
Тестові завдання  

з дисципліни «Устаткування»  

для спеціальності 5.14010102 «Ресторанне обслуговування»,  

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» 
 

 

Пояснювальна записка 

Тести з дисципліни «Устаткування» складено відповідно до навчальної 

програми, затвердженої НМЦ «Укоопосвіта» 21.09.2010 р. 

Тести розроблено з метою визначення рівня знань студентів зі 

спеціальності 5.14010102 «Ресторанне обслуговування» та 241  «Готельно-

ресторанна справа». 

Основною формою тестів є завдання відкритої форми відповідей за 

принципом альтернативної побудови, що передбачають чотири відповіді з 

однією правильною. 

Тести охоплюють усі теми курсу і мають І  рівень складності. 

До тестів першого рівня складності належать питання, для вирішення 

яких потрібні глибокі теоретичні знання й уміння їх використовувати. 

Відповіді на тести І рівня оцінюються в 1 бал. 

Запропоновані тестові завдання можна використовувати як для 

поточного контролю знань із конкретної теми, так і для підсумкового 

контролю при проведення заліку. 

Оцінка рівня знань студентів визначається згідно з отриманими балами 

за таблицею: 

Відношення кількості набраних балів 
до максимально можливої, % Оцінка 

90 - 100 Відмінно 
70 - 89 Добре 
60 - 69 Задовільно 

Менше 60 Незадовільно 
 



1.Які напої можна готувати у кавоварці? 

1.  Каву, гарячий шоколад і чай.    2.  Какао. 

3.  Морси.       4.  Компоти. 

          

          2.Яким способом готують каву у кавоварці? 

1. Способом одноразової фільтрації. 

2. Способом дворазової фільтрації. 

3. Способом триразової фільтрації. 

4. Способом чотириразової фільтрації. 

 

3.Як подається вода в стаціонарних кавоварках? 

1. Через терморегулюючий вентиль. 

2. Через економайзер. 

3. Через зворотний клапан із водопроводу. 

4. Із допомогою електронасоса. 

 

4.Яке призначення сосисковарок? 

1. Для варіння сосисок. 

2. Для підігрівання сосисок. 

3. Для варіння сосисок, сардельок і підтримання їх у гарячому стані. 

4. Для припускання сосисок. 

 

5.Яка температура в "гарячій" зоні фритюрниць? 

1.  150 град. 2.  160 град. 3.  170 град. 4.  180 град. 

 

6.Коли продукт завантажується в камеру фритюрниці? 

1. Відразу після заливання фритюру. 

2. Коли температура фритюру досягне максимального значення. 

3. Коли температура фритюру досягне мінімального значення. 

4. Через 30 хвилин після заливання фритюру. 



7.Які грилі призначені для приготування гамбургерів і гарячих 

сосисок у теплій булочці? 

1.  Гриль-барбекю "FIESTA".   2.  Гриль "SALAMANDRA". 

3.  Гриль карусельного ряду ЕХ.  4.  Гриль "Командор". 

 

8.В яких грилях використовується лавове каміння. що створює 

ефект вогняного деревного вугілля? 

1.  У грилі "Командор".   2.  У грилі-барбекю "FIESTA". 

3.  У грилі "SALAMANDRA". 4.  У грилі карусельного ряду ЕХ. 

 

9.Яке допоміжне теплове обладнання призначено для 

короткострокового зберігання готової кулінарної продукції? 

1.  Термостати.      2.  Стаціонарні марміти. 

3.  Пересувні марміти.     4.  Теплові шафи. 

 

10.Який проміжний теплоносій використовується в мармітах? 

1.  Газ.     2.  Масло машинне.   

3.  Електричний струм.   4.  Пара "водяна баня". 

 

11.Яка робоча температура в мармітницях настільного марміту ? 

1.  40-50 град. 2.  50-60 град. 3.  70-80 град.  4.  100-120 град. 

 

12. Укажіть джерело енергії НВЧ-апаратів? 

1.  Жарильна шафа.     2.  Дисплей. 

3.  Гриль.      4.  Магнетрон. 

 

13.Який елемент мікрохвильової печі заземлюють? 

1. Катод.  2.  Анод.  3.  Хвилевід.  4.  Тени. 

 



14.Чи можна вмикати в мережу НВЧ - апарати у яких відсутнє 

заземлення? 

1.  Так, можна.    2.  Інколи можна. 

3.  Ні, не можна     4.  Усі відповіді вірні. 

