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ВСТУП 
 

Навчальні та контролючі тести складено відповідно до робочої програми 
дисципліни «Устаткування в галузі» для студентів спеціальності 181 «Харчові 
технології», спеціалізація «Харчові технології та технологічний менеджмент в 

ресторанному бізнесі». 
Як відомо, основною метою Болонського процесу є постійне поліпшення 

якості підготовки фахівців, підвищення конкурентоздатності випускників вищих 
навчальних закладів на ринку праці, раціональне поєднання академічної якості та 

прикладного характеру освітніх послуг. Ці цілі обумовлені змінами в суспільстві, 
зміцненням державності України, входженням її в цивілізоване світове 

співтовариство. 
Вирішення проблеми підвищення ефективності підготовки спеціалістів з 

вищою освітою на сучасному етапі передбачає поліпшення контролю навчальної 
роботи студентів як важливого засобу управління процесом навчання. 

Одним із важливих методів контролю знань студентів викладачем і 
самоконтролю протягом семестру є тестування. За допомогою тестів визначається 

рівень теоретичної та практичної підготовки студентів з навчальної дисципліни. 
Застосування тестів для визначення рівня засвоєних теоретичних знань та 

набутих практичних навичок студентів приваблює завдяки таким практичним 

можливостям: 
– по-перше, проведення поточного тестування сприяє підвищенню мотивації 

студента до навчання, за рахунок самостійної можливості контролю власних знань 
під час вивчення кожної окремої теми; 

– по-друге, тестування дає можливість об’єктивно і зрозуміло для студента 

оцінити надані відповіді; 
– по-третє, тестування містить елементи гри, що сприяє зменшенню 

вірогідності стресу від контрольних заходів; 

– в четвертих, тестові завдання сприяють засвоєнню матеріалу за рахунок 
поєднання теоретичних та практичних питань. 

Крім того, тестування вимагає від студента обов’язкового володіння певним 

об’ємом знань з нормативних, довідкових та наукових джерел, оскільки при 
укладанні тестових завдань охоплюється не тільки лекційний матеріал академічної 

дисципліни, а також додаткові інформаційно-довідкові матеріали законодавчого, 
технічного, довідкового змісту. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Перевірка та оцінювання знань студентів з дисципліни «Обладнання 
підприємств торгівлі» може проводитися декількома методами: 

– поточний контроль; 

– підсумковий контроль. 
Поточний контроль здійснюється в ході повсякденної роботи і служить, як 

оцінка якості засвоєння студентами знань, умінь і навичок з метою корекції їх 
навчальної діяльності.  

Оцінювання знань студентів під час лабораторних занять проводиться за 
такими критеріями: 

– ступінь засвоєння фактичного матеріалу курсу; 
– ознайомлення з основною та додатковою літературою, а також із сучасною 

вітчизняною та зарубіжною літературою з питань, що розглядаються; 
– вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді ситуацій, при виконанні 

завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 
– логіка, стиль викладу матеріалу при виступах в аудиторії. 

При проведенні поточного тематичного тестування визначається рівень знань 
студентів з теоретичних питань курсу. 

Підсумковий (семестровий) контроль з дисципліни проводиться у формі 

проведення заліку. 
Під час проведення поточного контролю: за відповіді на всі тестові питання за 

темою 
 – вірна відповідь на всі питання (100% – оцінка «5»);  

– частково вірні відповіді (70% – оцінка «4»); 
– частково вірні відповіді (50% – оцінка «3»); 

– частково вірні відповіді (менш ніж 50% – оцінка «2»). 
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РОЗДІЛ 1. МЕХАНІЧНЕ І ТОРГОВЕЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ 

 

Тема 1. Загальні відомості про технологічні машини  
 
1. Чим оснащено робочу камеру технологічної машини? 

а) робочим органом;   б) пристроєм для завантаження; 

в) пристроєм для вивантаження; г) всі вище перелічені відповіді вірні.  
 
2. Технологічні машини напівавтоматичної дії це машини в яких: 

а) більшість операцій здійснюються вручну; 
б) неавтоматизовані операції завантаження і вивантаження; 

в) операції відбуваються в хаотичній послідовності; 
г) операції не потребують участі людини. 

 
3. Технологічні машини періодичної дії: 

а) працюють за безперервним циклом; 
б) не мають безперервного циклу; 

в) працюють у зворотному напрямку; 
г) працюють за потребами користувача. 

 
4. Під продуктивністю технологічної машини розуміють: 

а) число обертів робочого органу; 
б) тривалість однієї операції; 
в) кількість обробленого продукту за одиницю часу; 

г) об’єм завантаженої сировини від геометричних розмірів.  
 
5. Які з основних частин має технологічна машина: 

а) станина, приводний механізм; 

б) робочі органи, електродвигун; 
в) система блокування, корпус; 

г) всі вищезазначені відповіді вірні. 
 
6. До основних вимог, що відносяться до технологічних машин належать: 

а) міцність та вартість;   б) вибагливість та наполегливість; 

в) пластичність та витримка;  г) надійність та легкість обслуговування. 
 
7. Технологічна машина обладнана гумовими опорами для: 

а) зменшення вібрації та шуму; 
б) налаштування рівня станини; 

в) закріплення машини до поверхні; 
г) зменшення тривалості обробки продукту. 
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Тема 2. Універсальні кухонні машини 
 
1. Продукти у зміні механізми кухонної машини треба завантажувати: 

а) перед вмиканням універсального приводу, а у випадку збивального механізму 

після увімкнення приводу; 
б) в процесі безперервної роботи кухонної машини; 
в) після вимикання універсального приводу, а у випадку збивального механізму 

перед увімкнення приводу; 
г) після виходу на стаціонарний режим. 

 
2. Що представляє собою робочий елемент змінного механізму МРО-200: 

а) знімні диски з ножами;    в) ножова решітка; 
б) знімний ніж;      г) набір лез? 

 
3. Що значить цифра на маркуванні кухонних машин ПУ-0,6, ПМ-1,1: 

а) продуктивність;     в) маса продукту, що завантажується; 
б) потужність двигуна;     г). число обертів двигуна? 

 
4. Для м’ясного цеху використовують наступні приводи: 

а) МЗПІІ-І, ПУ-0,6, ПХ-0,6;    в) МЗ-8-150, УКМ, ПУ-0,6, 

б) ПМ-1,1, П-ІІ, УКМ;     г) П-ІІ, МУ-1000, УММ-ПР. 
 

5. Які кухонних машин мають маркування загального призначення: 
а) УММ-ПР, ПМ-1,1;    в) МУ-1000, ПГ-0,6, 

б) П-ІІ, ПУ-0,6;     г) П-ІІ, ПХ-0,6? 
 
6. Змінний механізм МОП ІІ-І працює від кухонної машини: 

а) ПУ-0,6;      в) ПМ-1,1; 

б) УММ-5;      г) П-ІІ? 
 
