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Пояснювальна записка 
 
Завдання для практичних та лабораторних занять розроб-

лено відповідно до програми навчальної дисципліни «Устатку-
вання», затвердженої Укоопспілкою 09.07.2014, та інфор-
маційного обсягу дисципліни, затвердженого Укркоопспілкою 
26.07.2018. 

Програма передбачає тривалість практичних занять –  
18 год, лабораторних – 8 год. 

Мета практичних та лабораторних занять: студенти по-
винні розширити, поглибити і закріпити теоретичні знання, 
розвинути творчі здібності, накопичити і вдосконалити прак-
тичні навички. 

Практичні та лабораторні заняття проводять після тео-
ретичного вивчення відповідних тем. 

Практичні та лабораторні заняття повинні бути чітко 
організовані. Викладач обирає завдання із запропонованих, 
відповідне наочне, документальне і технічне забезпечення. 

Кількість наочних посібників, законодавчих актів і нор-
мативних документів, натуральних зразків товарів, необхідних 
для проведення практичних занять, визначає викладач з огляду 
на кількість присутніх на занятті студентів. 

Відповідно до конкретних умов роботи, технічного забез-
печення заняття і рівня підготовки студентів, змін законодавства 
України викладачі повинні коригувати і доповнювати зміст 
практичних занять у межах теми і виділеного навчального часу. 

Викладач перевіряє рівень підготовки студентів, їх участь 
у розв’язанні практичних завдань, якість оформлення, аналізує 
правильність роботи й оцінює її безпосередньо на занятті. 

Підсумкові оцінки, що студент отримає за виконання 
практичних та лабораторних робіт, враховують під час вистав-
лення підсумкової оцінки з цієї дисципліни. 

 
 

 



4 
135 Устаткування 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№ 
теми 

Назва  
розділу і теми 

Кількість 
годин 

Розділ 1. Механічне устаткування 12 
1.2 Устаткування подрібнювальне та різальне  

 Тема лабораторного заняття 1 
Вивчення будови машин і механізмів для 
розмелювання, подрібнення та нарізання 
продуктів. Набуття навичок безпечної 
експлуатації машин 

2 

1.3 Устаткування місильно-перемішувальне 
та дозувально-формувальне 

 

 Тема лабораторного заняття 2 
Збивальні машини, міксери, машини для 
приготування коктейлів. Вивчення будови, 
принципу їх роботи, правил безпечної 
експлуатації. Набуття навичок безпечної 
експлуатації устаткування 

2 

1.5 Ваговимірювальне устаткування  
 Тема практичного заняття 1 

Вивчення будови циферблатних, електронних 
ваг. Набуття навичок експлуатації ваг 

2 

1.6 Системи та обладнання для реєстрації 
розрахункових операцій 

 

 Тема практичного заняття 2 
Вивчення клавіатури, основних вузлів 
контрольно-касових апаратів, контрольно-
касових реєстраторів; підготовка їх до 
роботи. Вибір реєстраторів розрахункових 
операцій для закладів ресторанного 
господарства різних типів та потужностей 

2 
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Продовження табл. 
№ 
теми 

Назва  
розділу і теми 

Кількість 
годин 

 Тема практичного заняття 3 
Програмування продукції ресторанного 
господарства на окремих моделях ЕККА 

2 

 Тема практичного заняття 4 
Розрахунок із відвідувачами в різних режимах 
на окремих моделях ЕККА. Отримання 
фінансових звітів, заповнення касової 
документації 

2 

Розділ 2. Теплове устаткування 8 
2.1 Устаткування для варіння  

 Тема лабораторного заняття 3 
Вивчення будови кавоварок, кавових машин 
різних типів. Набуття навичок експлуатації 
з дотриманням вимог безпеки праці 

2 

2.2 Апарати інфрачервоного  
і надвисокочастотного нагрівання 
кулінарних виробів. Устаткування  
для смаження та випікання 

 

 Тема лабораторного заняття 4 
Вивчення будови, принципу роботи, правил 
безпечної експлуатації мікрохвильових печей 
різних моделей. Набуття навичок безпечної 
експлуатації мікрохвильових печей 

2 

2.3 Універсальні теплові апарати  
 Тема практичного заняття 5 

Вивчення технічних характеристик, 
конструкцій універсальних теплових 
апаратів. Набуття навичок безпечної 
експлуатації універсальних теплових 
апаратів. Характеристика окремих моделей 
електричних та газових плит 

2 
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Закінчення табл. 

