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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

 Метою проведення занять з дисципліни «Устаткування в галузі» є 

формування знань які необхідні спеціалісту для впровадження нової техніки, 

комплексної механізації технологічних процесів, набуття практичних 

навичок, пов’язаних з питаннями оснащення, експлуатації закладів готельно-

ресторанного господарства сучасним технологічним устаткуванням. 

 Завдання дисципліни:  вивчення дисципліни «Устаткування в галузі» 

є ознайомити студентів з усіма видами механічного, теплового, холодильного 

та торговельно-технологічного обладнання, функціональним призначенням і 

особливостями конструкцій різних машин і апаратів, правилами їх 

експлуатації і техніки безпеки, методикою розрахунку техніко-економічних 

показників їх роботи; забезпечити засвоєння студентами теоретичних основ 

процесів теплової та механічної обробки продуктів; ознайомити студентів з 

призначенням, класифікацією, будовою, правилами експлуатації 

технологічного устаткування. 

У результаті вивчення начальної дисципліни студент повинен знати: 

- класифікацію, будову і принцип роботи механічного, теплового, 

холодильного і торгового устаткування закладів ресторанного господарства; 

- призначення основних складових частин технологічного обладнання і 

характеристику матеріалів, з яких виготовляють деталі машин 

- правила експлуатації устаткування і правила техніки безпеки при роботі з 

обладнанням; 

- сучасні тенденції в оснащенні закладів готельно-ресторанного 

господарства новими видами технологічного устаткування.  

вміти: 

- розраховувати основні техніко-економічні показники роботи 

устаткування; 

- підбирати оптимальне за техніко-економічними показниками роботи 

механічне, теплове, холодильне і торгове устаткування для забезпечення 

виконання виробничої програми на конкретному виробництві. 
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ЗМІСТ  

 

Номер 

практичної 

роботи 

Тема Сторінка 

1 Вивчення конструкції універсального приводу            6  

2 Вивчення будови та правил експлуатації 

посудомийної машини 

           11 

3 Вивчення конструкції машини для чищення 

картоплі та правил її експлуатації 

           18 

4 Вивчення будови та правил експлуатації машини 

для нарізування гастрономічних товарів 

           24 

5 Вивчення видів теплового устаткування для 

приготування їжі 

           29 

6 Вивчення видів устаткування для шведського столу 

та кейтерінгу 

           36 

7 Вивчення будови та правил експлуатації 

електронних вагів 

           40 

8 Вивчення будови реєстраторів розрахункових 

операцій, підготовка до роботи 

           45 

9 Вивчення правил експлуатації різних видів 

підйомно-транспортного устаткування 

           52 

10 Вивчення видів холодильного устаткування            56 

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ            74 
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ВСТУП 
 

Даний практикум розроблений для студентів ДНУ ім. О.Гончара денної 

форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології», які вивчають курс 

«Устаткування в галузі». 

Під час вивчення навчального курсу «Устаткування в галузі» студент 

вивчає рекомендовану літературу, готується до практичних занять, 

опрацьовуючи запропонований перелік питань з окремих тем, відвідуючи 

консультації.  

Дані методичні рекомендації мають за мету допомогти студентам у 

правильній організації самостійної роботи, адже вони повинні вміти 

самостійно засвоїти та опанувати зростаючий потік інформації як 

професійної, так і просто корисної для фахівця.  

Студент має вивчити класифікацію, будову і принцип роботи 

механічного, теплового, холодильного і торгового устаткування закладів 

ресторанного господарства, призначення основних складових частин 

технологічного обладнання і характеристику матеріалів, з яких виготовляють 

деталі машин, правила експлуатації устаткування і правила техніки безпеки 

при роботі з обладнанням, сучасні тенденції в оснащенні закладів готельно-

ресторанного господарства новими видами технологічного устаткування. 

Студент має заповнити пропуски у завданнях, скласти схеми 

технологічних процесів де це не обхідно, а також дати розгорнуті відповіді 

на контрольні запитання, та зробити висновки. 

Студенти повинні в зошиті, який потім здадуть викладачу, надати повні 

відповіді на поставлені запитання. Успішно захистивши практичні роботи, 

студент допускається до заліку. 
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Практичне заняття №1 
 

ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ УНІВЕРСАЛЬНОГО ПРИВОДУ 
 

Метою виконання даної практичної роботи є ознайомлення з 

конструкцією універсального приводу, визначення призначення універсального 

приводу, вивчення техніки безпеки при використанні універсального приводу. 

Матеріально-технічне оснащення:довідкова література, схеми, плакати; 

технічні характеристики устаткування. 

 

Хід роботи 
 

Завдання 1.Універсальні кухонні машини. Заповніть пропуски . 
 
УКМ механізує безліч процесів, тим самим, скорочує час приготування 

страв і знижує їх собівартість. Основою УКМ є приводний механізм, на який 

надягають змінні насадки. УКМ продається з комплектом насадок. 
 

Універсальні приводи являють собою  - _____________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 
 
_________________змінює швидкість обертання вала електродвигуна до 
величини, необхідної для роботи виконавчих механізмів різного 
призначення. 
 

Універсальні приводи складаються:_____________________________ 

_____________________________________________________________.  

Виконавчі механізми називаються змінними. Змінні механізми 
бувають _________________________________________________________. 

Розрізняють універсальні приводи:______________________________ 
________________________________________________________________.  

До універсальних спеціалізованого призначення належать такі 
приводи:  
1)_____________________________________________________________; 

2) _____________________________________________________________; 

3) _____________________________________________________________; 

4) _____________________________________________________________. 

 
 
 
 
 



7 

 

Завдання 2. Опишіть літерне та цифрове позначення приводів та 
змінних механізмів. 

Універсальні приводи та змінні механізми до них мають літерне та 
цифрове позначення. Перша літера означає___________________________,  

друга________________ : Г – ________________; X –___________________; 

М –__________________________; У –______________________________.  

Цифри після літер указують на потужність двигуна в кіловатах. 

2.1 Маркірування УММ-2 означає: ____________________________________. 
 
 
ПУ-0,6 _________________________________________________________. 
 
2.2 Як монтується привід -  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________. 
 
2.3 Привід універсальний П-2 де може використовуватись (продовжити) 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Завдання 3. Записати послідовність приводу П-ІІ (2) з комплектом 
змінних механізмів: 

 

Рис.1 – Привід П-ІІ з комплектом змінних механізмів: 
1 – ____________________;2 – _______________; 3 – _______________________ 

_______________________; 4 – _________________________________________; 

5 – _____________________________; 6 – ________________________________; 

7 – ______________________________; 8 – _______________________________; 

9 – _______________________________. 

 

Завдання 4. Запишіть послідовність будови універсального приводу 
ПУ-0,6: 

 
Рис.2 – Привід ПУ-0,6з комплектом змінних механізмів: 
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а  — загальний вигляд: 
 

1 — ____________________; 
 

2 — ____________________; 
 

3 — ____________________; 
 

4 — _____________________; 

 
 

  б — комплект змінних механізмів:         

1 —_______________________________________;   

2 — ______________________________________;   

З — ______________________________________; 

4— ______________________________________; 

5— ______________________________________; 

6— _______________________________________. 

 
Завдання 5. Пронумеруйте послідовність універсального приводу ПМ-

1,1 для м'ясного цеху з комплектом змінних механізмів: 

 
 

Рис.3 – Універсальний привід ПМ-1,1 для м'ясного цеху з комплектом 
змінних механізмів: 

1 — ___________________________; 2 — _______________________________; 

3 — ___________________________; 4 — _______________________________; 

5 — ___________________________. 
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Завдання 6. Запишіть послідовність будови універсальної кухонної 
машини УКМ – 01 з механізмом нарізування овочів: 
 

 1 — _______________________________________; 

2 — _______________________________________; 

3 — _______________________________________; 

4 — _______________________________________; 

5 — _______________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Контрольні запитання до теми заняття: 
 

1. Економічна ефективність використання універсальних приводів. 

2. Які універсальні приводи сучасного виробництва Ви знаєте? 

3. Правила експлуатації універсальних приводів.  
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Практичне заняття №2 
 

ВИВЧЕННЯ БУДОВИ ТА ПРАВИЛ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОСУДОМИЙНОЇ 
МАШИНИ 

 
Метою виконання даної практичної роботи є вивчення будови, 

принципу роботи посудомийних машин, набуття експлуатаційних навичок, 

ознайомлення з технічною характеристикою посудомийних машин. 

