4  ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ БУДОВИ 

ТЕПЛОВИХ АПАРАТІВ 
 

1. За технологічним призначенням теплові апарати поділяють на: 
а) електричне, газове, парове, вогневе; 

б) варильне, жарильне, водогрійне, універсальне, допоміжне; 
в) електричне, газове, водогрійне. універсальне. 

2. За конструктивним рішенням теплові апарати поділяють на: 

а) універсальне, спеціалізоване, вузькоспеціалізоване; 
б) секційне, несекційне, модульне, немодульне; 

в) з беспосереднім обігрівом, з непрямим обігрівом, контактне. 
3. Який з конструктивних елементів зменшує втрати теплоти в 

навколишнє середовище: 
а) корпус; 

б) кожух; 
в) основа; 

г) теплоізоляція. 
4. Технологічність, уніфікація і нормалізація деталей, технічна 

довершенність відноситься до: 
а) економічних вимог; 

б) технологічних вимог; 
в) експлуатаційних вимог; 
г) конструктивних вимог. 

5. Питома енергоємність – це: 
а) відношення потужності апарата, до основного параметру, що 

характеризує апарат; 
б) досконалість кострукції апарату; 

в) відношення корисної теплоти, що використана для нагріву продукту 
до всієї. 

6. Що визначають літери в індексації теплових апаратів? 
а) основний параметр; 

б) найменування енергоносія; 
в) найменування виду устаткування. 
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7. 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. 

8. 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. 

9. Які вимоги висувають до теплових апаратів? 
а) технологічні, конструктивні; 

б) вимоги охорони праці; 
в) вимоги технічної естетики; 

г) усе, що було перелічено вище. 
10. Як визначається питома металоємність? 

а) Q = 3600 · G / τ; 
б) m = M / V; 
в) E = N / F. 

11. Матеріали для теплоізоляції теплових апаратів… 
а) емаль, епоксидні смоли; 

б) пенопласти, скловата, шлаковата, альфоль; 
в) фарфор, кераміка. 

12. Сучасні напрямки конструювання теплового устаткування – це… 
а) використання функціональних ємностей; 

б) використання блочної та універсальної конструкції устаткування; 
в) використання відкритих електронагрівачів. 

 

 
 

ТЕМА 5  ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК АПАРАТІВ 
 

1. 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; 

г) усе, що було перелічено вище. 
2. Для яких апаратів витрати теплоти від хімічної неповноти згоряння 

палива умовно приймаються рівними нулю? 
а) що працюють на парі; 

б) що працюють на газоподібному паливі; 
в) що працюють на електричній енергії. 
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3. Як записується розрахункове рівняння визначення корисної теплоти 
для варки? 

а) P · τ = Q1 + Q5 + Q6; 
б) Q1 = Gпр · cпр · (tк – tн) + Wж · cж · (tк – tн) + ΔW · r; 
в) Q2 = B · (tвих – tпов). 

4. Як визначають витрати теплоти на розігрів конструкції апарата? 
а) Q6 = ∑M · c · (tк – tн); 

б) Mп = Vп.р. · ρ; 
в) Qв = Q1 + Q2 + Q5 + Q6. 

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. Відношення маси готового продукту, який одержано в результаті 

процесу, до маси вихідних продуктів, називають… 
а) витрати води, що випаровуються; 

б) виходом продукту; 
в) матеріальним балансом. 

7. Теплопровідність – це … 

а) енергетичний ККД; 
б) спосіб перенесення тепла від джерела до продукту; 

в) тривалість процесу. 
8. Основною метою конструктивного розрахунку є … 

а) визначення тиску і фізичних властивостей киплячої рідини; 
б) визначення поверхні теплообміну робочої камери, теплогенеруючих 

пристроїв, потужності і основних розмірів апарата за заданою 
продуктивністю. 