№ 
теми 

Назва  
розділу і теми 

Кількість 
годин 

2.4 Допоміжне теплове устаткування  
 Тема практичного заняття 6 

Вивчення технічних характеристик, 
конструкцій допоміжного теплового 
устаткування. Набуття навичок безпечної 
експлуатації 

2 

Розділ 3. Холодильне устаткування 6 
3.1 Торговельно-технологічне холодильне  

устаткування 
 

 Тема практичного заняття 7 
Вивчення будови торговельно-технологічного 
холодильного устаткування (шаф і столів). 
Набуття навичок експлуатації 

2 

 Тема практичного заняття 8 
Вивчення будови торговельно-технологічного 
холодильного устаткування (вітрин  
і прилавків). Набуття навичок експлуатації 

2 

3.2 Холодильне устаткування для барних 
стійок та шведського стола 

 

 Тема практичного заняття 9 
Вивчення будови холодильного устаткування 
для барних стійок. Набуття навичок 
безпечної експлуатації 

2 

Разом 26 
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Тема 1.2. Устаткування подрібнювальне та різальне 
 

Лабораторне заняття 1 
Тема: Вивчення будови машин і механізмів для розме-

лювання, подрібнення та нарізання продуктів. Набуття 
навичок безпечної експлуатації машин 

 
Мета: вивчити будову, набути навичок експлуатації  

з дотриманням вимог безпеки праці машин та механізмів для 
розмелювання, подрібнення та нарізання продуктів. 

Студенти повинні: 
знати: класифікацію, особливості будови, правила без-

печної експлуатації подрібнювального устаткування; 
вміти: експлуатувати подрібнювальне та різальне устат-

кування  з дотриманням вимог безпеки праці. 
Правила охорони праці: інструкція з техніки безпеки 

життєдіяльності. 
Забезпечення заняття 

Роздатковий матеріал: інструкційна карта, схеми. 
Наочність: картки безпеки праці під час експлуатації 

торговельно-технологічного устаткування, плакати і схеми по-
дрібнювального устаткування, машини для нарізання хліба та 
скиборізки (слайсери), машини і механізми для подрібнення 
кави. 

 
Література: 7; 14, с. 77–81, 129–132; 17, с. 173–177. 
 
Запитання для актуалізації опорних знань 

1. Як класифікується подрібнювальне устаткування? 
2. Назвати види розмелювальних машин. 
3. Як регулюють ступінь подрібнення у розмелювальних 

машинах і механізмах? 
4. Назвати основні частини кавових млинків. 
5. Назвати основне призначення скиборізок (слайсерів). 
6. Як регулюють товщину нарізання продуктів у хлібо-

різці? 
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7. Які ви знаєте рекомендовані норми нарізання гастро-
номічних продуктів? 

8. Яких правил безпеки праці необхідно дотримувати під 
час роботи із хліборізкою та скиборізкою? 

9. Яке призначення кутера, його основні частини? 
10. Яке призначення валків розмелювального механізму? 

 
Зміст роботи 

Завдання 1. Вивчення будови машини для розмелювання 
кави. 

Завдання 2. Вивчення будови скиборізки (слайсера). 
Завдання 3. Вивчення можливих несправностей під час 

експлуатації кавових млинів і слайсерів. 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Завдання 1. Вивчення будови машини для розмелювання 

кави 
Користуючись схемою, наявною машиною для розмелю-

вання кави, вивчіть її будову, призначення окремих деталей  
і механізмів. 

Результати роботи запишіть до Таблиці 1. 
 

Таблиця 1 
№ 
з/п 

Назва вузла, 
деталі Призначення 

1 …  
2   
3   

 
Завдання 2. Вивчення будови скиборізки (слайсера) 
Користуючись схемою скиборізки (слайсера), вивчить її 

будову, призначення окремих деталей і механізмів. 
Результати роботи запишіть до Таблиці 2. 
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Таблиця 2 
№ 
з/п 

Назва вузла, 
деталі Призначення 

1 …  
2   
3   

 
Завдання 3. Вивчення типових неполадок, що виникають 

у процесі експлуатації кавових млинів та скиборізок (слайсерів), 
причин їх виникнення і способів усунення. 

Ознайомтеся з типовими неполадками, причинами їх ви-
никнення і можливими способами усунення, описаними у Таб-
лиці 3, і зазначте, які неполадки працівник має право усунути 
самостійно. 