Матеріально-технічне оснащення:довідкова література, схеми, плакати; 

технічні характеристики устаткування. 

 

Хід роботи 
 

Завдання 1.Характеристика посудомийних машин . Заповніть 
пропуски . 
 

Посудомийні машини використовуються для санітарної обробки 
столового та кухонного посуду.  

Технологічний процес машинної обробки посуду  
складається з п'яти послідовних операцій: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Посудомийні машини класифікуються: 
– ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________; 

– ___________________________________________________________

____________________________________________________________________; 

– ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 

– ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

Висока якість миття залежить від гідравлічних характеристик 
насадок та їх шипів: _________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 
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Головними конструктивними критеріями, від яких залежить також 
якість миття _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

Універсальними посудомийними машинами періодичної дії є 
машини_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

Спеціалізованою машиною є _________________, яка миє______________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.  

Посудомийні машини безперервної дії______________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

Всі основні технічні операції - ____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
- здійснюються______________________________________________________. 

 
Завдання 2. Класифікація машин для миття посуду. Заповніть 

таблицю. 
 

За призначенням 

Універсальні  

Спеціалізовані  

За структурою робочого циклу 

Періодичної дії  

 

 

 

 

Безперервної дії  
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За будовою робочої камери 

Камерні  

Відкриті  

 

 

 
Завдання 3. Заповнити термінологічний словник. 

 
Гідромеханічний спосіб миття – __________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 

Гідравлічний спосіб миття – ____________________________________ 
________________________________________________________________. 

Питома продуктивність –______________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________. 

Питома потужність – ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 

Завдання 4. Описати технологічний процес миття посуду: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Технологічний процес миття посуду 
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Завдання 5. Запишіть послідовність будови посудомийної машини 
періодичної дії: 
 

 
Рис. 1. Посудомийна машина періодичної дії: 

а – _________________________________________________________________;  

б –_________________________________________________________________;  

1 – ______________________________; 2 – _______________________________; 

3 – ___________________; 4 – ________________; 5 – ______________________ 

___________________; 6, 10 – _________________; 7 – _____________________ 

______________; 8 – ____________________________; 9 – __________________ 

__________________; 11 – __________________; 12 – ______________________; 

13 – ________________; 14 – __________________; 15 – ____________________ 

_________________________; 16 – ______________________________________;  

17 – _____________________; 18 – ______________________________________;  

19 –  _____________________________________; 20 –  _____________________;  

21 – _____________________________________; 22 – ______________________ 

____________________; 23 – ___________________________________________; 

24 – ______________________; 25 – _____________________________________. 

 
Завдання 6.Опишіть посудомийні машини безперервної дії: 
 

У посудомийних машинах безперервної дії (рис.2) посуд рухається 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Характерною особливістю такого типу машин є 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

__________________________________________________________. 
У посудомийних машинах безперервної дії (рис.2) посуд рухається 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

Характерною особливістю такого типу машин є 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 2. Машина посудомийна ММУ-2000 

 

Завдання 7. Посудомийні машини закордонних фірм: 
 

Машина для миття посуду Метос ВД4Е 
____________________________________

__________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

________________________________________________________________  

                      1                                                               2 

 
1.Машина для миття посуду __________________________________________ 

2.Машина для миття_________________________________________________ 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

                              1                                                       2 

 

1. Гранульна _______________________________________________________ 

2. Гранульна _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

Висновки_______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Контрольні запитання до теми заняття: 
 

1. Чим відрізняються універсальні посудомийні машини від 

спеціалізованих? 

2.У чому принципова відмінність посудомийної машини безперервної дії 

від машини періодичної дії? 

3.Правила експлуатації посудомийних машин. 
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Практичне заняття №3 
 

ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ МАШИНИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ КАРТОПЛІ ТА 
ПРАВИЛ ЇЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 
Метою виконання даної практичної роботи є вивчення будови, 

принципу роботи машин для миття овочів; апарати захисту та управління.  

Матеріально-технічне оснащення:довідкова література, схеми, плакати; 

технічні характеристики устаткування. 

 

Хід роботи 
Завдання 1. Заповнити пропуски 
 

_______________устаткування призначене для видалення із продуктів 

поверхневого шару.  
 

 

 

 

 

 

 

Очищення овочів може здійснюватися _____________________________ 

___________________________________________________________________.  

 

В закладах харчування в основному використовується ________________ 

___________________________________________________________________.  

При такому способі _____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.  

Очищеною вважається бульба,_____________________________________ 

____________________________________________________________________.  

Вічка,___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.  

Очищувальне устаткування 
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Класифікація  машин для очищення овочів 
 

За формою робочого органа 

Конусні  

  

Роликові  

За структурою робочого циклу 

Періодичної 
дії 

 

 характеризується одночасним виконанням усіх операцій 

 
Завдання 2. Пронумерувати послідовність будови картоплеочисної 

машини періодичної дії: 
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1 – _______________________________; 2 – _______________________________; 

3 – _______________________________; 4 – _______________________________; 

5 – _______________________________; 6 – _______________________________; 

7 – _______________________________; 8 – _______________________________; 

9 – _______________________________; 10 – _____________________________; 

11 – ______________________________; 12 – _____________________________; 

13 – ______________________________; 14 – _____________________________; 

15 – ______________________________; 16 – _____________________________. 

 

Робочі органи машин для очищення овочів за характером робочої поверхні 

можуть бути: 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Завдання 3. Доповнити текст відповідними цифрами з малюнка. 
 

Робоча камера _________зроблена у вигляді полого циліндра, на 

вертикальних стінках якого закріплено циліндр _________з отворами. Зверху 

камера закривається завантажувальним лотком ___________, крізь отвір якого 

подаються овочі для очищення. Робочим органом машини є обертовий металевий 

диск ________. На його верхній частині знаходиться абразивний диск __________ 

з хвилями __________. Нижня частина диску має дві лопаті __________, які 

призначені для просування мезги до зливного патрубка _________. Робочий орган 

закріплено на вертикальному валу ____________, який обертається в 

підшипниках _____________. Обертання вертикальному валу передається від 

електродвигуна ____________ через клинопасову передачу ___________. Для 

вивантаження очищеного продукту з робочої камери передбачено люк 

______________, який закривається відкидними дверцятами. Подача води в 

робочу камеру здійснюється через ніпель ______________. Для зливу води та 

відходів на зливний патрубок надівається шланг __________. Електродвигун 

встановлено вертикально на станині _____________, яка закріплена на 

фундаменті висотою 100 мм. 

 

Завдання 4. Розшифрувати літерне та цифрове позначення машин та їх 
призначення: 
 

Картоплеочисний механізм УММ – 5__________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

Машина К7 – МОК – 125________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

Завдання 5.Заповнити пропуски: 
 

Основні параметри, які впливають на якість очищення, продуктивність і 

потужність обладнання такі: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________. Мінімальний діаметр робочої камери повинен бути 

______________________________________________________________________. 

Мінімальну частоту обертання робочого органа визначають з 

умови,_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.  

 

Принципова схема машини для чищення картоплі К7 – МОК – 125 
 

 
1 – __________________________;  
2 – __________________________;  
3 – __________________________; 
4 – ___________________________. 

 
Завдання 5. Надати характеристику картоплечистки безперервної дії 
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Картоплеочисні машини безперервної дії 
 

Машина КНА – 600М складається з___________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принципова схема картоплеочисної машини КНА – 600М 
1 – ______________________________; 2 – ________________________________; 

3 – ______________________________; 4 – ________________________________; 

5 – ______________________________; 6 – ________________________________; 

7 – ______________________________; 8 – ________________________________; 

9 – ______________________________; 10 – _______________________________; 

11 – _____________________________; 12 – _______________________________; 

13 – _____________________________; 14 – _______________________________; 

15 – _____________________________; 16 – _______________________________; 

17 – _____________________________; 18 – _______________________________. 

 
Завдання 6. Правила експлуатації картоплеочисних машин 

 
Машини періодичної дії. ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
. 
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Машини безперервної дії. ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________. 
 

Висновки____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
Контрольні запитання до теми заняття: 

 
1. Які бувають способи очищення овочів? 

2. Коли доцільно встановлювати очищувальні машини безперервної дії? 