 

15.Яка мікрохвильова піч призначена для приготування та варіння 

на парі кулінарних виробів? 

1.  "шарп".   2.  "М 1736 НР".       3.  "ЕМ - Р1010". 4.  "МС-196И".  

 

16.До холодильних агентів належать? 

1.  Хладон та аміак.    2.  Спирт та азот. 

3.  Хлор і фтор.     4.  Водень і гелій. 

 

17.Що таке аміак? 

1.  Рідина.  2.  Газ.  3.  Спирт.  4.  Кислота. 

 

18.У якій частині копресійної холодильної машини проходить 

стискання холодоагента? 

1.  Випарнику.   2.Компресорі. 

3.  Конденсаторі.   4.  Ресивері. 

 

19.Де проходить кипіння холодоагента? 

1.   Випарнику.   2.  Компресорі. 

3.  Конденсаторі.   4.  Ресивері. 

 

20.Яке холодильне обладнання призначено для зберігання 

заморожених харчових продуктів? 

1.  ШХ-0,56. 2.  КХН- 1-8,0. 3.  ВХС-1-0,8-0.    4.  ПВХС-1-0,5. 

 



21.Які види торговельного холодильного обладнання 

використовують у торговельних залах магазинів самообслуговування? 

1.  Холодильні камери.    2.  Закриті холодильні 

прилавки. 

3.  Відкриті холодильні прилавки.  4.  Холодильні шафи. 

 

22. В яких одиницях вимірюється кількість холоду? 

1.   У кілокалоріях,ватах і джоулях.  2.  У кілограмах і кіловатах. 

3.  У ватах і метрах.    4.  У літрах і беккерелях. 

 

23. В якому стані дозволяється завантажувати продукти до 

торговельного холодильного обладнання? 

1.  У замороженому. 

2.  В охолодженому. 

3.  В охолодженому до температури навколишнього середовища. 

4.  Усі відповіді правильні. 

 

24. Хто має право здійснювати щоденний технічний огляд 

торговельного холодильного обладнання? 

1.  Лише спеціалісти заводів-виробників. 

2.  Представники адміністрації магазину. 

3.  Ті продавці, за якими воно закріплено. 

4.  Лише механіки ремонтно-монтажних підприємств. 

 

25.Одноденний продаж тов.-170 кг, термін зберігання прод.-3 дні, 

норма завантаження прод.-140 кг/м. Знайдіть - По? 

1.  7,2 м.кв.  2.  6,3 м. кв.  3.  5,5 м.кв.  4.  8,5 м.кв. 

 



26.Як подається вода в нестаціонарних кавоварках? 

1. Через терморегулюючий вентиль. 

2. Через економайзер. 

3. Через зворотний клапан із водопроводу. 

4. Воду заливають у бойлер, попередньо вийнявши його з кавоварки. 

 

27.Як контролюється рівень води в бойлері кавоварки? 

1. Із допомогою розподільного колектора.  

2. Водоміром. 

3. Манометром.      

4. Із допомогою електронасоса 

 

28.Як контролюється тиск у кавоварці? 

1.  Із допомогою розподільного колектора.        2.  Водоміром. 

3.  Манометром.                                                 4.  Економайзером. 

 

29.Якими нагрівачами обігрівається робоча камера сосиковарок? 

1. Зємними тенами,зібраними в блоки. 

2. Закритими нагрівльними елементами. 

3. Парою,що обігріває робочу камеру. 

4. Тенами,що знаходяться у верхній частині � осиско варки. 

 

30. Яке призначення фритюрниць? 

1.Для смаження продуктів основним способом. 

2. Для припускання продуктів. 

3. Для запікання продуктів. 

4. Для смаження продуктів у великій кількості жиру. 

 



31. Як підтримується задана температура у фритюрниці? 

1. Автоматично з допомогою манометра. 

2. Автоматично із допомогою реле. 

3. Із допомогою електронагрівальних елементів. 

4. Із допомогою термостата. 

 

32. Яке призначення ротаційних електрогрилів? 

1. Для приготування курок і стегенець курки, а також різних м′ясних 

страв. 

2. Для приготування гамбургерів і хотдогів. 

3. Для запікання гуски та поросяти. 

4. Для приготування страв із риби та морепродуктів. 

 

33.Який гриль призначений для приготування шашликів і люля-

кебаб, запеченої цілої риби? 

1.  Гриль-барбекю "FIESTA".   2.  Гриль "SALAMANDRA". 