 
Таблиця 3 

Можливі несправності під час роботи кавового млина 
 

Несправності Ймовірні причини Способи усунення 

Кавовий млин  
не вмикається 

Немає напруги Підключити до 
електромережі 

Під час 
експлуатації 
зупинився 
електродвигун 

1. Перегрівання 
кавового млина  
і блокування жорен 
(безперервний 
робочий цикл 
тривав понад 30 хв). 
2. У жорна 
потрапили сторонні 
предмети 

1. Дотримувати 
нормативного часу 
роботи кавового 
млина. 
2. Вимкнути 
машину  
й очистити жорна 

Зерна кави 
викидаються із 
завантажувального 
бункера 

Не встановлена 
кришка бункера 

Закрити бункер 
кришкою 
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Закінчення таблиці 3 

Несправності Ймовірні причини Способи усунення 

Знизилася 
продуктивність  
і погіршилася 
якість меленої кави 

1. Недостатньо 
підсушені зерна 
кави. 
2. Спрацювалися 
жорна 

1. Підсушити зерна 
згідно з 
технологічними 
вимогами. 
2. Викликати 
спеціаліста 
сервісного центру 
для заміни жорен 

 
Таблиця 4 

Можливі несправності під час роботи машин  
для нарізання гастрономічних товарів і хліба 

 

Несправності Ймовірні причини Способи усунення 

Під час 
натискання на 
кнопку «Пуск» 
електродвигун  
не вмикається 

Не закриті запобіжна 
кришка  
у завантажувальному 
лотку або запобіжний 
щиток на 
розвантажувальному 
бункері 

Закрити кришку 
або запобіжний 
щиток 

Під час 
натиснення на 
кнопку «Пуск» 
електродвигун  
гуде, але не 
вмикається 

1. Перегорів один  
із запобіжників. 
2. Машина 
застопорилася. 
3. Порушено контакт 
в електропроводці 

1. Замінити 
запобіжник. 
2. Звільнити 
противагу  
від стопорного 
гвинта. 
3. Усунути 
несправність і 
натиснути кнопку 
«Повернення» 
теплового реле 
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Закінчення таблиці 4 

Несправності Ймовірні причини Способи усунення 

Неякісне 
нарізання хліба 

1. Хліб 
свіжоспечений. 
2. Ніж затупився. 
3. До ножа прилипли 
частинки продукту 

1. Охолодити хліб 
(не бажано 
нарізати 
свіжоспечений 
хліб). 
2. Загострити ніж. 
3. Очистити ніж 

Машина не 
повністю нарізає 
продукт або 
робить нерівний 
зріз 

1. Ніж затупився. 
2. Продукт зависнув  
у лотку (МРГ–300 А) 

1. Загострити ніж. 
2. Вимкнути 
машину  
і правильно 
зафіксувати 
продукт 

Знизилася 
продуктивність, 
з’явився 
сторонній шум 

1. Розтягнувся пас. 
2. Затупився 
дисковий ніж 

1. Натягнути 
пасову передачу. 
2. Загострити ніж 

Під час нарізання 
продукт надмірно 
кришиться 

1. Неправильно 
налаштували 
товщину нарізання. 
2. Неякісний продукт 

1. Дотримувати 
практичних 
рекомендацій. 
2. Продукти мають 
відповідати 
вимогам 
стандартів (ДСТУ) 

Порушилася 
товщина 
нарізання 
(скибочки різної 
товщини) 

Відійшла гайка, що 
фіксує регульований 
диск 

Вимкнути машину, 
встановити 
необхідну товщи-
ну і закрутити 
гайку до упору 

З нарізаного про-
дукту випадають 
інгредієнти (жир 
із ковбаси тощо) 

Товщину нарізання 
налаштували 
неправильно 

Збільшити 
товщину нарізання 
до 5 мм 
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Оформте звіт про виконану роботу, захистіть його. 
До звіту додайте принципові схеми машини з визначен-

ням основних частин, принципу роботи машин і механізмів для 
розмелювання кави та нарізання продуктів. 