3. Які відмінності між дисковими та конусними картоплеочисними 

машинами? 
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Практичне заняття №4 
 

ВИВЧЕННЯ БУДОВИ ТА ПРАВИЛ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИНИ ДЛЯ 
НАРІЗУВАННЯ ГАСТРОНОМІЧНИХ ТОВАРІВ 

 
Метою виконання даної практичної роботи є вивчення будови, 

принципу роботи машин для нарізання хліба та гастрономічних продуктів; 

набуття експлуатаційних навичок з дотриманням технічних вимог безпеки 

праці. Ознайомлення з блокуваннями машин, правила загострення ножів.  

Матеріально-технічне оснащення:довідкова література, схеми, плакати; 

технічні характеристики устаткування. 

 

Хід роботи 
 

Завдання 1. Машини для нарізування гастрономічних продуктів 
Розшифруйте літерне та цифрове позначення. 

 
МРГ-300А_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Яка продуктивність МРГ- 3000А___________________________________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Які продукти можна нарізувати машиною МРГ-300А __________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

1.1. Допишіть речення у тексті: 
 

Корпус машини МРГ-300А є основою. На корпусі кріпиться електричний 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

Знизу корпус має чотири____________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

Над корпусом розташовано опорний__________________________________ 

______________________________________________________________________.  

На задній стінці корпусу міститься___________________________________ 

______________________________________________________________________. 

Від двигуна через передавальний механізм рух передається 

на____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________.  

Який рух виконує важіль з лотком ___________________________________. 

Який рух виконує ніж ______________________________________________. 

Поділки лімба відповідають зазору між_______________________________ 
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_____________________________________________________________________. 

 У комплект машини входять два змінні 

завантажувальні_______________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 Лоток складається 

із____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

Принцип дії МРГ-300А _____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 
Завдання 2.Правила експлуатації МРГУ-370: 

 

Перед роботою необхідно___________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

Під час роботи_____________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

Після нарізування _________________________________________________ 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 
 

Завдання 3. Робота з рисунками 
 

3.1. Пронумеруйте послідовність будови та вкажіть марку  
__________________________________________________________________ 

 

 
 

 

1 – _______________________________; 2 – _______________________________; 

3 – _______________________________; 4 – _______________________________; 

5 – _______________________________; 6 – _______________________________; 

7 – _______________________________; 8 – _______________________________; 

9 – _______________________________; 10 – ______________________________; 

11 – ______________________________; 12 – ______________________________; 

13 – ______________________________; 14 – ______________________________; 

15 – ______________________________; 16 – ______________________________; 

17 – _________________________________________________________________. 
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3.2. Пронумеруйте послідовність будови та вкажіть марку  
____________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 – ________________________________; 2 – ______________________________; 

3 – ________________________________; 4 – ______________________________; 

5 – ________________________________; 6 – ______________________________; 

7 – ________________________________; 8 – ______________________________; 

9 – ________________________________; 10 – _____________________________; 

11 – _______________________________; 12 – _____________________________; 

13 – _________________________________________________________________. 
 

Завдання 4. Доповнити таблицю 
 

Несправності Причнини Способи усунення 
1)Машина не ріже 

продукт. 

 

 

 

 

 

 

2) Машина не повністю 

прорізає продукти 

 

 

 

 

 

3) При нарізці продукти 

кришаться 

 

 

 

 

 

4) Тонка нарізка сиру  

 

 

 

 

 

5) Перегрів 

електродвигуна 
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Висновки_________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 
 
 

Контрольні запитання до теми заняття: 
 

1. Як визначити якість заточування ножа? 

2. Які засоби захисту передбаченні для безпечної роботи на слайсерах? 
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Практичне заняття №5 
 

ВИВЧЕННЯ ВИДІВ ТЕПЛОВОГО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ 
ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ 

 
Метою виконання даної практичної роботи є вивчення видів, будови, 

принципу роботи теплового устаткування для приготування їжі, набуття 

експлуатаційних навичок, ознайомлення з технічною характеристикою .  

Матеріально-технічне оснащення:довідкова література, схеми, плакати; 

технічні характеристики устаткування. 

 

Хід роботи 
 

Завдання 1.Заповніть пропуски. 
 

Жарильно-пекарське устаткування забезпечує:  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Класифікація жарильно-пекарського устаткування: 

За технологічним призначенням: 

– ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 

– ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 

– ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 

– ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 

– ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 
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За способом з’єднання з навколишнім середовищем апарати бувають: 

– _________________________________________________________; 

– _________________________________________________________; 

– _________________________________________________________. 

Залежно від принципу дії: 

– ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 

– ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Залежно від виду використаного енергоносія: 

– _________________________________________________________; 

– _________________________________________________________. 

За конструктивними рішенням: 

– _________________________________________________________; 

– _________________________________________________________; 

– _________________________________________________________. 

За видом жарильної поверхні: 

– _________________________________________________________; 

– _________________________________________________________. 

Сковороди призначені для__________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

До сковорід відносяться і апарати  _________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

Вафельниця   ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

Притискні (контактні) грилі _______________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.  
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Технологічні вимоги, що висуваються до будови сковорід і контактних 
грилів: 
 _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 
 

Завдання  2. Запишіть послідовність будови електричної сковороди. 
 
 
 
 
 
 
 
 
а, б – ______________________________________________________________;  

1 – _________________________________; 2 – ___________________________;  

3 – _________________________________; 4 – ___________________________; 

5 – _________________________________; 6 – ___________________________ 

____________________________________; 7 – ___________________________; 

8 – _________________________________; 9 –___________________________. 

 
Завдання 3. Апарати для смаженні виробів у великій кількості жиру 

 
Фритюрниці___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
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За видом використаного енергоносія:______________________________. 
За принципом дії:_______________________________________________. 

За конструктивним 

рішенням:__________________________. 
Принципова схема фритюрниць 

періодичної дії:  
а – _________________________________; 
б – _________________________________: 
1 –__________________________________;  
2 – _________________________________;  
3 – _________________________________;  
4 – _________________________________;  
5 – _________________________________; 
6 – _________________________________;         

7 – _______________________________.               
 

Технологічні вимоги, що висуваються до будови фритюрниць: 
 _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 
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 _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 
 

Завдання 4. Апарати для теплового оброблення інфрачервоним 
випроміненням 

 
Жарочні шафи призначені для ______________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 
 

Залежно від способу передачі тепла від нагрівальних елементів до 

продукту, розрізняють шафи і печі:: 

– ___________________________________________________________

____________________________________________________________________; 

– ___________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Залежно від виду використаного енергоносія розрізняють шафи і печі: 

– _________________________________________________________; 

– _________________________________________________________; 

– _________________________________________________________. 

Залежно від конструктивного рішення розрізняють шафи і печі: 

– ___________________________________________________________

____________________________________________________________________; 

– ___________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 
Завдання 5. Пароконвектомати та конвектомати 

 
Конвектомати___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 
Основною відмінністю цих апаратів від пароконвектоматів є___________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 

Пароконвекційні печі чи пароконвектомати__________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 
 

Режими приготування кулінарної продукції у пароконвектоматах 
Режим Процеси 

Пара  

 

 

 

Гаряче повітря 
чи конвекція 

 

 

 

 

Комбінація пари 
і гарячого 
повітря чи 
пароконвекція  

 

 

 

 

 

Швидке 
тушкування 

 

 

 

 

Щадливе 
тушкування 

 

 

 

 

Регенерація  

 

 

 

Приготування 
при низьких 
температурах 

 

 

 

 

Автоматика 
стрижневої 
температури  
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Пароконвекційні шафи__________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 
 

Завдання 6. Універсальні теплові апарати 
 

Універсальні теплові апарати______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

Класифікація плит: 

за видом енергоносія плити: 

 ___________________________________________________________;  

 ___________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________; 

за конструктивним рішенням: 

 ___________________________________________________________;  

 _____________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________;  

 ____________________________________________________________;  

за характером використання у виробничому процесі (технологічним 

призначенням): 

 ___________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________.  

В індукційних плитах під робочою поверхнею_________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 
 

Висновки_______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 
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Практичне заняття №6 
 

ВИВЧЕННЯ ВИДІВ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ШВЕДСЬКОГО СТОЛУ ТА 
КЕЙТЕРІНГУ 

 
Метою виконання даної практичної роботи є вивчення видів, будови, 

принципу роботи устаткування для шведського столу та кейтерінгу.  

Матеріально-технічне оснащення:довідкова література, схеми, плакати; 

технічні характеристики устаткування. 