7. Універсальна привід ПМ-1,1 має такі змінні механізми: 

а) м’ясорубка, механізм для розмелювання сухарів, фаршмішалка, розпушувальний 

механізм; 
б) м’ясорубка, м’ясорозпушувач, механізм для розмелювання сухарів, 
фаршмішалка; 

в) м’ясорубка, механізм для розмелювання сухарів, нарізання овочів брусочками, 
фаршмішалка; 

г) механізм для розмелювання сухарів, просіювальний механізм, фаршмішалка, 
м’ясорозпушувач. 
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Тема 3. Сортувально-калібрувальне устаткування 
 
1. До сортувально-калібрувального устаткування відносяться: 

а) пілери, міксери; 

б) блендери, мікропроцесори; 
в) просіювачі, калібрувальні та сортувальні машини; 
г) немає правильної відповіді. 

 
2. Який вид класифікації найчастіше застосовується у закладах ресторанного 

господарства: 

а) гідравлічна;     б) механічна; 

в) статична;      г) повітряна? 
 

3. Розділення сипких продуктів за якістю – це: 
а) калібрування;     б) сортування; 

в) просіювання;     г) пересипання. 
 
4. За рахунок яких пристроїв здійснюється коливання сита у просіювачів з 
нерухомим ситом: 

а) штовхача;     в) дебалансів; 

б) пружніх підвісок;     г) рукоятки. 
 
5. Яке призначення запобіжної решітки просіювальної машини МПМ-800? 

а) оберігає від трамв; 

б) запобігання попаданню сторонніх предметів в борошно і крильчатку; 
в) подає борошно до просіювальної головки машини; 

д) розділення від великих домішок. 
 
6. Який основний недолік мають просіювачі с барабанними ситами: 

а) малу продуктивність; 

б) можливість розбиття ножами розпушувачами домішок і їх потрапляння в прохід; 
в) значний шум під час роботи; 

г) незручне обслуговування. 
 
7. Скільки змінних барабан-сит входять до комплекту просіювала МПМ-230: 

а) одне;      б) два; 
в) три;      г) чотири? 

 

Тема 4. Мийне устаткування 
 
1. Вібрація корпуса мийної машини ММВ-2000 здійснюється: 

а) обертанням робочого валу   в) переміщенням продукту; 
б) грузів-дебалансів;    г) немає вірної відповіді. 
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2. Чим відрізняються універсальні миючі машини від спеціалізованих? 

а) якістю роботи;     в) призначенням; 

б) способом миття посуду;   г) видом миючого розчину. 
 
3. У чому принципова відмінність посудомийних машин безперервної дії від 

машин періодичної дії? 

а) габаритні розміри і продуктивність; в) якість миття посуду; 

б) спосіб миття посуду;    г) вид посуду, що обробляється. 
 
4. У чому принципова відмінність посудомийних машин безперервної дії від 
машин періодичної дії? 

а) габаритні розміри і продуктивність; б) спосіб миття посуду; 
в) якість миття посуду;ё   г) вид посуду, що обробляється? 

 
5. Де доцільніше застосовувати універсальні машини для миття посуду? 

а) у великих підприємствах харчування, підприємствах заготовочних; 
б) невеликих підприємствах харчування. 

в) супермаркетах та міні-маркетах; 
г) торговельних площадках? 
 
6. Тривалість робочого циклу посудомийної машини періодичної дії становить: 

а) 50 ... 105 с;     б) 150... 200 с; 

в) 200 ... 300 с;     г) 120...220 с. 
 
7. Які посудомийні машини використовуються у великих закладах ресторанного 
господарства: 

а) фронтальні;     б) конвеєрні; 
в) купольні;     г) касетні? 

 

 

Тема 5. Очищувальне устаткування 
 
1. Картоплеочищувальну машину КНН-600М завантажують: 

а) після її запуску;    б) перед її запуском; 

в) під час увімкнення;    г) під час роботи робочих механізмів. 
 
2. Картоплю перед завантаженням у картоплеочищувальну машину колібрують 

для: 

а) швидкого розвантаження; 

б) рівномірного очищення картоплі; 
в) збільшенні маси картоплі, що завантажується; 

г) безпечної роботи абразиву. 
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3. Який з робочих органів розміщений у картоплеочищувальній машині               
МОК-250: 

а) конусоподібний абразивний диск; б) диски з ножами; 
в) знімний ніж та решітка;   г) збивач. 
 
4. Який з способів очищення овочів має менший відсоток відходів: 

а) паровий;      б) механічний; 

в) термічний;     г) лужний. 
 
5. Яку поверхню має робоча камера машини МОК-250? 

а) гладку; 

б) покриту незнімними абразивними сегментами; 
в) ребристу; 

г) покриту знімними абразивними сегментами; 
 
6. Під час роботи картоплеочищувальної машини очищення продукту 
відбувається повільно, у чому причина несправності: 

а) превантаження овочами;  б) послаблення натягу гвинта; 
в) засмітився паровідвід;  г) недостатня подача води до камери? 
 
7. Які чинники впливають на ефективність роботи картоплеочищувальної 
машини: 

а) стан теркових дисків; 
б) забрудненість бульб, форма, розмір; 

в) коефіцієнт заповнення камери, напір води; 
г) усі вищеназвані чинники? 

 

Тема 6. Подрібнювальне устаткування 
 

1. Яке призначення м’ясорубок на підприємствах харчування: 

а) для подрібнення продуктів сирих та варених; 
б) для перемішування сировини; 

в) для подрібнення м’яса та відділення кісток та сухожилля. 
г) збивання фаршу. 
 
2. Що є причиною намотування плівки на ножах м’ясорубки під час подрібнення 
м’ясної сировини: 

а) подрібнюються шматки завеликого розміру; 
б) високий вміст з’єднувальної тканини у м’ясі;  

в) недостатньо міцно загвинчено зажимну гайку, затуплені ножі;  
г) обрано невідповідну модель м’ясорубки. 

 
3. Що значать цифри у маркерові м’ясорубок? 

а) продуктивність за годину;  б) діаметр ножової решітки; 
в) місткість;    г) число обертів шнека. 
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4. У конструкції якої машини є запобіжне кільце? 

а) фаршмішалки;    б) м’ясорубки; 
в) розмельного механізму;  г) рибоочищувача. 

 
5. Який з робочих органів належить размолочному механізму: 

а) тертковий барабан;   б) шкребок; 

в) вал з лопатями;   г) тертковий диск? 
 
6. Розмелювальний механізм МС12-15 призначений для подрібнення: 

а) сухарів та спецій;   б) горіхів та маку; 

в) зерен кави;    г) всі відповіді вірні. 
 