 
Тема 1.3. Устаткування місильно-перемішувальне 

та дозувально-формувальне 
 

Лабораторне заняття 2 
Тема: Збивальні машини, міксери, машини для при-

готування коктейлів. Вивчення будови, принципу їх роботи, 
правил безпечної експлуатації. Набуття навичок безпечної 
експлуатації устаткування 

 
Мета: поглибити і систематизувати теоретичні знання, 

сформувати практичні вміння та навички експлуатації з до-
триманням вимог безпеки праці під час роботи зі збивальними 
машинами і міксерами різних моделей. 

Студенти повинні: 
знати будову збивального устаткування, правила вста-

новлення. 
вміти: організовувати робоче місце, регулювати і вико-

нувати технологічні операції, застосовуючи необхідне місильно-
перемішувальне устаткування. 

Правила охорони праці: інструкція з техніки безпеки 
життєдіяльності. 

 
Забезпечення заняття 

Роздатковий матеріал: інструкційна карта, схеми. 
Наочність: картки безпеки праці під час експлуатації 

збивальних машин, плакати і схеми збивальних машин, змішу-
вальних установок для приготування коктейлів, міксерів, моделі 
збивальної машини, міксера та блендера. 

 
Література: 7; 14, с. 168–176; 17, с. 185–193. 
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Запитання для актуалізації опорних знань 
1. Що є робочою деталлю збивальних машин? 
2. Які типи збивачів використовують у збивальних ма-

шинах?  
3. Якими передавальними пристроями регулюють швид-

кість руху збивача збивальної машини? 
4. Яких правил безпеки праці потрібно дотримувати під 

час роботи зі збивальними машинами? 
5. Від яких чинників залежить тривалість збивання? 
6. Який рух здійснюють збивачі у збивальних машинах? 
7. Скільки швидкостей має змішувальна установка для 

приготування коктейлів? 
8. Які особливості конструкції ручних міксерів? 
9. Стакан змішувача встановлений, але двигун не вми-

кається. Назвати причину і шляхи її усунення. 
10. На скільки відсотків необхідно завантажувати робочу 

камеру збивальної машини і чому? 
11. Яка деталь фіксує стакан на станині коктейлезби-

валки? 
12. Які особливості конструкції ручних міксерів? 
13. Яка тривалість збивання коктейлів? 

 
Зміст роботи 

Завдання 1. Вивчення конструкції збивальної машини. 
Завдання 2. Вивчення конструкції міксера та блендера. 
Завдання 3. Вивчення конструкції машини для приготу-

вання коктейлів. 
Завдання 4. Вивчення можливих несправностей під час 

експлуатації збивальних машин. 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Завдання 1. Вивчення конструкції збивальної машини. 
Користуючись наявною моделлю збивальної машини, ви-

вчіть її будову, призначення окремих деталей, механізмів. 
Результати роботи запишіть до Таблиці 5. 
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Таблиця 5 
№ 
з/п 

Назва  
вузла, деталі Призначення 

1 …  
2   
3   

 
Завдання 2. Вивчення конструкції міксера та блендера. 
Користуючись наявними моделями міксера та блендера, 

вивчіть їх будову, призначення окремих деталей, механізмів. 
Результати роботи запишіть до Таблиці 6. 
 

Таблиця 6 
№ 
з/п 

Назва  
вузла, деталі Призначення 

1 …  
2   
3   

 
Завдання 3. Вивчення конструкції машини для приго-

тування коктейлів. 
Користуючись наявною моделлю машини для приготу-

вання коктейлів, вивчіть її будову, призначення окремих дета-
лей, механізмів. 

Результати роботи запишіть до Таблиці 7. 
 

Таблиця 7 
№ 
з/п 

Назва  
вузла, деталі Призначення 

1 …  
2   
3   

 
Завдання 4. Вивчення можливих несправностей під час 

експлуатації збивальних машин 
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Ознайомтеся з типовими неполадками, причинами їх 
виникнення та можливими способами їх усунення, описаними  
у Таблиці 8, та визначте, які неполадки працівник має право 
усунути самостійно. 