 

Хід роботи 
 

Завдання 1. Кип'ятильники. Заповніть пропуски. 
 

За принципом дії кип'ятильники поділяють: 

__________________________________________________________________ 

З яким нагріванням бувають кип'ятильники: 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

Призначення кип'ятильників безперервної дії електричних КБЕ-100МН 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

Як працює кип'ятильників безперервної дії електричних КБЕ-

100МН:______________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

Об'єм кип'ятильної посудини — __________________________________. 

Об’єм збірника окропу —________________________________________. 

Час розігрівання води до кипіння — _______________________________. 

Продуктивність кип'ятильника за 1 год — _________________________. 
 
1.2. Записати послідовність правил експлуатації кип'ятильників. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Завдання 2. Марміти для перших і других страв.Допишіть речення. 
 

Марніти, термостати, теплові шафи – це апарати___________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
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Лінії обслуговування призначені _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
2.2. Розпишіть літерне та цифрове маркування та наведіть їх 
призначення: 
 

МСЕ-84М МСЕ-84М-01 : _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

МСЕСМ-3: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

МНЕ-22, МНЕ-45: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

МСЕСМ-50: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

МП-28М:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2.3 Запишіть літерне та цифрове позначення електричного 
устаткування за поданим рисунка 

 

 
 
А) __________________________________________________________________ 
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Б) _____________________________________________________________________________ 
 

 
В) _____________________________________________________________________________ 
Г) _____________________________________________________________________________ 
 

Завдання 3. Лінії роздавання страв 
3.1 . Допишіть речення. Маркування ліній типу ЛС, ЛПС і їх 

призначення___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 

3.2. ЛПС комплектуються з прилавками (допишіть): 
ЛПС-1 _______________________________________________________________________, 
ЛПС-2 _______________________________________________________________________, 
ЛПС-З, ЛПС-16, ЛПС-17 _______________________________________________________, 
ЛПС-5 – _____________________________________________________________________, 
ЛПС-6 _______________________________________________________________________, 
ЛПС-7, ЛПС-24 – _____________________________________________________________, 
ЛПС-10, ЛПС-11 – ____________________________________________________________, 
ЛПС-12, ЛПС-13, ЛПС-14 – ____________________________________________________; 
ЛПС-20, ЛПС-21 – ____________________________________________________________, 
ЛПС-22 – ____________________________________________________________________, 
ЛПС-23______________________________________________________________________, 
ЛПС-8– ______________________________________________________________________. 
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Яка конструкція прилавків _______________________________________________. 

Кожен прилавок-марміт має _____________________________________________. 

Всі прилавки, що під'єднуються до електромережі, мають 

пристрої__________________________________________________________. 

У комплект лінії ЛПС-А входять прилавки 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Лінія ЛПС-Б складається з 

прилавків____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Лінія ЛПС-В комплектується прилавками 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Роздавальна лінія самостійного обслуговування: 

 
1 - _____________________________; 2 - ________________________________; 

3 - ____________________________; 4 - _________________________________; 

5 - ____________________________; 6 - _________________________________; 

7 - _____________________________; 8- _______________________________. 

 

Висновок:_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 
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Практичне заняття №7 
 

ВИВЧЕННЯ БУДОВИ ТА ПРАВИЛ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ 
ВАГІВ 

 
Метою виконання даної практичної роботи є вивчення видів, будови, 

принципу роботи електронних вагів, набуття експлуатаційних навичок, 

ознайомлення з технічною характеристикою.  

Матеріально-технічне оснащення:довідкова література, схеми, плакати; 

технічні характеристики устаткування. 
 

Хід роботи 
 

Завдання 1. Заповніть пропуски. Доповніть таблицю. 
 

_______________________________________________використовується для 

визначення маси товару (вантажу) в закладах харчування, торгівлі.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Завдання 2. Напишіть «Класифікацію ваг». 
 

За принципом вимірювання маси 

Важільні  

1. Метрологічні (технічні): 

 _______________________________________________________________; 

 стійкість ваг; 

 _______________________________________________________________; 

 постійність показань зважування 

Вимоги до ваговимірювальних приладів 

3. Санітарно-гігієнічні: 

 нейтральність матеріалу, з якого виготовлені ваги; 

 _______________________________________________________________. 

2.________________________________________________________________: 

 висока швидкість зважування; 

 _______________________________________________________________; 

 відповідність вагового приладу характеру вантажу, який зважується 



Електронні  

 

 

 

 

 

 

За способом встановлення 

 їх встановлюють на прилавку чи робочому столі і 

використовують для зважування вантажів до 20 кг 

Підвісні  

  

 встановлюють на постійному місці в спеціальному 

заглибленні. Платформа ваг повинна бути на рівні 

підлоги, що полегшує процес зважування. До стаціо-

нарних ваг відносяться ваги підвищеної 

вантажопідйомності – автомобільні й вагонні 

За видом відлікового механізму 

 маса товару визначається шляхом підрахунку маси гир  

Шкальні  

 

 

 

Шкально-гирні маса товару знаходиться по значенню гир, розміщених на 

гиреутримувачі, і шкалі коромисла, по якій 

переміщується для врівноваження вантажу пересувна 

гиря  

Циферблатні  

 

 

 маса товару знаходиться за сумою маси гир на товарній 

площадці і показань шкали циферблата 

 значення маси знімаються з екрана, де фіксується 

цифрою індекс маси, ціна товару за 1 кг і вартість товару 
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Завдання 3. Характеристика електронних ваг. 

В закладах харчування і торгівлі широкого використання набувають 
_____________________ваги. Вони поділяються на 

ваги_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торгові ваги залежно від найбільшої межі зважування поділяються 
на три категорії:  

 _____________________________________________________________; 
 _____________________________________________________________; 
 _____________________________________________________________. 
 
______________________________ваги поділяються на 

ваги____________________________, _________________________________і 
_________________________________. Вони можуть зважувати товар 

масою від 120 г до 30 кг і мають широке застосування. Саме порціонні ваги 

використовуються в якості контрольних у всіх продуктових торговельних 

підприємствах. Вони також можуть використовуватися в магазинах і в 

підприємствах харчування для розфасовки товарів. 

Торгові електронні ваги 

Ваги, розраховані для торгівлі з продавцем,  

 

Ваги для магазинів самообслуговування  

 



43 

 

__________________________________– це ваги, що встановлюються на 

підлозі і мають максимальну межу зважування від 60 кг до 2 т. Вони 

використовуються на промислових підприємствах, складах, оптових базах, в 

магазинах. 
 
Завдання 4. Вивчити будову ваги САS LР15 R . Позначити на схемі 

основні конструкційні вузли. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Ваги САS LР15 R 
 

Вузли: Індикатори дисплея – _____; мережевий вмикач – _____; 

платформа – _____; функціональна клавіатура(ФК) – _____; алфавітно-

цифрова клавіатура (АЦК) – _____; покажчик дисплея – _____; рівень – 

_____; цифрова клавіатура(ЦК) – _____; клавіша переключення режимів 

роботи вагів і принтера – _____. 
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Висновки_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Контрольні запитання до теми заняття: 

1. Вкажіть будову та принцип дії настільних циферблатних ваг? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Ваги настільні циферблатні: 
 

1 – _____________________; 2 – ___________________; 3 – ____________________; 

4 – ___________________; 5 – ______________________; 6 – ___________________;  

7 – _____________________________________________; 8 – ___________________; 

9 – ___________________; 10 – _____________________; 11 – __________________ 

______________________; 12 –____________________________________________;  

13 – _________________; 14 – ___________________; 15 – _____________________; 

16 – ________________________________; 17 – ______________________________; 

18 – ________________________________. 

 
2. Які торгово-експлутаційні вимоги застосовують до ваг? 
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Практичне заняття №8 
 

ВИВЧЕННЯ БУДОВИ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ 
ОПЕРАЦІЙ, ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ 

 
Метою виконання даної практичної роботи є вивчити будову та 

принцип дії  контрольно-касових апаратів та навчитись викреслювати їх 

принципові схеми; технічні вимоги під час експлуатації реєстраторів 

розрахункових.  

Матеріально-технічне оснащення:довідкова література, схеми, 

плакати; технічні характеристики устаткування. 
 