9. Тепловий баланс для стаціонарного режиму роботи апарата 
виражається відповідно рівнянням… 

а) Qвитр = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6; 
б) Qвитр = Q1’ + Q2’ + Q3’ + Q4’ + Q5’; 
в) G1 + W = G2 + ΔW + Gвт. 

10. Рівняння теплового балансу для апаратів на твердому паливі 
записується наступним чином … 

а) D · (iп – iк) = Q1 + Q5 + Q6; 
б) B · Qн

р
 = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6; 

в) Епит = A / n. 
 

 
11. Як визначають витрати теплоти на розігрів конструкції апарата? 

а) Q6 = ∑M · c · (tк – tн); 
б) Mп = Vп.р. · ρ; 

в) Qв = Q1 + Q2 + Q5 + Q6. 
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12. Як записується рівняння Міхєєва? 

а) 
23

nΔt/νlβgGr  ; 

б) Nu = с · (Pr · Gr)
n
; 

в) β = 1 / (t + 273). 

 

 

 

ТЕМА 6  ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧІ ПРИСТРОЇ 

 
1. Під час спалювання крупнокускового та малозистого палива з 
великим виходом летучих газів використовують? 

а) колосникову решітку; 
б) брусчаті колосники; 

в) плиточні колосники. 
2. Для спалення рідкого палива тиск пари повинен знаходитися в 

межах? 
а) 150....4000 кПа; 

б) 300....1500 кПа; 
в) 500....5000 кПа. 

3. Який із типів теплорегенеруючого пристрою використовується при 
паровому обігріві? 

а) трубчасті, змієвидні, камерні; 

б) слоєві, камерні; 
в) ІЧ-генератори; 

г) магнетрони. 
4. За способом подання повітря газовий пальник може бути? 

а) зовнішнього змішування; 
б) внутрішнього змішування; 

в) низького, середнього і високого тиску. 
5. Для підсмоктування повітря за рахунок розрідження 

використовують? 
а) сопло; 

б) змішувач-інжектор; 
в) конфузор; 

г)горловину; 
д) насадку. 

6. Теплообмінники теплових апаратів поділяються? 

а) пристрої з обігрівом харчових продуктів крізь розподілювальну стінку 
та парою; 

б) сумішні, сполучені; 
в) за видом обігріву, конструктивним виконанням. 
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7. Електронагрівачі, що перетворюють електричну енергію на теплову? 
а) з металевим опопром, з неметалевим опопром, рідинні; 

б) ІЧ-нагрів, НВЧ-нагрів 
в) темні, світлі, магнетрони. 

8. Відкритий електронагрівач представляє собою? 

а) спіраль, яку запресовано в електроізоляційну масу; 
б) спіраль, яка поміщена в керамічні буси; 

в) спіраль, яка скріплена металевими пластинами. 
9. Яке призначення електронагрівачів? 

а) для змішування повітря та газу; 
б) для варки бульйонів, перших страв, гарнірів, соусів, каш. 

в) перетворюють електричну енергію в теплову. 
10. У яких теплових апаратах використовуються відкриті 

електронагрівачі? 
а)пекарських шафах, конвектоматах; 

б) фритюрницях, автоклавах; 
в) плитах, шашличницах. 

11. У яких теплових апаратах використовують закриті електронагрівачі 
з доступом повітря? 

а) плитах, електросковородах, плитах з керамічним покриттям; 

б) опалювачах, водонагрівачах. 
12. В яких теплових апаратах використовують герметично закриті 

трубчасті електронагрівачі (ТЕНи)? 
а) пароконвектоматах, мармітах, сковородах; 

б) стравоварильних котлах, автоклавах, жарильно-пекарських шафах; 
в) усіх, що було перелічене вище. 