 
Таблиця 8 

Можливі несправності під час роботи кавового млина 
 

Несправності Ймовірні причини Способи усунення 

Робочий орган 
вдаряється у дно 
збивального бака 

Робочий орган 
встановлений 
дуже низько 

Зупинити машину, 
встановити необхід-
ний зазор між дном  
і робочим органом  
і зафіксувати 

Підвищений стук 
або шум  
у редукторі  
і надмірне його 
нагрівання 

1. Відсутність 
мастила  
у редукторі  
і підшипниках. 
2. Поломка або 
викришення 
зубців у передачі. 
3. Зношення 
підшипників 

1. Залити мастило  
в редуктор або 
змастити підшипник 
відповідно  
до інструкції. 
2. Замінити зубчасті 
колеса. 
3. Замінити 
підшипники 

Машина не 
вмикається 

Немає контакту  
в електросиловій 
лінії 

Перевірити 
електросилову лінію. 
Закрити кришку 
збивального бака 

Пробуксовування 
клинового паса 
варіатора 

1. Потрапляння 
мастила  
на поверхню 
шківів або паса. 
2. Ослаб натяг 
паса 

1. Вимкнути машину, 
зняти кришку, 
видалити мастило  
і протерти шківи  
і пас. 
2. Зняти кришку  
й натягнути пас 
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Закінчення Таблиці 8 

Несправності Ймовірні причини Способи усунення 

Не 
перемикається 
частота обертів 

1. Відійшов 
стопорний гвинт 
на вилці. 
2. Заклинило 
муфту на шпонці. 
3. Зламався 
вилчастий важіль 

1. Зняти кришку, 
ввернути гвинт  
і зафіксувати гайкою. 
2. Шпонку замінити 
новою або 
відремонтувати. 
3. Замінити вилчастий 
важіль 

Руків’я 
перемикача 
частоти обертів 
не фіксується 

Відійшов гвинт, 
що підтискає 
пружину 

Затягнути гвинт 

Витікає мастило Спрацювався 
сальник. Ослабло 
кріплення кришок 

Замінити сальник. 
Підтягнути гвинти, 
що кріплять кришку 

За крайнього 
верхнього 
положення бака 
збивач 
чіпляється  
за його дно 

Неправильно 
відрегулювали 
положення болта 
опора 

Вимкнути машину. 
Забезпечити 
відповідне положення 
болта упора, за якого 
відстань між дном 
бака і збивачем буде 
не більше ніж 5 мм 

 
Оформте звіт виконаної роботи, захистіть його. 
До звіту додайте принципові схеми машини з визна-

ченням основних частин, принципу роботи збивальних машин, 
міксера та блендера. 
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Додаток 1 
 

Будова збивальної машини МВ-35 м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Машина збивальна МВ-35 м складається із чавунної ста-

нини (1), корпуса (2), двох змінних бачків місткістю 35 л (3, 5), 
механізму піднімання й опускання бачка (4), привідного меха-
нізму (5) та змінних збивачок (6). 

 
Будова машини для збивання коктейлів 
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1. Робоча головка. 
2. Перемикач швидкостей. 
3. Утримувач стакана. 
4. Зйомний шпиндель. 
5. Опора стакана. 
6. Стакан. 
7. Максимальна позначка. 
8. Мінімальна позначка. 
 
Тема 1.5. Ваговимірювальне устаткування 

 
Практичне заняття 1 

Тема: Вивчення будови циферблатних, електронних 
ваг. Набуття навичок експлуатації ваг 

 
Мета: сформувати практичні вміння і навички експлуа-

тації настільних циферблатних та електронних ваг. 
Студенти повинні: 
знати: будову ваг настільних циферблатних та електрон-

них, порядок встановлення, зважування на вагах настільних 
циферблатних та електронних; 

вміти: встановлювати ваги настільні циферблатні та 
електронні згідно з вимогами, зважувати на них. 

Правила охорони праці: Інструкція з техніки безпеки 
життєдіяльності. 

 
Забезпечення заняття 

1. Ваги настільні циферблатні та електронні різних 
моделей. 

2. Товар для зважування. 
3. Пакувальний матеріал (папір, поліетиленові пакети). 
4. Торговельний інвентар (совки, ємності для сипких 

товарів). 
5. Інструкція з техніки безпеки та охорони праці. 
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Роздатковий матеріал: Правила охорони праці при екс-
плуатації механічних ЗВТ, Інструкційна карта. 

Наочність: 9, с. 92–102. 
 
Література: 5, с. 114–117; 8, с. 97–103, 108–110; 10,  

с. 110–113, 115–117; 13, с. 452–454, 479–482; 18; 22, с. 74–92. 
 
Запитання для актуалізації опорних знань 

1. Чи можна на вагах моделі ВН 10 Ц 13 У зважувати то-
вари масою 50–80 г, 11–15 кг? Відповідь обґрунтуйте. 