Хід роботи 
 

Завдання 1. Дайте визначення. 
Реєстратор розрахункових операцій - це ________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
 

Фіскальні функції – це_________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
  

 Фіскальна пам'ять – це _______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Електронні контрольно-касові апарати (ЕККА) – _________________ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 
 

Режими роботи ЕККА: 
− _______________________________________________________; 

− _______________________________________________________; 

− _______________________________________________________; 

− _______________________________________________________; 

− _______________________________________________________. 
 

 

Активнo-системні ЕККА_______________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.  

 
Завдання 2. Заповнити таблиці: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація електронних контрольно-касових 
апаратів  

2. За конструкцією: 

 _____________________________________________

___________; 

 _____________________________________________

1. За сферою використання: 

 _____________________________________________

___________; 

 _____________________________________________

___________; 

3. За видом включення: 

 _____________________________________________

___________; 
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Основні функціональні вузли ЕККА 

Пристрій вводу інформації,  

Блок управління,  

Блоки індикації –  

  

Блок фінансової (фіскальної) пам’яті –  

Блок друку (принтер) –  

Блок живлення –  
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Завдання 3.: Вивчити будову і основні види реєстратора 
розрахункових операцій, позначити основні конструктивні вузли 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.Реєстратор розрахункових операцій 

 

1 – _______________________________;2– ____________________________; 

3 – _______________________________;4– ____________________________; 

5 – _______________________________. 

 

 

 
 

 

Види реєстраторів розрахункових операцій  
 

1. 

2.  

3.  

4. 

5.  
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Завдання 4.: Вивчити будову електронного контрольно-касового 
апарата. Позначити на схемі основні конструкційні вузли. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Електронно контрольно-касового апарата 

1 – _______________________________;2– ____________________________; 

3 – _______________________________;4– ____________________________; 

5 – _______________________________;6– ____________________________; 

7 – _______________________________;8– ____________________________. 

 

Завдання 5.:Вивчити основні характеристики торгівельних 
автоматів. Доповнити речення.  

 

_______________________________________називаються пристрої, що в 

автоматичному режимі (без оператора) здійснюють процес обміну товару на 

гроші чи грошові еквіваленти. 

Більшість автоматів поділяють на два класи: 

І. Автомати дозуючі для продажу _____________________________________. 

ІІ. Автомати для продажу ___________________________________________. 

Торгівля через _________________________ підвищує рентабельність 

закладу, збільшує його ___________________________, дозволяє 

максимально наблизити товар до споживача, 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 
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Завдання 6.:Вивчити основні вузли торгівельних автоматів. 
Доповнити пропуски.  
 

Рис.3. Торгівельний автомат 

 

1 – _______________________________;2– ____________________________; 

3 – _______________________________;4– ____________________________; 

5 – _______________________________;6– ____________________________; 

7 – _______________________________;8– ____________________________; 

9 – _______________________________;10– ___________________________; 

11 – _____________________________;12– ____________________________; 

13 – _______________________________. 

 
Висновки_______________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Контрольні запитання до теми заняття: 
1. Назвіть основні елементи та принцип дії електронних ваг. 

2. Яке призначення електронних контрольно-касових апаратів? 

3. В яких режимах можуть працювати електронні контрольно-касові 

апарати? 

4. Будова, правила експлуатації торговельних автоматів.  
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Практичне заняття №9 
 

ВИВЧЕННЯ ПРАВИЛ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РІЗНИХ ВИДІВ ПІДЙОМНО-
ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ 

 
Метою виконання даної практичної роботи є вивчення видів, будови, 

принципу роботи різних видів підйомно-транспортного устаткування, 

набуття експлуатаційних навичок, ознайомлення з технічною 

характеристикою.  

Матеріально-технічне оснащення:довідкова література, схеми, 

плакати; технічні характеристики устаткування. 
 

Хід роботи 
 

Завдання 1. Заповніть пропуски. 
Підіймально-транспортне устаткування 

Підіймально-транспортне устаткування – це 

машини___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 
Класифікація підіймально-транспортного устаткування  

 
За загальними експлуатаційно-технічними ознаками 

Найпростіші засоби 
механізації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підіймально-
транспортні машини 
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За функціональним призначенням 

Вантажо-підіймальне  

 

 

 

 

 

 

 

Транспортуюче  

 

 

 

 

 

 

 

Вантажо-
розвантажувальне 

 

 

 

 

 

 

 

За видом привідного пристрою 

З ручним приводом  

 

 

 

 

 

З механічним приводом  

 

 

 

 

 

Гравітаційні  
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Ліфт –________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У вантажних ліфтах кабіна рухається зі швидкістю 0,15…0,5 м/с, в 

звичайних пасажирських ліфтах швидкість руху кабіни 1,4 м/с, у швидкісних 

– 2 м/с і більша. 

 Основними конструктивними вузлами ліфта є 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Кабіна і противага підвішені на сталевих тросах і переміщуються в шахті на 

роликах по своїх напрямних. У верхній частині шахти розташоване машинне 

відділення, у якому змонтовані електрична лебідка з канатоведучим шківом і 

розподільний щит станції управління. 

 

Безпека роботи ліфтів забезпечується засобами автоматичного захисту і 

блокуваннями, що включають механічні й електричні пристрої – 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

_____________________встановлюють на 100 мм вище і нижче крайніх 

положень кабіни ліфта в шахті. При спрацьовуванні цих контактів привод 

ліфта відключається. 

_____________________змонтовані на дверях кабіни і шахти. Вони 

запобігають включенню привода з відкритими дверима.  

Ліфти 
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_____________________змонтовані на дверях шахти і дозволяють відкрити 

двері тільки тоді, коли біля неї знаходиться кабіна ліфта. 

_____________________ являють собою затискні пристрої, що при обриві 

троса заклинюються між напрямними і роликами кабіни, тим самим 

попереджаючи її падіння. Уловлювачі спрацьовують також при перевищенні 

швидкості руху кабіни ліфта вниз на 15% від номінальної. 

 

Висновки_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Практичне заняття №10 
 

ВИВЧЕННЯ ВИДІВ ХОЛОДИЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ 
 

Метою виконання даної практичної роботи є вивчення видів, будови, 

принципу роботи холодильного устаткування, набуття експлуатаційних 

навичок, ознайомлення з технічною характеристикою.  

Матеріально-технічне оснащення:довідкова література, схеми, 

плакати; технічні характеристики устаткування. 
 

Хід роботи 
 

Завдання 1. Заповніть пропуски. 
Загальні відомості про холодильне устаткування 
 

Холодильне устаткування призначене ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Основними видами холодильної обробки__________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види охолодження 

  

Складові частини холодильного устаткування 

Охолоджувальний об’єм  

 Холодильна машина –  

Корпус (каркас) –  

Теплова ізоляція –  
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______________________________використовують теплоту випаровування 

легко киплячих рідин, тобто тих, що мають низьку температуру кипіння 

при атмосферному тиску. Ці речовини називаються____________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холодильні шафи призначені для________________________________.  

Вони складаються з ____________________________________________ 

__________________________________________________________________.  

В охолоджувальному об’ємі передбачені полки-решітки для розміщення 

продуктів, підсвітка. Дверцята і стінки можуть бути непрозорими 

(металічними) або прозорими (виконані зі склопакетів). 

 

 

Кожух –  

Прилади автоматичного регулювання –  

Холодильні агенти 
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Завдання 2. Стаціонарні і збірні холодильні камери 

Стаціонарні і збірні холодильні камери призначені для_______________ 

__________________________________________________________________.  

До складу стаціонарних камер (вони є елементом конструкції будівлі) 

входять __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

Класифікація торговельного холодильного 

2. За температурним режимом: 

  

  

1. За конструкцією: 

  

  

  

  

  

  

  



3. За ступенем герметичності охолоджуваного об’єму: 

  

  

4. За характером руху повітря в охолоджуваному об’ємі: 
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 Для зменшення теплопритоків через зовнішні стіни камери 

розміщуються єдиним блоком і мають виходи у спільний тамбур, з якого 

передбачається вихід у загальний коридор. Через камери не дозволяється 

прокладати водяні, газові, каналізаційні труби. Для розміщення продуктів в 

камерах встановлюються стелажі і підтоварники. Забороняється зберігання 

продуктів на підлозі (навіть у тарі). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис 1. Збірна середньотемпературна камера: 
 

1 –_______________________________; 2 –_____________________________;  

3 – ______________________________; 4 – _____________________________;  

5 – ______________________________; 6 – _____________________________;  

7 – ______________________________; 8 – _____________________________;  

9 – ______________________________; 10 – ____________________________;  

11 – _____________________________;   
 
 

Збірні камери 
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Види холодильних шаф за призначенням 

Загального 
використання 

 

 

 

 

Кондитерські  

 

 

 

Винні  

 

 

 
 

 

 

Рис 2. . Шафа холодильна: 

1 – __________________________________________;  

2 –___________________________________________;  

3 –______________________________________________; 

4 –________________________________________________; 

5 –________________________________________________; 

6 –_________________________________________________; 

7 – _________________________; 8 –_____________________;  

9 –__________________________________________________;  

10 –_________________________________________________;  

11 –_________________________________________________; 

12 – ________________________________________________ 

 

 

 

 

Холодильні вітрини призначені для ______________________________ 

__________________________________________________________________.  

В останніх охолоджувальний об’єм відкритий зверху, а бокові стінки 

можуть бути виконані зі склопакетів. Такий вид вітрин ще має назву 

холодильна ванна чи бонета.  