 

 

 

ТЕМА 7  СХЕМИ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ 

 
1. Тиск в газовій мережі високого тиску має знаходитись в межах : 

а) 5...300 кПа; 
б) 300...600 кПа; 

в) 600...1200 кПа. 
2. Для подачі пари від котла до паровикористовуючих апаратів 

використовують: 
а) паропровід; 

б) конденсатопровід; 
в) парогенератор. 
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3. Водовідділювач: 
а) забезпечує течію робочого тіла тільки в одному напрямку і 

представляє собою камеру, в якій є перегородка з отвором; 
б) сталева судина циліндричної форми, яка встановлена на паропроводі 
на шляху руху пари від котла до споживача; 

в) використовується за анявності значної довжини прямолінійних 
ділянок паропроводу. 

4. Послідовність процесу спалювання рідкого топлива: 
а) розкладення палива, використовування крапель, розпилення, 

утворення пальної суміші, спалювання; 
б) використовування крапель, розпилення, розкладання палива, 

утворення пальної  суміші, спалення; 
в) розпилення, випаровування крапель, пірогенетичне розкладання 

палива, утворення пальної суміші, спалення. 
5. Якою може бути схема електропостачання підприємств харчування? 

а) роздільною; 
б) магістральною; 

в)  внутрішньоцеховою. 
6. До схеми паропостачання підприємства, яке отримує технологічну 
пару з власної котельні, входять наступні основні елементи: … . 

а)  топка, насадка, змішувач; 
б)  паровий котел, паропровід, конденсатопровід, 

в)  парові апарати, лінія живлення котлів. 
7. В парових кип’ятильниках, мармитах, водонагрівачах гріючі камери 

представляються у вигляді  теплообмінників … . 
а) рубашечного типу; 

б) змієвикового типу; 
в) трубчастого типу. 

8. Пристрої для спалювання твердого палива складаються з … . 
а) електродвигуна; 

б) топки, зольника, газоходів; 
в)  манометра, зливного крана. 

9. Яке призначення  редукційного клапана? 

а)  для зниження  тиску пари у паропроводі;  
б) автоматичного підтримання тиску пари на заданому  рівні; 

в)  для збільшення надійності теплогенеруючих пристроїв. 
10.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. 

11. Якою може бути схема електропостачання підприємств харчування? 
а) роздільною; 

б) магістральною; 
в)  внутрішньоцеховою. 
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12. З яких елементів складається  схема паропостачання на 
підприємствах харчування? 

а) ручний насос, бак палива;  
б) паропровід, конденсатопровід; 
в)теплові апарати; 

г) інформації недостатньо. 
 

 

 

ТЕМА 8  АПАРАТИ НВЧ- ТА ІЧ-НАГРІВУ 

 
1.  Який вид нагрівання застосовується в НВЧ- апаратах? 

а) поверхневий; 
б) об’ємний; 

в) традиційний. 
2. Який вид нагріву реалізується в грилях? 

а) поверхневий, за рахунок теплопередавання; 
б) обсяговий; 
в)  за рахунок енергії випромінювання. 

3. НВЧ-печі малої потужності мають потужність:  
а) 1,5...5,0 кВт; 

б) 0,7...1,0 кВт; 
в)  0,5...1,5 кВт. 

4. Систему блокування у НВЧ-печі  призначено для: 
а) підтримування скляної тарілки для приготування їжі; 

б) вимикає піч при відкриванні дверці;  
в) охолодження магнетрона. 

5. За способом дії НВЧ-апарати є: 
а)  періодичної дії (камерні); 

б) безперервної (конвеєрні);  
6. Режим теплової обробки виробів у ПКЖ забезпечується: 

а)  пальником; 
б)  блоком ІЧ-генераторів;   
в)   горном. 

7.  Чим відрізняються одна від одної шашличні печі, ростери, тостери? 
а) конструктивними особливостями; 

б) технологічним призначенням; 
в) способом нагріву продуктів; 

г)усіма раніше зазначеним. 
8. Прилад, призначений для підігріву бутербродів, м’ясних виробів, 

птиці, напівфабрикатів для пригтовуання бутербродів? 
а) шашлична піч; 

б) тостер; 
в) ростер. 
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9. Обертові відбивачі (дисектори)  призначені у НВЧ- печі: 
а) сприяють більш рівномірному нагріванню продукту; 

б) для видалення пари, яка утворюється при тепловій обробці 
продуктів;  
в) запобігає витоку енергії поля. 