7. Який розмелювальний механізм або машина мають електровібратор для 
вивантаження продукту: 

а) МИК-60;     б) МС12-15; 
в) МДП ІІ-1;    г) УИМ? 

 

Тема 7. Різальне устаткування 
 

1. Основним призначенням овочерізок є: 

а) нарізання бульбоплодів та коренеплодів; 

б) нарізання овочів кружальцями, соломкою, часточками; 
в) нарізання зернових та фруктів; 

г) нарізання овочів кубиками, стружкою, кільцями.  
 

2. Овочерізки складаються з наступних деталей: 

а) корпус, змінні диски та ножі; б) шнеку, решітки; 

в) абразивних дисків;   г) валків, лопатей. 
 

3. Які форми ножів використовують в якості ріжучих робочих органів? 

а) крюкоподібні, плоскорешітчасті; 

б) прямолінійні, криволінійні, дискові. 
в) однобічно загострені; 
г) тангенційну.  

 
4. Яку форму нарізання забезпечують дискові овочерізки? 

а) брусочки, соломку, стружку;  б) ломтики, шинковку; 
в) кубик, соломку;    г) кубик 3х3, кубик 10х10.  

 
5. Яке призначення слайсера? 

а) для нарізання монолітів масла; 
б) для нарізання гастрономічних товарів; 

в) для збивання рідинних сумішей; 
г) нарізання монолітів м’яса.  
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6. Чим відрізняються машини для нарізання гастрономічних продуктів від 

м’ясорубок? 

а) можливістю регулювання товщини нарізки; 
б) можливістю нарізання одночасно двох видів продукту; 

в) якістю нарізання; 
г) їх призначення однакове. 

 
7. Під час роботи хліборізальної машини погіршилась якість нарізання 

погіршилось, в чому причина: 

а) несправний електродвигун;  б) затупився дисковий ніж; 

в) на ніж налип м’якуш хліба;  г) несправний пульт управління. 
 

Тема 8. Місильно-перемішувальне устаткування 
 

1. Який з робочих органів належить тістомісильній машині: 

а) диск;      б) збивачка; 

в) місильний ричаг;    г) лопаті. 
 

2. Діжа тістомісильної машини ТММ-1М: рухається навкруг власної осі для: 

а) зачищення діжи під час роботи; 
б) підсипання потрібних продуктів під час роботи; 

в) рівномірного замішування тіста; 
г) подовження строк експлуатації.  

 
3. Яка з машин призначена для приготування картопляного пюре: 

а) МРОВ-160;     б) МП-800; 
в) МКП-60;      г) МРО-400-1000. 

 
4. Робочими органами машини МВ-35 є: 

а) дві збивачки: замкнута, пруткова; 
б) дві збивачки: гачкова, замкнута; 

в) дві збивачки: пруткова та решітчаста; 
г) немає правильної відповіді. 
 
5. За допомогою чого регулюється швидкість на машині МВ-60? 

а) маховика;    б) коробки швидкостей 

в) рукояткою;    г) пульту управління. 

 

6. Насичення рідкої суміші повітрям здійснюється за рахунок: 

а) складного руху збивачів; 

б) спеціальної форми та поверхні збивачів; 
в) швидкого обертання збивачів навколо своєї осі;  

г) кількості робочих збивачів? 
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7. Міксер планетарний МП-10 має виконання: 

а) пересувне;     б) підлогове; 

в) настільне;     г) нерухоме? 
 
 

 
 

Тема 9. Дозувально-формувальне устаткування 
 

1. Формуванням називається процес: 

а) розподілення продукти на частини, однакові за масою; 

б) розподілення продукту за площиною; 
в)надання продуктам заданої форми та розміру; 

г) формування продукту за геометричною формою. 
 

2. До дозувально-формувального устаткування належать? 

а) блендер, міксер; 

б) тісто розкочувальні машини, дозатори крему; 
в) котлето формувальна машина, подільники масла; 
г) вірні відповіді б) і в). 
 
3. Робочим органом котлето формувальної машини МФК-2240 є: 

а) шнек-живильник;   б) формуючий стіл; 
в) поршень;    г) штовхач. 

 
4. Число 2240 в літерно-цифровій індексації котлето формувальної машини               

МФК-2240 означає: 

а) кількість обертів формуючого столу;  б) потужність; 

в) продуктивність;     г) тривалість роботи. 
 
5. Який елемент варенечно-пельменної машини ВПМ подає тісто до формуючої 
насадки: 

а) лопать;      б) шнек; 
в) штовхач;      г) ніж? 
 
6. За рахунок яких конструкційних елементів відбувається розкочування тіста: 

а) шкребків;     б) ножів; 

в) валків;      г) жорнів? 
 
7. Яким чином регулюється тістової товщина стрічки в пельменному апараті: 

а) регулювальним гвинтом; 

б) зміненням зазору між циліндрами групи розкочування; 
в) насосом; 

г) штовхачем? 
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Тема 10. Вимірювальне устаткування закладів 

ресторанного господарства та торгівлі 
 

1. Як класифікується устаткування за призначенням? 

а) лабораторне, технологічне, торгове, метрологічне; 
б) автоматичне, напівавтоматичне; 

в) вагове, шкальне, оптичне; 
г) важільне, тензометричне. 
 
2. У теперішній час на підприємствах харчування найбільш розповсюджені: 

а) ваги електронні;    б) ваги механічні; 

в) ваги гирні;     г) усі відповіді правильні. 
 
3. Як розрізняється ваговимірювальне устаткування за способом встановлення? 

а) автоматичне, напівавтоматичне; 

б) настільне, пересувне, стаціонарне; 
в) метрологічне, з візуальним відліком; 

г) шкальні, шкально-гирьові. 
 
4. Як розрізняють ваги за конструкцією зважувального пристрою? 

а) загального призначення; 
б) важільні, електронно-тензометричні; 

в) автомобільні, платформенні; 
г) циферблатні, шкально-гирьові. 

 
5. Які метрологічні вимоги пред’являються до ваг? 

а) наочність показань зважування; 
б) нейтральність матеріалу, з якого вони виготовлені;  

в) стійкість ваг, чутливість, точність зважування; 
г) зручність конструкції, зовнішній вигляд. 

 
6. Які ви знаєте способи зняття показників у ваговимірювальних пристроях? 

а) місцеві, дистанційні;    б) радіочастотні, аналогові; 
в) сенсорні, електронні;   г) метрологічні, торгово-експлуатаційні.  

 
7. Яким вимогам повинні відповідати ваговимірювальні пристрої? 

а) ергономічним, торговельним, вимірювальним, механічним; 

б) естетичним, метрологічним, санітарно-гігієнічним, торгово-експлуатаційним;  
в) межам допустимих навантажень, інвентаризаційним;  

г) стандартним, технічним. 
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Тема 11. Контрольно-касове обладнання 
 
1. Для чого призначено реєстратор розрахункових операцій? 