Холодильні вітрини випускаються _______________________________  

__________________________________________________________________. 

Вони можуть бути призначені для реалізації тільки гастрономічних 

товарів, кондитерських виробів, риби, морозива. Окремо розроблені вітрини 

для шведського столу (салат-бари). 
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Рис 3. Вітрина холодильна пристінна (регал): 

1 –________________________________;  

2 –________________________________;  

3 – ________________________________;  

4 – ________________________________;  

5 – ________________________________;  

6 – ________________________________;  

 

 

 

 

 

 

Завдання 3.Охолоджувачі напоїв, льодогенератори і фризери 
 

Охолоджувачі напоїв використовуються для________________________ 

________________________________________________________________.  

Складаються з_________________________, яке знаходиться в нижній 

частині апарата, і_______________________________, де розміщено 

випарник холодильної машини. Розрізняють охолоджувачі з одним або 

декількома посудинами для напоїв.  

Передбачені два режими роботи охолоджувачів: 

 з охолодженням напою до 0…+2° С; 

 з охолодженням напою до 0° С і насиченням його кришталиками льоду.  

 

Льодогенератори призначені для виробництва______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.  

Льодогенератори складаються з двох блоків: _______________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Всі льодогенератори забезпечені автоматичною системою відключення у 

випадку заповнення бункера-накопичувача льодом, автоматичною системою 

  1 
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генерування льоду. Льодогенератори залежно від продуктивності можуть 

виробляти від 20 до 5 000 кг штучного льоду на добу і встановлюватися на 

столі чи на підлозі. 

 

Висновки_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ПЕРЕВІР СЕБЕ 
 

Тема: УНІВЕРСАЛЬНІ КУХОННІ МАШИНИ ТА СОРТУВАЛЬНО-КАЛІБРУВАЛЬНЕ 
УСТАТКУВАННЯ 

 
1. Яке устаткування є більш ефективним з погляду техніко-економічних показників?  

а. універсальне;  

б. спеціалізоване.  

2. Яка різниця між універсальними кухонними машинами та „фудпроцесорами”?  
а. наявність приводу та комплектом змінних механізмів;  

б. кількість виконаних технологічних операцій;  

в. вище переліченими показниками.  

3. Універсальна кухонна машина складається з елементів:  
а. теплогенеруючих пристроїв; теплоізоляції, контрольно-вимірювальних приладів та 

арматури;  

б. універсального приводу та набору змінних механізмів;  

в. електродвигуна, редуктора, картера, перемикача швидкостей корпуса.  

4. Головними показниками якості, які характеризують УКМ під час експлуатації є:  
а. призначення, надійність, економічність використання, ергономічність, 

технологічність та безпека;  

б. технологічність, безпека та естетичність;  

в. економічність використання, ергономічність, надійність та технологічність;  

г. призначення та стандартизація. 

5. За яким показникам можливо проводити порівняльно-якісну оцінку однотипних 
УКМ?  

а. за питомими техніко-економічним показниками;  

б. за зовнішнім виглядом, розміром, фірмам, які виготовляють устаткування.  

6. Які чинники необхідно враховувати при виборі УКМ?  
а. кількість сировини, яка підлягає переробці та тривалість робочого дня;  

б. продуктивність, енергоспоживання та технологічні можливості устаткування;  

в. фінансові можливості підприємств, його виробничі площі та розміри устаткування.  

7. Змінний механізм МС 4 – 7 – 8 – 20 – це машина:  
а. одноопераційна;  

б. багатоопераційна;  

в. багатоцільова.  

8. Які основні показники внесені у технічний паспорт просіювача?  
а. продуктивність, габаритні розміри, обсяг робочої камери; 

б. обсяг робочої камери, потужність, габаритні розміри. 

в. потужність електродвигуна, габаритні розміри, продуктивність. 

9. Які чинники впливають на продуктивність просіювачів?  
а. сумарна площа отворів сита;  

б. насипна маса продукту, що просіюється; 

в. швидкість проходження часток продукту крізь сито; 

г. всі вище перечислені.  
10. Призначення дебалансів у просіювачах?  

а. для захисту робітників від ураження електричним струмом;  

б. для коливального руху робочої камери;  

в. для захисту двигуна від перевантаження. 
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Тема: МИЙНЕ ТА ОЧИЩУВАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ 

 
1. 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.  

2. Чим відрізняються універсальні машини від спеціалізованих?  
а. якістю роботи;  

б. способом миття посуду;  

в. призначенням.  

3. Які чинники впливають на споживання електроенергії під час миття посуду у 
посудомийних машинах?  

а. міра та характер забруднення посуду;  

б. наявність чи відсутність гарячого водопостачання на підприємстві;  

в. періодичність миття (безперервне миття або з інтервалами).  

4. У зоні вторинного споліскування машини ММУ-2000 обробка посуду гарячою 
водою проводиться за температури не менше:  

а. 65 °С;  

б. 80 °С;  

в. 90 °С.  

5. Де доцільніше застосовувати універсальні машини для миття посуду?  
а. у великих підприємствах харчування, підприємствах заготовочних;  

б. невеликих підприємствах харчування з великим асортиментом продукції.  

6. На підприємствах харчування застосовується наступний спосіб очищення 
коренебульбоплодів:  

а. хімічний;  

б. термічний;  

в. механічний.  

7. При якому способі очищування буває найменша кількість відходів?  
а. механічному;  

б. термічному;  

в. хімічному.  

8. При термічному способі очищення в термоагрегатах бульби картоплі піддаються 
протягом кількох секунд обпалюванню за температури:  

а. 50...700 0С;  

б. 100...300 0С;  

в. 1200...1300 0С.  

9. Картоплеочищувальні машини мають наступні робочі органи:  
а. ведений, відомий;  

б. конусний, дисковий, роликовий.  

10. Як виконується розвантажування картоплеочищувальної машини?  
а. після зупинки електродвигуна;  

б. буз зупинки електродвигуна. 
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Тема: ПОДРІБНЮВАЛЬНЕ ТА РІЗАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ 

 
1. Подрібнювальні машин та механізми призначені:  

а. для подрібнення твердих харчових продуктів;  

б. для подрібнення м’яких харчових продуктів;  

в. для нарізання харчових продуктів.  

2. Призначення машини МИК-60:  
а. для розтирання маку;  

б. для тонкого подрібнення варених продуктів;  

в. для розмелювання кави.  

3. Робочими органами МИК-60 є:  
а. жорна;  

б. барабан;  

в. валики.  

4. Машина МИВП призначена для наступних технологічних операцій:  
а. розподілу сипких продуктів на фракції;  

б. для тонкого подрібнювання варених продуктів;  

в. для нарізання хліба.  

5. Яке устаткування можна застосовувати для нарізання варених овочів, плодово-
ягідної сировини та відокремлення від них твердих, жорстких включень:  

а. протирочні машини;  

б. м’ясорубки;  

в. кутери.  

6. Яку форму нарізання забезпечують дискові овочерізки?  
а. брусочки, соломку, стружку;  

б. ломтики, шинковку; 

в. обидві відповіді правильні.  

7. Яке призначення слайсера?  
а. для нарізання монолітів масла;  

б. для нарізання гастрономічних товарів;  

в. для збивання рідинних сумішей.  

8. Чим відрізняються машини для нарізання гастрономічних продуктів від 
м’ясорубок?  

а. можливістю регулювання товщини нарізки;  

б. можливістю укладання нарізаного продукту у купи.  