2. Яким набором гир потрібно скористатися для зважу-
вання на вагах настільних циферблатних моделі ВН 10 Ц 13 У 
товару масою 0,75 кг; 9,86 кг? 

3. Яку функцію у вагах настільних виконує рідинний рі-
вень і де він розташований у механізмі? 

4. Чому спочатку слід відрегулювати горизонтальність 
встановлення ваг за рівнем і лише потім встановлювати стрілку 
навпроти позначки «0» циферблата? 

5. Яка послідовність операцій під час зважування про-
дукції в тару покупця? 

6. У чому полягає догляд за вагами та гирями до по-
чатку, під час роботи і наприкінці робочого дня? 

7. Як часто необхідно проводити повірку і клеймування 
ваг настільних циферблатних та електронних? 

8. Чому встановлювати електронні ваги у горизонтальне 
положення потрібно до того, як їх вмикають в електромережу? 

9. Яку інформацію нанесено на циферблат настільних 
ваг? 

 
Зміст роботи 

Завдання 1. Вивчення будови настільних циферблатних 
та електронних ваг. 

Завдання 2. Підготовка до експлуатації ваг настільних 
циферблатних і встановлення згідно з вимогами. 
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Завдання 3. Зважування товарів на вагах настільних ци-
ферблатних (ВНЦ). 

Завдання 4. Вивчення типових неполадок, що виникають 
у процесі експлуатації ваг настільних циферблатних, причин їх 
виникнення і способів усунення. 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
Завдання 1. Вивчення будови настільних циферблатних 

та електронних ваг. 
Користуючись настільними циферблатними та електрон-

ними вагами, що стоять на вашому робочому місці, реко-
мендованою літературою, вивчіть будову ваг, призначення 
окремих деталей і механізмів. Вивчення будови оформте у ви-
гляді Таблиці 9. 

 
Таблиця 9 

Конструкція ваг 
 

№ 
з/п 

Назва  
вузла, деталі 

Призначення  
вузла, деталі 

1 Ніжка гвинтова Для встановлення ваг у горизонтальне 
положення 

2 
 

? ? 
3 ? ? 
   

 
Завдання 2. Підготовка до експлуатації ваг настільних 

циферблатних і встановлення згідно з вимогами. 
Встановіть та відрегулюйте ваги у такій послідов-

ності: 
1. Розмістить ваги на твердій рівній міцній поверхні на 

відстані 15–20 см від краю столу. Праворуч від вас має бути 
товарна шалька. 

2. Встановіть ваги у горизонтальне положення – пере-
вірте за допомогою повітряної кульки рідинного рівня. Якщо 
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ваги встановили правильно, повітряна кулька має бути точно  
у центрі внутрішнього кола. 

Коли ваги знаходяться не в горизонтальному положенні, 
скористайтеся для їх встановлення гвинтовими ніжками. Спо-
чатку загвинтіть їх у корпус ваг і перевірте, де знаходиться 
повітряна кулька: якщо вона відхилилася від внутрішнього кола 
праворуч, вигвинчуйте обидві ліві (передню і задню) ніжки.  
І навпаки: якщо кулька відхилилася вперед (тобто від вас), –
вигвинчуйте ліву і праву ніжки, які ближче до вас. 

Встановивши ваги горизонтально, перевірте, чи знахо-
диться стрілка ненавантажених ваг точно напроти позначки «0» 
на циферблаті, як з боку продавця, так і з боку покупця. Кінець 
стрілки не має бути зігнутий. 

Категорично заборонено встановлювати стрілку на 
позначку «0» за допомогою гвинтових ніжок. 

Проведіть тарування ваг. Коли ненавантажені ваги вста-
новлені правильно, стрілки мають бути на нульовій позначці 
циферблата. У разі відхилення стрілки від нульової поділки 
встановіть її за допомогою баласту в тарувальній камері. Якщо 
стрілка розміщується на білому полі, заберіть із тарувальної 
камери частину баласту. Якщо стрілка розташована на шкалі  
з поділками, додайте в тарувальну камеру баласт. Тарувати ваги 
дозволяється лише у присутності адміністрації. Забороняється 
встановлювати стрілку за допомогою гир. 