10. Піч конвеєрна жарочна  ПКЖ призначена …  
а)  для утилізації тепла відхідних продуктів згорання; 

б)  для короткочасного зберігання кулінарних виробів;  
в)  для безперервного смаження м’ясних виробів. 

11. Режим теплової обробки виробів у ПКЖ забезпечується …  
нагрівачами. 

а)  пальником; 
б)  блоком ІЧ- генераторів;   

в)   горном. 
12. Увіткнення в електромережу  НВЧ- піч не працює. Причиною може 

бути:  
 а) відсутність напруги в електромережі; 

б) не встановлено час приготування;  
в) не щільно закриті дверцята; 
г) усе, що було перелічено вище.  

 

 

 

ТЕМА 9  СТРАВОВАРИЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ 

 
1. Нагрівання продуктів в бульйоні, воді, молоці, атмосфері насиченої 
пари до стану кулінарної готовності за атмосферного або підвищенного 

типу? 
а) жарка; 

б) варка; 
в) комбінована обробка. 

2. Як здійснюється контроль рівня води у пароводяній рубашці? 
а) за допомогою клапана турбінки; 

б) за допомогою крана рівня; 
в) за допомогою вакуумного клапану. 

3. Яке призначення манометра в стравоварильних котлах? 
а) для запобігання варильної судини від підвищеного тиску ; 
б) для регулювання теплових режимів;   

в) для випуску повітря з пароводяної рубашки.  
4. Що виконує роль теплоізоляції в котлах?  

а) шар холодної води; 
б) альфоль;   

в) повітряний прошарок. 
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5. Апарати, в яких процес приготування продуктів оснований на 
використанні гостої вологої пари: 

а) кавоварки; 
б) жарильні печі; 
в) пароварильні печі. 

6. Перколяція – це процес, при якому: 
а) кипляча вода або пароводяна суміш за атмосферного або 

підвищенного тиску проходить через шар сировини; 
б) кипляча вода багаторазово проходить крізь шар сировини за 

атмосферного тиску; 
в) сировина змішуєься з водою, а процес перемішування здійснюється 

бульбашками води. 
7. Яка різниця між автоклавами та стравоварильними котлами? 

а) надлишковим атмосферним тиском у варильній судині та високою 
температурою обробки продуктів; 

б) зниженим тиском у варильній судині та температурою обробки 
продуктів;   

в) принципово іншим конструктивним пристроєм. 
8. Як наявність повітря в рубашці котла впливає на час його розігріву?  

а) зменшує час; 

б) збільшує час;   
в) ніяк не впливає. 

9. Яке призначення манометра в стравоварильних котлах? 
а) для запобігання варильної судини від підвищеного тиску ; 

б) для регулювання теплових режимів;   
в) для випуску повітря з пароводяної рубашки.  

10. Які котли мають варильну судину у вигляді прямокутного 
паралелепіпеду? 

а) АЭ-1, АГ-60; 
б) КПГСМ-250, КЭ-100, КЭ-160;   

в) КПГ-60М, КПП-100. 
11. Як здійснюється контроль рівня води у пароводяній рубашці? 

а) за допомогою клапана турбінки; 

б) за допомогою крана рівня; 
в) за допомогою вакуумного клапану. 

12. Як наявність повітря в рубашці котла впливає на час його розігріву? 
а) зменшує час; 

б) збільшує час;   
в) ніяк не впливає. 
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ТЕМА 10  ЖАРИЛЬНО-ПЕКАРСЬКЕ 

УСТАТКУВАННЯ 
 

1. Як здійснюється регулювання температурних режимів у сковородах та 

фритюрницях? 
а) електронагрівальним елементом; 
б) терморегулятором; 

в) тепловою ізоляцією. 
2. За видом енергоносія розрізняють сковороди: 

а) парові, електричні; 
б) газові, парові; 

в) електричні, газові. 
3. Температура жиру в «холодній зоні» фритюрниці не повинна 

перевищувати: 
а) 190°С; 

б) 80°С; 
в) 120°С. 