а) забезпечення фіскальних функцій;  б) зберігання готівки; 

в) реєстрації обліку товарів;    г) вводу даних. 
 
2. Які з наведених пристроїв належать до РРО? 

а) електронний контрольно-касовий апарат; 
б) електронний контрольно-касовий реєстратор; 

в) автомат для продажу товарів (послуг); 
г) всі відповіді правильні.  

 
3. Фіскальна пам’ять є? 

а) довгостроковим запам’ятовуючим пристроєм у складі РРО; 
б) тимчасовим запам’ятовуючим пристроєм у складі РРО; 

в) захисним пристроєм у складі РРО; 
г) всі відповіді правильні.  

 
4. Які особливості портативний ЕККА? 

а) має можливість експлуатації в стаціонарних умовах; 

б) можливість переміщення та наявність автономного живлення; 
в) експлуатується у складі електронних систем контролю; 

г) умови роботи не потребують зміни алгоритмів роботи. 
 
5. Як класифікуються ЕККА за конструктивними можливостями? 

а) високотехнологічні, нетехнологічні;  

б) універсальні, спеціалізовані; 
в) портативні, автономні, стаціонарні, системні; 

г) збірні, розбірні, пересувні. 
 
6. Яке основне призначення POS-термінала? 

а) здійснення торгових операцій; 

б) накопичення даних про здійснені торгові операції; 
в) аналізу торгових операцій; 
г) всі відповіді вірні.  

 
7. Які основні переваги системи електронних цінників? 

а) синхронізуються ціни товарів на касі та на полці;  
б) покращується зовнішній вигляд товару; 

в) збільшуються об’єми продажу товарів; 
г) зменшується кількість крадіжок. 
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Тема 12. Торговельні автомати та обладнання для кейтерінгу  

 
1. Гастроємкості призначені для: 

а) приготування та транспортування кулінарних виробів; 

б) зберігання та роздавання кулінарної продукції; 
в) реалізації та демонстрації продукції. 

г) всі відповіді вірні.  
 
2. Гранитноемалеві гастроємкості мають: 

а) тільки сполошну поверхню; б) перфоровану поверхню; 
в) ребристу поверхню;   г) шліфовану поверхню. 

 
3. Гастроємкості з полікарбонату призначені для: 

а) жаріння та тушіння; 
б) роздавання, зберігання та транспортування готових виробів; 

в) випікання та варки; 
г) використання у мармітах.  

 
4. Гастроємкості GN 1/1 мають розміри: 

а) 530х325;     б) 650х530; 
в) 354х325;     г) 440х320. 
 
5. Порціонні термоконтейнери призначені для: 

а) зберігання та транспортування індивідуальних гарячих обідів; 

б) транспортування холодних закусок кількістю порцій 20…50 шт;  
в) порціонування кулінарних виробів; 

г) додаткової термічної обробки. 
 
6. Кейтеринг це: 

а) послуги ресторанів з виїзного обслуговування; 

б) процес приготування кулінарних виробів; 
в) довготривале зберігання кулінарних виробів за температури + 80 0С; 

г) обслуговування через торговельні автомати. 
 
7. Розрахунок за надані послуги у торговельних автоматах відбувається через? 

а) систему товарної обробки;   б) розрахунковий вузол; 
в) накопичувальний пристрій;  г) систему видачі товару. 

 

Тема 13. Обладнання для фасування та пакування товарів  
 

1. Який процес називають відокремленням певної кількості товарів від загальної 

маси, що міститься в завантажувальному пристрої? 

а) дозування;     б) фасування; 

в) пакування;     г) етикетирування. 
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2. За рівнем автоматизації фасувально-пакувальне обладнання розділяється на? 

а) механічне та електричне;   б) напівавтоматичне та автоматичне; 
в) циклічної та безперервної дії;  г) фасувальне та пакувальне. 
 
3. Як класифікується фасувально-пакувальне обладнання за видом технологічних 
операцій? 

а) дозуюче та фасувальне; 
б) пакувальне та етікетирувальне; 

в) пакетоформувальне та комбіноване; 
г) всі відповіді вірні.  

 
4. Який вид тари та пакування з наведених є найбільш нейтральною до харчових 

продуктів  

а) паперова;    б) полімерна; 

в) скляна;     г) металева? 
 
5. Яке призначення термопакувального облданання? 

а) пакування в термоусадочні плівки; 
б) пакування в термостати; 

в) пакування в термоконтейнери з полікарбонату; 
г) всі відповіді правильні.  

 
6. Яку плівку за товщиною використовують для індивідуальної спожівчої 

упаковки? 

а) 30-200 мкм;    б) 10-30 мкм; 

в) 250-400 мкм;    г) 12-40 мкм. 

 
7. Яке призначення блістерів? 

а) пакування для кондитерських виробів, морозива, кулінарних виробів; 

б) пакування для штабельованих товарів;  
в) пакування для непродовольчих товарів; 

г) всі відповіді вірні.  
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Розділ 2. ТЕПЛОВЕ  І ХОЛОДИЛЬНЕ  УСТАТКУВАННЯ 
 

Тема 1. Характеристика основних способів теплової обробки 

харчових продуктів. Джерела теплоти і теплоносії 
 
1. Який вид нагріву застосовується у НВЧ-апаратах? 

а) об’ємний;    б) традиційний; 
в) поверхневий;    г) внутрішній. 

 
2. Як називають основний теплогенеруючий пристрій НВЧ-апарата? 

а) кварцовий випромінювач;  б) трубчастий електронагрівач; 

в) магнетрон;    г) ультразвуковий генератор. 
 
3. Передача тепла через розподільну стінку теплового апарату це: 

а) непрямий обігрів;   б) безпосередній обігрів; 

в) теплообмін;    г) немає правильної відповіді. 
 
4. Як розділяються способи нагрівання теплового устаткування? 

1) прямим і непрямим нагріванням; 

2) прямим і безпосереднім нагріванням; 
3) безпосереднім і непрямим нагрівання; 

4) немає правильної відповіді. 
 
5. Як називається процес нагріву продуктів у воді або середовищі насиченої пари 

до стану кулінарної готовності за атмосферного або підвищеного тиску: 

а) жарка;     б) варка; 

в) бланшування;    г) комбінована обробка? 
 
6. Які недоліки кондуктивного (поверхневого) способу теплової обробки? 

а) велика тривалість обробки; 

б) великі витрати енергетичних ресурсів;  
в) висока трудоємність; 

г) всі відповіді вірні.  
 
7. Перевагою ІК-обробки продуктів є: 

а) низький вологовміст; 

б) одержання рівномірної скоринки; 
в) приготування всіх видів продуктів; 
г) продукти обробляють за високої щільності ІК-випромінювання. 
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Тема 2. Загальні принципи будови і класифікація теплових апаратів  
 
1. До універсального теплового устаткування з безпосереднім обігрівом 
відносяться: 

а) водогрійне;    б) фритюрниці; 
в) автоклави;    г) плити. 
 