3.  Гриль карусельного ряду ЕХ.  4.  Гриль "Командор". 

 

34.Чи можна вмикати в мережу НВЧ-апарати з відчиненими 

дверцятами або відсутніми продуктами в робочій камері? 

1.  Так, можна.     2.  Інколи можна. 

3.  Ні,не можна      4.  Усі відповіді вірні. 

 

35.Як здійснюється управління роботою мікрохвильової печі? 

1. Із допомогою магнетрона. 

2. Із допомогою термовимикача. 

3. Із допомогою блока управління та введення інформації. 

4. Із допомогою мікропроцесорів робочої камери. 

 



36.Які нагрівачі працюють при роботі мікрохвильової печі в 

режимі "комбі"? 

1. Магнетрон. 

2. Магнетрон і лампи ІЧВ-випромінювання. 

3. Магнетрон і тени. 

4. Лампи ІЧВ-випромінювання та тени. 

 

37.Що таке хладон? 

1.  Газоподібна речовина.    2.  Кислота. 

3.  Луг.       4.  Спирт. 

 

38. Яка частина холодильної машини служить для зрідження 

стиснених парів холодоагента? 

1.  Теплообмінник.     2.  Конденсатор. 

3.  Випарник.      4.  Компресор. 

 

39. Яке холодильне обладнання призначаєтьсся для 

зберігання,демонстрації та продажу упакованих продукдів? 

1.  ШХ-0,56. 2.  КХН- 1-8,0. 3.  ВХС-1-0,8-0.   4.  ПВХС-1-0,5. 

 

40. Як потрібно видаляти "снігову шубу" в торговельному 

холодильному обладнанні? 

1. Слід розмістити в ньому ємність із гарячою водою. 

2. Слід вимкнути холодильне обладнання та залишити його відкритим. 

3. Слід викликати механіка для ремонту. 

4. Не слід виконувати жодних дій. 

 



41.Які показники характеризують індекс холодильного 

обладнання? 

1. Габарити, принцип дії та вартість 

2. Температурний режим, місце використання, вид обладнання, об′єм, 

місце розташування холодильного агрегату. 

3. Принцип дії та внутрішній об′єм. 

4. Місце розташування холодильного агрегату і габарити. 

 

42. Як холодильні машини поділяються за принципом дії? 

1. На дизельні та гравітаційні. 

2. На термоелектричні та безперервної дії. 

3. На компресорні та абсорбційні.  

4. На машини з ручним приводом та карбюраторні. 

 

43. Які види торговельного холодильного обладнання 

використовують у магазинах із традиційним методом продажу? 

1. Холодильні камери. 

2. Закриті холодильні прилавки, прилавки-вітрини. 

3. Відкриті холодильні прилавки. 

4. Холодильні шафи. 

 

44. Яке допоміжне теплове обладнання призначено для 

короткострокового зберігання готової кулінарної продукції? 

1.   Термостати.    2.  Стаціонарні марміти. 

3.  Пересувні марміти.   4.  Теплові шафи.  

 

45. Яка температура в "гарячій" зоні фритюрниць? 

1.  150 град. 2.  160 град. 3.  170 град. 4.  180 град. 

 



46. Як діє хладон при потраплянні на шкіру? 

1.  Не виникає ніяких пошкоджень. 2.  Призводить до обмороження. 

3.  Призводить до опіків  4.  Призводить до ран та переломів. 

 

47. У якому вузлі компресійної холодильної машини відбувається 

зміна агрегатного стану холодоагента? 

1.  У ресивері та випарнику.   2.  У компресорі та ресивері. 

3.  У випарнику і конденсаторі.  4.  У ресивері та реле тиску. 

 

48. Для чого призначені шок-фризери ? 

1. Для зберігання готових страв. 

2. Для швидкого охолодження готових страв і напівфабрикатів. 

3. Для замороження напівфабрикатів. 

4. Для розігрівання готових страв і напівфабрикатів. 

 

49.Для чого призначаються льодогенератори? 

1. Для заморожування м′ясних продуктів. 

2. Для заморожування риби. 

3. Для виробництва морозива. 

4. Для виробництва харчового льоду. 

 

50.Одноденний продаж тов.-210 кг,термін зберігання прод.-3 дні, 

норма завантаження прод.-160 кг/м. Знайдіть - По? 

1.  7,2 м.кв.  2.  6,3 м. кв  3.  5,9 м.кв.  4.  8,5 м.кв. 

 

 

 

 