3. Відрегулюйте частоту коливань стрілки. Після встанов-
лення ваг у горизонтальне положення і досягнення рівноваги 
ненавантажених ваг, перевірте частоту коливань стрілки – має 
бути 3–4 коливання (згідно із ДСТУ), потім стрілка має зупи-
нитися. Для цього виведіть ваги зі стану рівноваги: натисніть на 
товарну шальку і відпустіть її. Порахуйте кількість коливань 
стрілки до моменту повного зупинення. Якщо стрілка робить 
більше ніж 4 коливання, залежно від моделі ваг, загвинтіть 
стакан або гайку масляного заспокоювача, що розміщений  
у корпусі ваг під вантажною шалькою. Коли стрілка робить одне 
коливання, виконайте все навпаки – вигвинтіть стакан або 
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відгвинтіть гайку (залежно від моделі ваг). Після цього пере-
вірте: чи вільно (без зупинок, тертя) стрілка пересувається всією 
шкалою циферблата. Для цього спочатку легко натисніть на 
товарну шальку (щоб стрілка зупинилася навпроти позначки 
максимальної маси), а потім відпустить її. Після 3–4 плавних 
коливань стрілка має зупинитися точно навпроти  позначки «0» 
на шкалі циферблата. 

Згідно з методичними рекомендаціями відпрацюйте вста-
новлення і регулювання циферблатних ваг на своєму робочому 
місці. 

 
Завдання 3. Зважування товарів на наявних вагах 

настільних циферблатних (ВНЦ). 
Зважування виконайте у такій послідовності. 
1. Організуйте робоче місце. Ліворуч від ваг (біля ги-

рьової шальки) розмістіть гирі, під корпусом ваг – запас кульків, 
пакетів; праворуч – товар, що зважуватимете, а також необ-
хідний для роботи інвентар. 

2. Проведіть зважування товарів на ВНЦ. Під час зважу-
вання товарів дотримуйте встановлених меж зважування. Това-
ри, маса яких не перевищує показників шкали циферблата, 
зважуйте без використання гир. Якщо маса товару більша за 
максимальне значення шкали циферблата, зважуйте за допо-
могою гир. У такому разі масу товару визначайте після вста-
новлення рівноваги (після 3–4 коливань стрілки), додавши до 
маси гир, встановлених на гирьовій шальці, показники шкали 
циферблата. Під час зважування товар і гирі розміщуйте на 
шальках рівномірно, не допускаючи поштовхів. Не замінюйте 
великі гирі рівнозначним набором дрібних гир, використовуйте 
якнайменшу кількість гир. 

3. Після зважування зніміть товар із шальки. Після кож-
ного зважування товару знімайте гирі з гирьової шальки. 

4. Зважуючи товар у тарі, попередньо визначайте масу 
тари, заповнюйте тару товаром, зважуйте. Для визначення маси 
товару (маси нетто) від загальної маси віднімайте масу тари. 
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Під час зважування на вагах настільних циферблатних 
заборонено використовувати «умовні гирі», призначені для зва-
жування на товарних вагах. Заборонено виконувати зважування, 
встановлюючи гирі одночасно на обидві шальки і визначаючи 
масу товару шляхом віднімання; нарізати, порціонувати про-
дукти (товар) безпосередньо на шальці. 

5. Після роботи проведіть санітарну обробку ваг. 
 
Завдання 4. Вивчення типових неполадок, що виникають 

у процесі експлуатації ваг настільних циферблатних, причин їх 
виникнення і способів усунення. 

Ознайомтеся з типовими неполадками, причинами їх ви-
никнення і можливими способами усунення, описаними у Таб-
лиці 10, і визначте, які неполадки продавець має право усунути 
самостійно. 

 
Таблиця 10 

 

Неполадки Причина виникнення Спосіб усунення 

Під час 
встановлення ваг 
за рівнем стрілка: 
а) показує >; 
б) показує < «0» 

Недостатня або 
надлишкова маса 
тарувального 
вантажу в баластній 
камері 

Зняти гирьову шальку, 
хрестовину та: 
а) збільшити масу 
тарувального вантажу; 
б) зменшити масу 
тарувального вантажу. 
Після цього хрестовину 
та шальку встановити 
на місце 



24 
135 Устаткування 

Продовження Таблиці 10	

Неполадки Причина виникнення Спосіб усунення 
У разі натискання 
(встановлення 
товару) на 
товарну шальку 
стрілка не 
коливається 

а) ваги ізольовані; 
б) на заспокоювачі 
коливань 
накопилися бруд  
і пил 

а) вигвинтити 
стопорний гвинт; 
б) вигвинтити стакан 
заспокоювача коливань 
і промити деталі гасом, 
після чого залити чисте 
мастило  
і відрегулювати 
заспокоювач 