4. Під час жарки у фритюрі співвідношення жиру та продукту повинно 
скласти: 

а) 1:15; 

б) 1:4; 
в) 1:2. 

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

а) пакетних перемикачів; 
б) теплоізоляційного матеріалу. 

6. Яке устаткування відноситься до жарильних апаратів безперервної 
дії? 

а) СЭСМ-0,5, ШЖЭ-0,85-01; 
б) ФНЭ-40, ВЖШЭ-675,ПКЖ; 

в) СКГ-0,3, ФЭ-20. 
7. Як підтримується температурний режим шафи ШЖЭСМ-2? 

а) рукояткою повороту шибера заслінки; 
б) терморегулятором ТР-4К; 
в) теплоізоляцією. 

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. Як здійснюється регулювання температурних режимів у сковородах та 

фритюрницях? 
а) електронагрівальним елементом; 

б) терморегулятором; 
в) тепловою ізоляцією. 
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10. Яке призначення апарату АВПП-3,0/22-230? 
а) для формування оладків; 

б) для виготовлення пончиків кільцеподібної форми; 
в) для випікання млинцевих заготовок прямокутної форми. 

11. Теплова напруга поду сковороди визначається наступним чином… 

а) Δtmax = tmax – tmin; 
б) Tж = Q / Fж · τ; 

в) Nu = с · (Pr · Gr)
n
. 

12. Інтенсивність нагріву в об’ємі жарильної шафи регулюється за 

допомогою… 
а) пакетних перемикачів; 

б) теплоізоляційного матеріалу. 

 

 

ТЕМА 11  ПАРОКОНВЕКТОМАТИ 

 
1. Які відмінні особливості відрізняють пароконвектомати від 
конвектоматів: 

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

б) наявність перемикачів режимів  роботи; 
в) усе, що було перелічено вище. 

2. Для санітарної обробки в пароконвектоматах є … 
а) функція автоматичної промивки; 

б) вбудований ручний душ; 
в) система форсунок. 

3. Пароконвектомати забезпечуються стрижневим щупом для… 
а) для автоматичного охолодження камери; 

б) для виміру та контролю температури всередині продукту в процесі 
приготування; 

в) ручного уприскування води в робочу камеру. 
4. Освітлення робочої камери пароконвектомата здійснюється… 

а) мікровимикачем; 
б) протиударною галогеновою лампою; 
в) полум’ям пальника. 

5. Режим приготування пароконвектомата, який призначений для 
відварювання, розігрівання, бланшування, пастерізації, тушіння 

,томління, розмочування: 
а) «пар»; 

б) «конвекція»; 
в) «пароконвекція». 

6. Режим «конвекція» використовується в пароконвектоматах для … 
а) відварювання, розігрівання, пастеризації; 

б) жарки з утворенням коринки, випікання, запікання; 
в) жарки зі зволоженням, тушіння. 



 20 

7. Надійність і безпечність роботи пароконвектоматів досягається 
наявністю… 

а) незалежних аварійних датчиків температури робочої камери; 
б) датчика, що вимикає апарат при відкриванні дверцят; 
в) датчика закриття запору камери. 

8. Які є способи отримання пари в пароконвектоматах? 
а) за допомогою власного парогенератора; 

б) пряме вприскування води на турбіну лопатей, які розбризкують її на 
нагрівачі; 

в) усе, що було перелічено вище. 
9. Які відмінні особливості відрізняють пароконвектомати від 

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

б) наявність перемикачів режимів  роботи; 
в) наявність теплоізоляції. 

10. Яке призначення вакуумного склопакету, вбудованого в дверцята 
пароконвектомата? 