2. Теплове устаткування, залежно від виду енергоносіїв, буває: 

а) електричним; 

б) паровим; 
в) газовим, рідко- та твердотоплевним; 

г) всі відповіді вірні. 
 
3. За структурою робочого циклу теплоти теплові апрати бувають: 

а) періодичної дії;   б) циклічної дії; 

в) безперервної дії;   г) відповіді а) і в). 
 
4. За конструктивним рішенням теплові апарати класифікують на: 

а) нестандартні та стандартні;  б) несекційні та секційні; 
в) не модульовані та модульовані;  г) правильні відповіді б) і в).  

 
5. Який розмір покладено в основу конструкції модульованих апаратів? 

а) метр;      б) дюйм; 
в) модуль      г) немає вірної відповіді. 

 
6. В основу індексації теплового устаткування покладено: 

а) цифрове позначення;    б) буквено-цифрове позначення; 
в) цифрова нумерація;    г) шифрована інформація. 

 
7. До переваг секційного модульованого устаткування слід віднести: 

а) зниження витрат на монтаж та ремонт ; 
б) зменшення витрат на проведення трубопроводів та електропроводів; 

в) дозволяє встановлювати його в технологічні лінії;  
в) усі відповіді вірні.  
 

Тема 3. Теплогенеруючі пристрої 

 
1. Різновидом якого хімічного процесу є реакція горіння газоподібного палива: 

а) сполучення;     б) розклад; 

в) окислення;     г) відновлення? 
 
2. В яких пальниках відбувається зовнішнє змішування повітря з газом? 

а) дифузійних;     б) полуменевих; 

в) інжекційних;     г) безполуменевих. 
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3. За способом подання повітря газовий пальник може бути: 

а) зовнішнє змішування;   б) внутрішнє змішування; 
в) низького тиску;     г) надлишкового тиску? 
 
4. Як називається пристрій який призначений для підсмоктування повітря за 
рахунок розрідження: 

а) конфузор;     б) горловина; 
в) дифузор;      г) сопло? 

 
5. Герметично закритий трубчастий нагрівальний елемент це: 

а) конфорка;     б) РЕН; 
в) ТЕН;      г) спіраль? 

 
6. Яка максимальна робоча температура на поверхні конфорки плити в режимі 

варки і жарки: 

а) 250;      б) 300; 

в) 350;      г) 450? 
 
7. В яких теплових паратах використовуються ТЕНи: 

а) пароконвектоматах, мармітах; 
б) стравоварильних котлах, автоклавах; 

в) жарильно-пекарських шафах сковородах; 
г) усе, що перелічене вище? 

 

Тема 4. Тепловий розрахунок апаратів 
 

1. Для яких апаратів втрати теплоти від хімічного неповного згоряння палива 

дорівнюють нулю: 

а) що працюють на твердому паливі; 

б) що працюють на парі; 
в) що працюють на рідкому паливі; 

г) що працюють на газоподібному паливі? 
 
2. Яка основна мета теплового розрахунку апарату: 

а) визначення тиску і фізичних властивостей рідини; 
б) визначення фізичних властивостей продукту;  

в) визначення поверхні теплообміну робочої камери, теплогенеруючих пристроїв, 
потужності і основних розмірів апарату за заданою продуктивністю?  

г) визначення властивостей матеріалу з якого виготовлено апарат? 
 
3. Як визначається тепловий баланс для стаціонарного режиму: 

а) Qвитр=Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6; б) Q'витр=Q'1 + Q'2 + Q'3 + Q'4 + Q'5; 

в) G1 + W=G2 + ΔW + Gвт;   г) Qвитр=Q1 + Q2 + Q5 + Q6? 
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4. Теплопровідність це: 

а) енергетичний ККД; 

б) спосіб перенесення теплоти від джерела до продукту; 
в) тривалість процесу; 
г) режим роботи теплового апарату? 

 
5. Відношення маси готового продукту, після теплової обробки до маси вихідної 

сировини називається: 

а) витрата вологи, що випаровується; 

б) вихід продукту; 
в) матеріальний баланс; 

г) витрата сировини. 
 
6. Для яких апаратів характериний стаціонарний режим роботи: 

а) періодичної дії;   б) тривалої дії; 

в) безперевної дії;   г) немає правильної відповіді? 
 
7. Рівняння теплового балансу, що працюють на твердому паливі виглядає: 

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

р
 = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6; 

в) Епит = А/n; 
г) P · τ = Q1 + Q5 + Q6? 

 

Тема 5. Стравоварильне устаткування 
 
1. Замкнутим протором між варильною ємність та завнішньою частиною 

котла слугує: 

а) парогенератор;    б) теплоізоляція; 

в) облицьовка;    г) пароводяна рубашка. 
 

2. Який вид теплової обробки застосовується в казанах харчоварильних: 

а) варка на пару;    б) запікання; 

в) жарка;     г) варка в рідині. 
 
3. Вкажіть, для чого призначений терморегулятор «сухого ходу» в 

парогенераторі пароварильного казану? 

а) для підвищення температури води в парогенераторі; 

б) для вимикання нагрівальних елементів за відсутності води в парогенераторі; 
в) для швидкого розігрівання ТЕНів в парогенераторі;  

г) для зниження температури води в парогенераторі. 
 
4. Вкажіть, при яких умовах не можна починати роботу на пароварильному 
казані? 

а) без води в парогенераторі; 
б) без рідини всередині казана; 
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в) при несправному манометрі і запобіжному клапані;  
г) всі відповіді правильні. 

 
5. За допомогою чого  здійснюється контроль рівня води у парогенераторі 
стравоварильного котла: 

а) клапана-турбінки;    б) крана рівня; 
в) вакуумного клапана;    г) клапана безпеки? 

 
6. Які варильні апарати мають варильну судину  у вигляді прямокутного 

паралелепіпеда: 

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

в) КПГ-60М, КПП-100;    г) КПЭ-40, УЭВ-60? 
 
7. Автоклави відрізняються від стравоварильних котлів: 

а) зниженим тиском у варильній судині; 

б) підвищеною температурою обробки продуктів;  
в) низькою температурою обробки продуктів; 

г) вірні відповіді а) та в). 
 

Тема 6. Жарильно-пекарське устаткування  
 
1. Яке призначення «холодної зони» електрофритюрниці? 

а) тривале використання жиру під час смаженні продуктів; 
б) повільне смаження виробів; 

в) щоб частинки продукту, які утворилися в процесі смаження не обвуглювались і не 
забруднювали жир; 

г) подовження строку експлуатації апарату. 
 