9. Призначення м’ясорубок:  
а. для подрібнення продуктів сирих та варених;  

б. для перемішування сировини;  

в. для подрібнення м’яса та відділення кісток та сухожилля.  

10. Особливості здрібнювання продуктів у кутерах:  
а. висока ступінь здрібнювання;  

б. у сполученні процесів здрібнювання та перемішування;  

в. у необмежених можливостях ефективного здрібнювання сирих та зварених 

продуктів тваринного та рослинного походження;  

г. у всіх вищезгаданих випадках.  
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Тема. УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕМІШУВАННЯ, ЗАМІШУВАННЯ ТА 
ДОЗУВАЛЬНО-ФОРМУВАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ 

 

1. Машини та механізми для приготування тіста це устаткування:  
а. безперервної дії;  

б. періодичної дії.  

2. У чому різниця між машинами для збивання та машинами для замішування тіста?  
а. у наявності різноманітних змінних робочих органів;  

б. у можливості регулювання швидкості робочих органів.  

3. Які операції входять до технологічного процесу у збивальних машинах:  
а. рівномірність розподілу компонентів;  

б. розчинення окремих продуктів з утворенням однорідної маси;  

в. насичення рідинної суміші за рахунок складного руху збивача.  

4. Основною технічною характеристикою збивальної машини є:  
а. продуктивність;  

б. ємність бачка;  

в. маса.  

5. Місильний важіль в тістомісильної машини підіймають після зупинки машини:  
а. вручну;  

б. за допомогою короткочасного включення електродвигуна.  

6. Яким чином визначається момент завершення процесу збивання?  
а. органолептично;  

б. в наслідок зупинки машини.  

7. Завантажувати продукти в бачок та визначати їх готовність дозволяється:  
а. при увімкненому електродвигуні;  

б. при вимкнутому електродвигуні.  

8. В чому полягає суттєвість процесу дозування продуктів?  
а. розподіл продуктів на частини однакових геометричних розмірів, мас або об’ємів;  

б. придання відмірюваним порціям наданої форми та наданих геометричних розмірів. 
9. Відсадочні машини призначені:  

а. для формування виробів із картопляного фаршу;  

б. для наповнення, формування та декоративного оформлення кондитерських 

виробів;  

в. формування вареників та пельменів.  

10. Машина МФК-2240 призначена для:  
а. для формування виробів з тіста;  

б. для нанесення малюнка на пряничні вироби;  

в. для формування та однобічного панірування виробів з м’ясного або рибного 

фаршу.  
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Тема. ЖАРИЛЬНО-ПЕКАРСЬКЕ УСТАТКУВАННЯ. ПАРОКОНВЕКТОМАТИ 

 
1. Технологічна сутність процесів жарення міститься в доведенні продуктів до стану 
кулінарної готовності за температурами:  

а. 95...120 0С;  

б. 150...350 0С;  

в. 300...450 0С.  

2. У чому полягають особливості конструкції та способів встановлення сковорід СЭ – 
0,45 та СЭ – 0,22?  

а. апарати мають навісне виконання;  

б. конструкція дозволяє стікати конденсату в чашу сковороді;  

в. апараті з чавунною чашею, яка перевертається;  

г. усе, що було перелічене вище.  

3. Чим відрізняються сковороди від фритюрниць?  
а. можливістю смаження продуктів загальним способом, проведення процесів 

пасерування;  

б. більш високими техніко-економічними показниками;  

в. кращою якістю одержаних продуктів;  

г. усім вище переліченим. 

4. Як здійснюється регулювання температурних режимів у сковородах та 
фритюрницях?  

а. електронагрівальним елементом;  

б. терморегулятором;  

в. тепловою ізоляцією.  

5. Температура жиру в „холодній зоні” фритюрниці не повинна перевищувати:  
а. 190 °С;  

б. 90 °С;  

в. 120 °С.  

6. Інтенсивність нагріву в об’ємі жарильної шафи регулюється за допомогою:  
а. пакетних перемикачів;  

б. теплоізоляційного матеріалу. 

7. Які відмінні особливості відрізняють пароконвектомати від конвектоматів:  
а. наявність трьох режимів: „пара”, „пароконвекція”, „конвекція”:  

б. наявність перемикачів режимів роботи;  

в. наявність теплоізоляції.  

8. Які переваги використання пароконвектоматів у порівнянні з традиційними 
способами теплової обробки?  

а. скорочення часу приготування на 30…50%, зниження втрат сировини до 30%;  

б. витрати жиру знижуються на 90...95%, води – до 40%, електроенергії – на 60%; 

в. все вище зазначене. 

9. Під час жарки у фритюрі співвідношення продукту та жиру повинно складати:  
а. 1:15;  

б. 1:4;  

в. 1:2.  

10. 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. 

  



68 

 

Тема. СТРАВОВАРИЛЬНЕ ТА ВОДОГРІЙНЕ УСТАТКУВАННЯ. КАВОВІ СТАНЦІЇ  
 
1. В яких стравоварильних апаратах температура рідини вища за 100°С?  

а. у вакуум апаратах;  

б. автоклавах.  

2. Які апарати відносять до котлів перекидних електричних?  
а. КЭ – 100, КНЭ – 50, ФЭ – 20;  

б. ПЭ – 0,51, СЭСМ – 0,5, КПП – 100;  

в. КПЭ – 60, КПЭСМ – 60, КПЭ – 40.  

3. Для приготування продуктів лікувального та дієтичного харчування застосовують 
наступні теплові апарати:  

а. АПЭСМ – 1, АПЭ – 0,23 А – 01;  

б. СЭ – 0,45 – 01, ФЭ – 20;  

в. СЭСМ – 0,5, ШЖЭ – 0,85 – 01.  

4. Яка різниця між автоклавами та стравоварильними котлами?  
а. надлишковим атмосферним тиском у варильній судини та високою температурою 

обробки продуктів;  

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

в. принципово іншим конструктивним улаштуванням.  

5. До секційно-модульних апаратів відносяться наступні моделі котлів:  

а. КПЭ – 60, КПГ – 60, КПП – 100;  

б. КПЭСМ – 60, КЭ – 100;  

в. АЭ – 1, АГ – 60.  

6. Що зветься «сухим ходом» стравоварильних котлів?  
а. в парогенераторі немає води;  

б. вода в парогенераторі не залита до певного рівня;  

в. апарат вимкнений з електричної мережі.  

7. 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. 

8. 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.  

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

б. збільшує час;  

в. ніяк не впливає.  

10. Що виконує роль теплоізоляції в котлах?  
а. шар холодної води;  

б. альфоль;  

в. повітряний прошарок.  

11. Які існують способи приготування кави та кавових напоїв?  
а. абсорбційний;  

б. перколяційний;  

в. фільтраційний; 

г. всі відповіді вірні; 

д. вірні варіанти б і в. 

12. У яких кавоварках застосовується фільтраційний спосіб приготування кави?  
а. періодичної дії;  

б. експрес кавоварках.  
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13. При експлуатації експрес – кавоварок кава виробляється холодною. Однією з 
причин може бути:  

а. занадто грубий помел кави;  

б. накип на стінках водогрійного котла.  

в. не відрегульоване реле тиску.  

14. Кава занадто міцна. Причиною може бути.  
а. забруднено блок розливу.  

б. помел занадто дрібний.  

15. Які кавоварки забезпечують більш якісні органолептичні показники напою?  
а. періодичної дії, які працюють при атмосферному тиску;  

б. експрес – кавоварки, з фільтраційним способом екстракції при надлишковому 

тиску пароводяної суміші.  

16. За якими ознаками здійснюється класифікація водонагрівального устаткування?  
а. за принципом дії;  

б. залежно від ступеня автоматизації;  

в. за видами енергоносія; 

г. всі відповіді вірні. 

17. 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. 

18. Що таке „нормальний кип’яток”?  
а. вода нагріта від 10 до 100 0С;  

б. вода нагріта від 5 до 90 0С;  

в. вода нагріта від 20 до 100 0С;  

г. усі відповіді правильні.  

19. Чим відрізняються кип’ятильники від водонагрівачів?  
а. улаштуванням ТЭНів;  

б. температурою нагрівання води;  

в. інформації недостатньо;  

г. усі відповіді неправильні.  