а) гарантує мінімальні втрати тепла; 
б) гарантує економію електроенергії; 
в) дозволяє контролювати процес приготування без відкривання 

дверцят; 
г) усе, що було перелічено вище. 

11. Гастроємність типу GN 1/1 має наступні розміри… 
а) 325 × 265 мм; 

б) 530 × 325 мм; 
в) 650 × 530 мм. 

12. Які переваги використання пароконвектоматів у порівнянні з 
традиційними засобами теплової обробки? 

а) зниження витрат м’ясної сировини на 50…69%, овочів – на 25%; 
б) витрати жиру знижаються на 90…95%, води – на 70%, 

електроенергії – на 60%; 
в) усе, що було перелічено вище. 

 

 

 

ТЕМА 12  УНІВЕРСАЛЬНІ ТЕПЛОВІ АПАРАТИ 

(ПЛИТИ) 

 
1. Універсальний тепловий аппарат, за допомогою якого здійснюється 

варка, жарка, а також допоміжні процеси: 
а) мармит; 
б) сковорода; 

в) плита. 
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2. За якими ознаками класифікуються плити? 
а) від виду енергоносія; 

б) робочої поверхні; 
в) виконання; 
г) усі відповіді правильні. 

3. Які кухонні плити відносяться до малоінерційних: 
а) з чавунною поверхнею; 

б) із склокерамічним покриттям; 
в) зі сталевим покриттям. 

4. До несекційних плит відносять: 
а) ПЭСМ-4Ш, ПЭ-0,17-01,ПЭ-0,34; 

б) ПЭТ-0,17, ПЭМ-0,51, ПЭСМ-2К; 
в) ЭП-7М, ЭП-8. 

5.  Питома металоємність плити є:. 
а) α=δ/tж 

б) Мм = Мпл/Fж 

6. До універсальних теплових апартів відносять: 

а) автоклави; 
б) котли; 
в) плити; 

г) фритюрниці. 
7. Плити, що працюють на твердому паливі: 

а) ПЭСМ-2, ПЭСМ-4Ш; 
б) ПСТ-2,5, ПСТ-1,5; 

в) ПЭ-0,51, ПГСМ-2Ш. 
8. 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, забезпечуючи передавання 

тепла випромінюванням. 
9. До теплогенеруючих устроїв газових плит відносяться … . 

а) бортова поверхня, жарильна шафа; 

б) камера згоряння, газові пальники; 
в) каркас. 

10. У процесі роботи плит не допускають … . 
а) у період розігріву вмикати на повну потужність; 

б) вмикання електроконфорок на холостому ході. 
11. Як здійснюється «утилізація» тепла продуктів згоряння, що 

відходять у газових плитах? 
а) прикривають регулятор первинного повітря; 

б) відкривають кран пальника; 
в) встановлюють водонагрівачі, теплові шафи і др. 
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12.  Питома металоємність плити є … . 
а) α=δ/tж 

б) Мм = Мпл/Fж 

 

 

 

ТЕМА 13  ВОДОГРІЙНЕ УСТАТКУВАННЯ 

 
1. Якого типу електронагрівачі використовуються в кип’ятильниках? 

а) закриті з доступом повітря; 

б) відкриті; 
в) герметично закриті; 

2. Електрод «сухої ходи», який контролює наявність води, яка поступає з 
водопроводу в кип’ятильник, встановлюють: 

а) в збірник кип’ятку; 
б) в водонагрівачі; 

в) на дні постачальної коробки. 
3. На якому принципі базується робота кип’ятильників безперервної дії? 

а) на будові збірнику для кип’ятку; 
б) на принципі сполучених сосудів. 

в) правильна відповідь не наведена. 
4. Кип’ятильник, в якому процес приготування окропу та його відбір 
відокремлені? 

а) періодичної дії; 
б) безперервної дії. 

5. Водонагрівач, в якому вода, що нагрівається безперевно протікає 
через апарат? 