2. Вкажіть, яке устаткування має механізм перевертання (маховик): 

а) електрофритюрниця ФЕСМ-20;  б) електросковорода СЕСМ-0,2; 

в) електроказан КПЕ-100;   г) електрокип’ятильник? 
 

3. Спеціалізований жарочний апарат, що призначений для жаріння продуктів у 
великій кількості жиру: 

а) пароварочний апарат;   б) фритюрниця; 

в) сковорода електрична;   г) шафа жарильна? 
 
4. Яке призначення жарильної шафи? 

а) для жаріння у наплитному посуді; 

б) для приготування страв у виликій кількості жиру; 
в) для запікання овочевих і крупяних страв; 

г) для жаріння мясних і рибних страв. 
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5. Яка кількість робочих камер в апараті ШПЭСМ-3? 

а) дві;     б) чотири; 

в) три;     г) одна. 
 
6. Температура пароводяного середовища у жарильних та пекарських шафах: 

а) 40…50 °С;    б) 50…150 °С; 
в) 150…350 °С;    г) 250…550 °С? 

 
7. Яка шафа призначена для приготування виробів з мяса крупним шматком: 

а) ШЖЭ-0,51;    б) ШЖЭ-0,85; 
в) ШЖЭ- 1,36;    г) ШК-2А? 

 

Тема 7. Пароконвектомати 
 

1. Які режими мають сучасні пароконвектомати? 

а) режим «пара»; 
б) режим «гаряче повітря»; 

в) режим «комбінування пари та гарячого повітря»; 
г) всі відповіді правильні. 
 
2. Які технологічні операції відбуваються у пароконвектоматі за режиму 
«гаряче повітря»? 

а) жарка з появою скоринки, випікання, запікання; 
б) варка, тушіння, бланшування, розігрівання;  

в) жарка на грилю, готування за низьких температур; 
г) вірні відповіді а) та в) 

 
3. За якої температури у пароконвектоматі здійснюється режим «фарсоване 

тушіння»: 

а) 30…99 °С;     б) 100…120 °С; 

в) 130…135 °С;     г) 150…250 °С? 
 
4. Яким чином здійснюється зволоження повітря в робочій камері 
пароконвектомата ЭГР-5,0/380: 

а) прямим вприскуванням води на лопаті вентилятора; 

б) за допомогою власного парагенератора; 
в) вприскуванням готової пари; 

г) розміщенням в середині апарату ємності з водою? 
 
5. Які конструктивні особливості має параконвектомат серії SURE CHEF 
(CLS) для завантаження і вивантаження продукції: 

а) стрічковий транспортер;   б) візок; 
в) стелаж з роликами;    г) роликовий транспортер? 
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6. У пароконвектоматах «Rational Сlima plus combi» регулювання параметрів 
відбувається за допомогою: 

а) поворотної рукоятки; 
б) кнопок; 
в) клавішей та регулюючого диску; 

г) пультом управління? 
 
7. Чим комплектуються пароконвектомати для теплової обробки в 
автоматичному режимі: 

а) вентилятором;     б) стрижневим щупом; 
в) душуючим пристроєм;   г) тепловим індикатором? 

 

Тема 8. Апарати інфрачервоного і надвисокочастотного нагрівання 

кулінарних виробів 
 
1. Яка форма відбивача забезпечує найвищу щільність ІЧ-випромінювання: 

а) циліндрична;     б) конічна; 

в) параболічна;     г) сферична? 
 
2. Гриль-саламандер розігріває продукт ІЧ-нагрівачами, що розташовані в 
робочій камері: 

а) знизу;     б) по центру; 

в) зверху;     г) збоку. 
 
3. Лава-грилі призначені для приготування мяса і риби на: 

а) шампурі;      б) рожні; 

в) решітці;      г) стелажах. 

 
4. Який вид нагріву застосовується в НВЧ-апаратах: 

а) поверхневий;      б) об’ємний; 

в) традиційний;      г) внутрішній? 
 
5. Як називається основний теплогенеруючий пристрій НВЧ-апарата: 

а) кварцовий випромінювач;  б) трубчастий електронагрівач; 

в) магнетрон;    г) конфорка? 
 
6. Підключений до електромережі НВЧ-апарат не працює. Яка причина: 

а) відсутність напруги в електромережі;  

б) не встановлено тривалість приготування; 
в) не щільно закриті дверцята; 
г) усе, перелічене вище? 
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7. Яким є призначення системи блокування у НВЧ-печі: 

а) підтримання скляної тарілки для приготування їжі; 

б) вимикання апарата при відкриванні дверцят; 
в) охолодження магнітрону; 
г) зниження тривалості приготування страви? 

 
 

Тема 9. Універсальні теплові апарати  
 
1. Яких правил безпеки праці не слід дотримуватись при роботі біля 
електроплити: 

а) при закипанні рідини збільшити обігрів; 
б) каструлі пересувати по поверхні конфорок плавними рухами;  

в) воду в каструлі наливати безпосередньо на плиті не більше 2/3 об’єму посуду; 
г) кришки каструль відкривати на себе. 
 
2. Плита електрична призначена для: 

а) запікання овочевих і круп’яних страв; 
б) приготування гарячих страв у наплитному посуді; 
в) приготування гарячих страв у великій кількості жиру; 

г) випічки млинців-напівфабрикатів? 
 
3. Яка кількість робочих конфорок плити електричної ПЭСМ-4: 

а) три;    б) одна; 

в) дві;    г) чотири? 
 
4. До якої максимальної температури розігріваються конфорки газової плити? 

а) 50 °С;    б) 250 °С; 

в) 400 °С;    г) 1000 °С. 
 
5. Тривалість розігріву жарильної поверхні плити має бути не більше: 

а) 40 хв;    б) 60 хв; 

в) 100 хв;    г) 210 хв? 
 
6. Які плити є найбільш технологічно досконалими: 

а) склокерамічні з рапірними конфорками; 
б) індукційні; 

в) склокерамічні з гелогеними конфорками; 
г) секційно-модульовані? 

 
7. Нагрівання жарильної шафи у плиті ПЭСМ-4Ш здійснюється: 

а) газовими пальниками;   б) ТЕНами; 
в) парою;      г) НВЧ-випромінюванням. 
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Тема10. Апарати для виготовлення кип’ятку та гарячих напоїв  
 

1. Які існують способи приготування кави та кавових напоїв?  

а) абсорбційний;     б) перколяційний, фільтраційний  

в) осмос;      г) ректифікаційний.  
 
2. У яких кавоварках застосовується фільтраційний спосіб пригот ування кави? 

а) періодичної дії;    б) експрес кавоварках; 
в) турках;      г) гейзерного типу. 

 
3. На панелі керування не горять індикатори. Що може бути причиною? 

а) відсутність напруги живлення; 
б) кавоварка перегрівається; 

в) не встановлено фільтр-утримувач; 
г) немає води у водогрійному котлі. 