20. Якого типу електронагрівачі використовується в кип’ятильниках?  
а. закриті з доступом повітря;  

б. відкриті;  

в. герметично закриті. 
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Тема. УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ШВЕДСЬКОГО СТОЛУ ТА КЕЙТЕРИНГУ. 
ДОПОМІЖНЕ УСТАТКУВАННЯ 

 
1. Гастроємкості призначені для:  

а. реалізації та демонстрації продукції; 

б. приготування та транспортування кулінарних виробів;  

в. зберігання та роздавання кулінарної продукції;  

г. всі відповіді вірні; 

д. відповіді б і в вірні. 

2. Гастроємкості з полікарбонату призначені для:  
а. жаріння та тушіння;  

б. роздавання, зберігання та транспортування готових виробів;  

в. випікання та варки.  

3. Салат-бари призначені для:  
а. короткочасного зберігання та демонстрації кулінарних та кондитерських виробів;  

б. приготування кулінарних та кондитерських виробів;  

в. довготривалого зберігання кулінарних та кондитерських виробів. 

4. Салат-бари охолоджуючі призначені для:  
а. зберігання та приготування кулінарних та кондитерських виробів;  

б. короткочасного зберігання кулінарних виробів, що не потребують охолодження;  

в. короткочасного зберігання кулінарних виробів, які потребують охолодження.  

5. Ковпаки салат-барів та мармітів виготовляються з:  
а. чавуну;  

б. нержавіючої сталі;  

в. плексигласу.  

6. 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.  

7. Яке теплове устаткування використовують у лініях роздачі обідів?  
а. варильне; 

б. жарильно-пекарське; 

в. допоміжне; 

г. водонагрівальне; 

д. усі відповіді неправильні. 

8. Робочими температурами теплових салат-барів є:  
а.  +2…+4 °С;  

б.  +30…+80 °С;  

в.  0…-1 °С.  

9. Чефери призначені для:  
а. підтримання в гарячому стані блюд та кулінарних виробів;  

б. підтримання в охолодженому стані блюд та кулінарних виробів;  

в. приготування та кулінарних виробів.  

10. Кейтеринг це:  
а. послуги ресторанів з виїзного обслуговування;  

б. процес приготування кулінарних виробів;  

в. довготривале зберігання кулінарних виробів за температури + 80 °С. 
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Тема. ВАГОВИМІРЮВАЛЬНЕ, КОНТРОЛЬНО-КАСОВЕ УСТАТКУВАННЯ 
 
1. За призначенням вагове устаткування поділяється на наступні основні групи:  

а. технологічне, загального призначення, для спеціальних вимірів, метрологічне; 
б. метрологічне, лабораторне, технологічне; 
в. загального призначення, технологічне, метрологічне, лабораторне, для спеціальних 

вимірювань;  
2. У теперішній час на підприємствах харчування найбільш розповсюджені:  

а. ваги електронні;  
б. ваги механічні;  
в. ваги гирні;  

3. За способом встановлення ваговимірювальне устаткування поділяють на:  
а. автоматичне, напівавтоматичне;  
б. настільне, пересувне, стаціонарне;  
в. метрологічне;  

4. За конструкцією ваговимірювального пристрою розрізняють ваги:  
а. загального призначення;  
б. важільно-механічні та електронні;  
в. автомобільні;  

5. Метрологічні вимоги, що висуваються до вагів, наступні:  
а. наочність показань зважування; стійкість ваг, чутливість; 
б. стійкість ваг, висока швидкість зважування, чутливість;  
в. нейтральність матеріалу, з якого вони виготовлені, витривалість. 

6. У паспорті на ваги вказують наступні відомості:  
а. повне їх найменування та тип; 
б. найменування завода-виготовлювача й заводський номер;  
в. межа допустимих навантажень, назву місцезнаходження підприємства та 

інвентарний номер, що присвоєний вагам;  
г. відомості про дати повірки;  
д. усі відповіді правильні  

7. В електронних вагах передбачено програмування інформації:  
а. про товар: найменування, вартість, строк зберігання, маса товару, номер і код виду 

товару, груповий код;  
б. про найменування, номер і код виду товару; 
в. про додаткові дані;  

8. Електронні контрольно-касові апарати повинні відповідати наступним вимогам:  
а. забезпечувати фіскальні функції;  
б. апарат і інформація, що міститься у фіскальній пам’яті, повинні бути надійно 

захищені;  
в. надійність апарату;  
г. усі відповіді правильні.  

9. До складу ЕККА входять наступні блоки:  
а. управління, індикації, вводу інформації, живлення, друку, фіскальної пам’яті 
б. фінансової пам’яті, індикації касира, друку контрольної та касової стрічки; 
в. управління, індикації, живлення, клавіатури, друку. 

10. Основною метою випровадження ЕККА є:  
а. забезпечення своєчасних і у повному обсязі надходжень до Державного бюджету 

платежів від суб’єктів підприємницької діяльності;  
б. реєстрації касових операцій, збору, зберігання, видачі фінансової та ін. інформації;  
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Тема. ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ УСТАТКУВАННЯ. ТЕХНОЛОГІЧНІ АВТОМАТИ 
ТА МЕХАНІЗОВАНІ ЛІНІЇ 

 

1. На скільки груп за функціональним призначенням поділяється підйомно-
транспортне устаткування? 

а. 4; 

б. 5; 

в. 3. 

2. Для чого призначені талі і тельфери? 
а. для піднімання вантажів гнучким тяговим органом; 

б. для вертикального і горизонтального переміщення вантажів; 

в. для вертикального або сильно нахиленого переміщення вантажів на платформах 

або кабінах. 

3. В готелях скількох поверхів встановлюються ліфти? 
а. 2 і більше; 

б. 3 і більше; 

в. у всіх готелях. 

4. Що є основними конструктивними складовими вузлами ліфта? 
а. електрична лебідка, вантажна кабіна, кінцеві вимикачі; 

б. електрична лебідка, вантажна кабіна, противага; 

в. електрична лебідка, вантажна кабіна, противага, уловлювачі. 

5. Вантажні електричні ліфти призначені для підняття вантажів масою? 
а. 500…5000 кг;  

б. 150…500 кг;  

в. 70…150 кг. 

6. За допомогою яких пристроїв здійснюється аварійна зупинка ліфта?  
а. ексцентрикових уловлювачів;  

б. клинкових уловлювачів;  

в. напрямляючих противаг. 

7. Для чого призначений автомат АП-3М?  
а. приготування оладок;  

б. приготування пампушок; 

в. приготування пончиків. 

8. Для чого призначена машина МБН-780?  
а. приготування оладок з начинкою;  

б. приготування млинців з начинкою; 

в. приготування пончиків кільцеподібної форми. 

9. Як контролюється рівень тіста в баку машини МБН-780?  
а. поплавковим пристроєм;  

б. датчиком рівня; 

в. візуально. 

10. Яка продуктивність машини МПО-400?  
а. 400 кг/год.;  

б. 40 кг/год.; 

в. 400 шт/год. 

 

  



73 

 

Тема. ХОЛОДИЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ 

 
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.  

2. Для зберігання шоколаду, кондитерських та десертних виробів оптимальною е 
температура:  

а.  +2…+6°C;  

б.  +14…+16°C;  

в. -1…+2°C.  

3. Бонети призначенні:  
а. для зберігання та продажу охолоджених та заморожених продуктів і 

напівфабрикатів;  

б. зберігання морозива.  

4. Моделі сокоохолоджувачів відрізняються:  
а. кількістю холодильних агрегатів;  

б. кількістю і об’ємом з’ємних ємностей.  

5. Морозиво, що отримується на виході з фризеру, має температуру:  
а. -10…-18°C;  

б. -3…-6°C;  

в. -5…15°C. 

6. Торговельне холодильне високотемпературне устаткування призначене для:  
а. для реалізації заморожених продуктів;  

б. для зберігання, демонстрації та продажу напоїв і продуктів.  

7. 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. 

8. Найбільш поширеними у готельному господарстві є використання компресорних 
холодильників об’ємом:  

а. 100…150 дм;  

б. 120…500 дм;  

в. 150…350 дм.  

9. Льодогенератор GASTRORAG DB-25/5 
виготовляє льодяні шматочки у вигляді:  

а. кубики ;  

б. луски;  

в. колбочек.  

10. Столи з охолоджуємою поверхнею призначаються для: 
а. виготовлення листкового тіста;  

б. охолодження піци;  

в. зберігання овочів. 
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