а) проточного типу; 
б) ємнісного типу. 

6. Як впливає наипоутворення на роботу водогрійного устаткування? 
а) зменшується тривалість приготування гарячої води; 

б) збільшується тривалість приготування гарячої води; 
в) не впливає. 

7. Корисно використовувана теплота визначається … (нестаціонарний 
режим). 

а) Gв=V·ρв; 

б) Q1=Gв·св·(tk-tn)·τ; 
в) Дн=Дд ·tk-tn /90. 

8. Чим відрізняються кип’ятильники від водонагрівачів? 
а) улаштуванням ТЕНів; 

б) температурою нагрівання води; 
в) об’ємом резервуару для води. 
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9. Залежно від ступеня автоматизації водогрійне устаткування є … . 
а) неавтоматизоване; 

б) напівавтоматизоване; 
в) автоматизоване. 

10. Корисно використовувана теплота визначається … (нестаціонарний 

режим). 
а) Gв=V·ρв; 

б) Q1=Gв·св·(tk-tn)·τ; 
в) Дн=Дд ·tk-tn /90. 

11. Про наявність напруги і роботі електричного кип’ятильника 
свідчить … . 

а) сигнальна трубка; 
б) сигнальна лампочка; 

в) переливний патрубок. 
12. Основні показники роботи апаратів для нагрівання води … . 

а) годинна та питома продуктивність, питома металоємність, ККД, 
погодинні витрати електроенергії; 

б) маса кип’ятильника, поверхня нагріву, початкова температура, 
º
С . 

 

 

 

ТЕМА 14  ДОПОМІЖНЕ УСТАТКУВАННЯ 

 
1. Які апарати відносяться до допоміжних апаратів? 

а) плити, шашличні печі, грилі; 

б) мармити, термостати, теплові шафи та прилавки; 
в) пекарські шафи, фритюрниці. 

2. Допоміжне устаткування, призначене для корткочасного зберігання та 
реалізації продукції: 

а) теплові шафи; 
б) горни; 

в) мармити; 
г) термостати. 

3. Пристрій, призначений для опалювання тушок птиці, дичини на 
підприємствах ресторанного господарства: 

а) теплова шафа; 
б) горн; 
в) мармит; 

г) термостат. 
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4. Пристрій, призначений для нагрівання та утримання в гарячому стані 
какао, кави тощо: 

а) теплова шафа; 
б) горн; 
в) мармит; 

г) термостат. 
5. Стійка теплова СРТЭСМ призначена … . 

а) для реалізації процесів опалювання; 
б) для підігріву тарілок перед порціонування страв; 

в) для короткочасного зберігання готової продукції. 
6. Температура для перших страв, які відпускають, повинно бути ... . 

а) не нижче 100º С; 
б) не нижче 75º С; 

в) не нижче 30º С. 
7. Температура для других страв, які відпускають, повинна бути ... . 

а) не нижче 40º С; 
б) не нижче 65º С; 

в) не нижче 20º С. 
8. Температура для гарячих напоїв, які відпускають, повинна бути ... . 

а) не нижче 85º С; 

б) не нижче 40º С;  
в) не нижче 25º С. 

9. Які марміти призначені для зберігання других страв? 
а) МСЭСМ-3, ЭПМ-3М; 

б) МСЭ-55, МСЭ-84-01, МСЭ-110К; 
в) інформації недостатньо. 

10. Марміти електричні пересувні МЭП-60, МЭП-35, МЭП-20, МЭП-6 
обігріваються … .   

а) конфорками; 
б) повітряними тенами; 

в)закритими нагрівальними елементами. 
11. Теплові прилавки призначені … . 

а) для реалізації процесів опалювання; 

б) для підігріву тарілок готових страв на роздачі; 
в) для транспортування готової продукції. 

12. Пересувні марміти призначенні … . 
а) для нагріву какао, кави; 

б) для транспортування, короткочасного зберігання та реалізації 
готової продукції. 
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