 
4. 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. 
 
5. Якого типу електронагрівачів використовується в кип’ятильниках? 

а) закриті з доступом повітря;  б) відкриті; 

в) напівзакриті;     г) герметично закриті. 
 
6. Які види напоїв можна приготувати в напівавтоматичній кавоварці? 

а) гарячий шоколад; каву по-східному; 

б) еспрессо, американо, чай, капучино; 
в) молочний коктейль; 

г) йогурт, морс. 
 
7. Які види напоїв дозволяє готувати повний автомат категорії люкс? 

а) гарячий шоколад, еспрессо, латте макіато; 

б) йогурт, морс; 
в) молочний коктейль, йогурт; 
г) охолоджені безалкогольні напої. 

 

Тема 11. Допоміжне устаткування та устаткування  

з використанням гастроємностей 
 
1. Лінія роздачи комплектується обладнанням: 

а) теплова шафа;      б) марніти; 

в) овочерізальна машина;    г) слайсер? 
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2. Для чого призначені салат-бари? 

а) короткочасного зберігання та демонстрації кулінарних та кондитерських виробів; 

б) приготування кулінарних та кондитерських виробів; 
в) довготривалого зберігання кулінарних та кондитерських виробів; 
г) запікання гарячих бутербродів. 

 
3. В теплових моделях мармітів та салат -барів інфрачервоні лампи призначені 

для: 

а) верхнього нагріву кулінарної продукції; 

б) освітлення поверхні продуктів, що демонструються; 
в) підігріву посуду для салатів; 

г) підігріву таць для відвідувачів? 
 
4. Які апарати відносяться до допоміжних апаратів? 

а) плити, шашличні печі, грилі; 

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

г) усі відповіді правильні. 
 
5. Яке призначення чеферів? 

а) підтримання в гарячому стані блюд та кулінарних виробів; 
б) приготування кулінарних виробів; 

в) довготривалому зберіганні кулінарних виробів;  
г) усі відповіді правильні. 

 
6. Марміти призначені для: 

а) випічки виробів; 
б) зберігання посуду та приладів; 

в) зберігання у гарячому стані перших і других страв; 
г) нагрівання води? 

 
7. Теплові шафи призначені для: 

а) нагрівання посуду та його зберігання; 

б) короткочасного зберігання готової кулінарної продукції; 
в) нагрівання води; 

г) зберігання у гарячому стані перших і других страв? 
 

Тема 12. Класифікація торгового холодильного обладнання 
 

1. До техніко-економічних показників торгівельно-холодильного устаткування 
належать? 

а) температура повітря в об’ємі, що охолоджується, внутрішній об’єм; 
б) габаритні розміри, маса; 

в) коефіцієнт робочого часу компресора. 
г) все вище зазначене. 
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2. Які показники характеризують індекс холодильного обладнання?  

а) габарити, принцип дії та вартість; 

б) температурний режим, місце використання, вид обладнання, об’єм, місце 
розташування; 
в) принцип дії та внутрішній об’єм; 

г) місце розташування холодильного агрегату і габарити. 
 
3. Які показники торговельного холодильного обладнання належать до техніко-
експлуатаційних?  

1)  загальна маса, потужність і габарити;  
2)  температурний режим, внутрішній об’єм і холодопродуктивність;  

3)  вид холодоагенту і габарити;  
4)  потужність і загальна маса. 

 
4. Найбільш поширеними у торговельних підприємствах є використання 

компресорних холодильників об’ємом: 

а) 100…150 дм
3
;    б) 120…500 дм

3
; 

в) 150…350 дм
3
;    г) 50...170 дм

3
? 

 
5. За якими ознаками класифікують холодильне обладнання?  

а) за масою та способом охолодження;  
б) за призначенням, температурним режимом, об’ємом, видами,  

способом охолодження та місцем розташування холодильного  
агрегата;  

в) за пароутворенням і видами;  
г) за матеріалом виготовлення та масою. 
 
6. Який пристрій, призначено для охолодження пари холодагента і претворення 

її в рідину: 

а) випарник;     б) регулюючий вентиль; 

в) конденсатор;     г) компресор? 
 
7. За температурою зберігання холодильне обладнання класифікують: 

а) для продажу напоїв;    б) звичайне; 
в) низькотемпературне;    г) вірні відповіді б) і в). 

 

Тема 13. Холодильні вітрини, холодильні прилавки. Бонети, 

холодильні ларі та скрині 
 

1. Холодильні вітрини та прилавки призначенні для: 

а) зберігання робочого запасу продуктів;  

б) демонстрації продуктів; 
в) заморожених продуктів; 

г) зберігання продуктів декілька днів? 
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2. Холодильна вітрина складається з: 

а) охолоджуючий бокс, закритий прилавок, полиці продавця; 

б) панельного відсіку, полиці для товару; 
в) відкритого прилавку, полиці продавця, випарник; 
г) охолоджуючий бокс, стійку для товарів, стіл продавця? 

 
3. Для зберігання шоколаду, кондитерських та десертних виробів оптимальною 

є температура? 

а) +2…+6 °C;     б) +14…+16 °C; 

в) –1…+2 °C;     г) 0...+2 °C. 
 
4. Холодильні прилавки бувають таких видів: 

а) відкриті та спеціалізовані;   б) відкриті та закриті; 

в) напівзакриті та закриті;   г) відкриті та універсальні? 
 
5. Столи з охолоджуючою поверхнею призначаються для: 

а) виготовлення листкового тіста;  б) охолодження піци; 

в) зберігання овочів;    г) демонстрації начинки піци? 
 
6. Яке призначення бонет? 

а) для зберігання та продажу охолоджених та заморожених продуктів і 
напівфабрикатів; 

б) зберігання морозива. 
в) заморожування м’ясної та рибної сировини; 

г) отримання харчового льоду. 
 
7. Холодильні скрині перед іншим низькотемпературним обладнанням мають 
такі переваги: 

а) мобільність і компактність; 
б) можливість використання у вуличній торгівлі;  

в) тривале зберігання продуктів; 
г) усе перелічене вище? 

 

Тема 14. Холодильні шафи та холодильні камери  
 

1. Холодильна шафа призначена для: 

а) демонстрації продуктів;   б) зберігання заморожених продуктів; 

в) зберігання запасів продуктів;  г) продажу напоїв? 
 

2. Яке  холодильне  обладнання  призначено  для  зберігання  заморожених  
харчових продуктів?  

а) ВХС-1-0,8;      б) ШХ-0,56;  
в) КХН-1-8,0;      г) ПВХС-1-0,50. 
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3. З метою зберігання швидкопсувних та попередньо охолоджених продуктів 
використовують холодильні шафи? 

а) ШХ-0,4, ШХ-0,56;    б) ШХ-0,3, ШХ-0,95; 
в) ШХ-0,8, ШХ-1,12;    г) вірні відповіді а) і в).  
 
4. Холодильна шафа має такі складові: 

а) холодильний агрегат, повітроохолоджувач; 

б) шафа електрообладнання, піддон для збирання конденсату; 
в) терморегулювальний вентиль, термометр; 

г) усі наведені відповіді вірні? 
 
5. Збірні холодильні камери призначені для: 

а) для продажу і зберігання протягом робочого часу охолоджених і заморожених 

продуктів у торгових залах; 
б) для зберігання охолоджених або заморожених продуктів;  

в) продажу охолоджених продуктів; 
г) шокового заморожування овочевої сировини? 

 
6. До елементів холодильних камер належать: 

а) столи для овочів та стійки для товарів; 

б) гаки для продуктів та полиці для туш; 
в) полиці для продуктів та гаки для підвішування туш;  

г) стійки для овочів та столи для продуктів? 
 
7. Який температурний режим мають збірні холодильні камери: 

а) –2…–6 °C;     б) –3…0 °C; 

в) 0…8 °C;      г) вище за 8 °C? 
 

Тема 15. Спеціалізоване холодильне обладнання. Холодильний 

транспорт 
 
1. Моделі сокоохолоджувачів відрізняються: 

а) кількістю холодильних агрегатів; 
б) кількістю і об’ємом з’ємних ємностей; 

в) температурою охолоджених напоїв; 
г) не відрізняються? 
 
2. Для чого призначені шок-фризери ?  

а) для зберігання готових страв; 

б) для швидкого охолодження готових страв і напівфабрикатів; 
в) для замороження напівфабрикатів; 

г) для розігрівання готових страв і напівфабрикатів.  
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3. Морозиво, що отримується на виході з фризеру, має температуру? 

а) -10…-18°C;    б) -3…-6°C; 

в) -5…15°C;    г) +2...+6°C. 
 
4. Яке призначення льодогенератора? 

а) реалізації заморожених продуктів;  
б) для зберігання, демонстрації та продажу напоїв і продуктів.  

в) виготовлення фруктового льоду; 
г) виготовлення льоду. 

 
5. Яке відділення має льодогенератор: 

а) відділення для охолодження напоїв; б) відділення для зберігання льоду; 
в) відділення автоматики;   г) відділення для збору мезги? 

 
6. Льодогенератор Brema — GB 1555 виготовляє льодяні шматочки у вигляді:  

а) кубиків;      б) луски; 
в) гранул;      г) призмочок? 

 
7. До холодильного транспорту, що використовується в готельно-ресторанному 
господарстві відноситься: 

а) залізничний;     б) автомобільний; 
в) водяний;      г) повітряний? 

 
 

 



 31 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна література 
 

1. Дейниченко Г.В., Мазняк З.О. Опорний конспект лекцій з дисципліни 
«Технологічне обладнання підприємств харчування», розділ «Теплове 

устаткування» для студентів спеціальності 7.091711 «Технологія харчування» 
усіх форм навчання. – Харків, 2005. – 98 с. 

2. Афукова Н. О. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Устаткування в галузі» 
(розділ «Механічне устаткування») для студентів напряму підготовки 6.05070 
«Харчові технології та інженерія» / Н. О. Афукова, Д. В. Дмитревський. – Харків 

: ХДУХТ, 2013. – 140 с. 
3. Дейниченко Г. В. Обладнання підприємств торгівлі: опорн. консп. лекцій / Г. В. 

Дейниченко, Д. В. Горєлков, В. М. Червоний – Харків : ХДУХТ, 2012. – 75 с. 
4. Черевко О.І., Новікова О.В., Потапов В.О. Обладнання підприємств сфери 

торгівлі: навч. посібник / О.І. Черевко, О.В. Новікова, В.О. Потапов – К.: Ліра - 
К, 2010. - 648 с. 

5. Конвісер І.О. Устаткування закладів ресторанного господарства : навч. посібник 
для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за спеціальністю « / І. О. 

Конвісер, Г. А. Бублик, Т. Б. Паригіна, Ю. М Григор'єв – Київ : КНТЕУ, 2005. – 
566 с. 

 
Додаткова література 

 

6. Дейниченко Г.В., Ефимова В.А., Постнов Г.М. Оборудование предприятий 
питания. Справочник: – Ч.1. – Харьков: ДП Редакция «Мир Техники и 

Технологий», 2002. – 256 с. 
7. Дейниченко Г.В., Ефимова В.А., Постнов Г.М. Оборудование предприятий 

питания. Справочник: – Ч.2. – Харьков: ДП Редакция «Мир Техники и 
Технологий», 2003. – 380 с. 

8. Дейниченко Г.В., Ефимова В.А., Постнов Г.М. Оборудование предприятий 
питания. Справочник: – Ч.3. – Харьков: ДП Редакция «Мир Техники и 

Технологий», 2005. – 456 с. 
9. 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. 

10. 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. 

11. Терешкин О. Г. Организация и техническое оснащение специализированных 
магазинов / О. Г. Терешкин, Д. В. Горелков // Профессиональное оборудование 

торговое, пищевое, упаковочное, складское. – 2006. – № 6. – С. 7–14. 
12. Постнов Г. М. Комплексная автоматизация торгового процесса – залог 

эффективного управления торговым предприятием / Г. М. Постнов // 



 32 

Профессиональное оборудование торговое, пищевое, упаковочное, складское. – 
2004. – № 11 (33). – С. 7–14. 

 
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. 

7. Холодильне обладнання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

technofood.com.ua. 
8. Торговельне холодильне устаткування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

holodprom.com.ua. 
9. Торгівельне обладнання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://ristel.com.ua. 
 



Навчальне електронне видання  
комбінованого використання 

Можна використовувати в локальному та мережному режимах 

 

УСТАТКУВАННЯ В ГАЛУЗІ 

Навчальні та контролюючі тести для студентів  
спеціальності 181 «Харчові технології» 

 
 

Навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу 

 

Укладачі: 

ДЕЙНИЧЕНКО Григорій Вікторович 
ГОРЄЛКОВ Дмитро Вікторович 

ДМИТРЕВСЬКИЙ Дмитро В’ячеславович 

ГУЗЕНКО Василь Володимирович 
 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри устаткування харчової і готельної індустрії 
ім. М.І. Беляєва д-р техн. наук, проф. Г.В. Дейниченко 

 

 
                     

 

План 2019 р., поз. 42 

Підп. до друку  26.06.2019 р. Один електронний оптичний диск (CD-ROM);  
супровідна документація. Об’єм даних 2,0 Мб. Тираж  10  прим. 

 

Видавець і виготівник 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
вул. Клочківська, 333, Харків, 61051 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи 
ДК № 4417 від 10.10.2012 р. 