Під час 
встановлення 
вантажу на 
шальку коливання 
стрілки  
не затухають 

У заспокоювачі 
коливань немає 
мастила 

Залити мастило  
у заспокоювач 
коливань 

Під час встанов-
лення вантажу на 
шальку стрілка  
до повного 
зупинення робить 
більше ніж  
5 коливань 

Недостатня 
гальмівна дія 
заспокоювача 
коливань 

Відрегулювати 
заспокоювач коливань 
(загвинтити гайку  
або стакан); за потреби 
долити мастило 

Під час 
встановлення 
вантажу на 
шальку стрілка 
рухається надто 
повільно 

а) понад норму 
загвинтили стакан 
(чи гайку) заспоко-
ювача коливань; 
б) забруднене 
мастило або таке, 
що не відповідає 
вимогам (надто 
густе) 

а) відрегулювати 
заспокоювач коливань 
(трохи відгвинтити 
гайку або стакан); 
б) замінити мастило 
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Закінчення Таблиці 10 

Неполадки Причина виникнення Спосіб усунення 

Стрілка за 
максимального 
навантаження  
не доходить  
до кінцевої 
позначки 

а) між вантажною 
шалькою  
і корпусом 
потрапив 
сторонній предмет; 
б) стакан 
заспокоювача 
коливань  
не виставлений 
симетрично до 
отвору в корпусі 

а) видалити сторонній 
предмет; 
б) зняти товарну 
шальку із хрестовиною 
і виставити стакан 

Стрілки, 
встановлені  
на  позначку «0», 
у разі 
навантаження  
500 чи 1000 г не 
встановлюються 
на відповідну 
позначку шкали 

Неточне положення 
регулювального 
вантажу квадранта 

Опустити чи підняти 
регулювальний вантаж 
і закріпити його контр-
гайкою. При цьому 
щоразу регулювати 
покази стрілок 
ненавантажених ваг 
тарувальним вантажем 
під гирьовою шалькою 

Не збігаються 
покази обох 
стрілок 

Збилася одна  
зі стрілок 

Стрілку, що дає 
неправильні покази, 
повернути на головці 
квадранта 

Стрілки  
не переходять 
межі шкали  
за позначками  
«0» і «1000» 

Збилися буфери 
квадранта 

Відрегулювати 
положення буферів 

 
Результати роботи опишіть у довільній формі. 
Оформте звіт виконаної роботи, захистіть його. 
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Тема 1.6. Системи та обладнання  
для реєстрації розрахункових операцій 

 
Практичне заняття 2 

Тема: Вивчення клавіатури, основних вузлів кон-
трольно-касових апаратів, контрольно-касових реєстра-
торів; підготовка їх до роботи. Вибір реєстраторів роз-
рахункових операцій для закладів ресторанного господарства 
різних типів та потужностей 

 
Мета: вивчити призначення клавіш ЕККА MINI-

600.04ME і підготувати апарат до роботи. 
Студенти повинні: 
знати: функції клавіш на різних моделях РРО у різних 

режимах роботи і порядок підготовки РРО до роботи; 
вміти: підготувати РРО до роботи. 
Правила охорони праці: Інструкція з техніки безпеки 

життєдіяльності. 
 

Забезпечення заняття 
Роздатковий матеріал: Правила охорони праці при 

експлуатації РРО, інструкційна карта. 
Наочність: 9, с. 92–102. 
Технічне оснащення: реєстратори розрахункових 

операцій. 
 
Література: 5, с. 114–117; 8, с. 97–103, 108–110; 10, 

с. 110–113, 115–117; 13, с. 452–454, 479–482; 18; 22, с. 74–92. 
 
Запитання для актуалізації опорних знань 

1. З якою метою впроваджують реєстратори розрахун-
кових операцій у закладах ресторанного господарства? 

2. Яка конструкція електронних контрольно-касових 
апаратів? 

3. Дайте визначення поняття «касова операція». 
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4. Який документ називається касовим чеком? 
5. Яка клавіша РРО слугує для виконання операції 

видачі готівки з каси? 
6. Хто провадить технічне обслуговування й оплом-

бування РРО? 
7. Яке призначення ЕККА? 
8. Як реєструють ЕККА в Державній податковій ін-

спекції? 
9. Які параметри назв страв (товару) програмують? 

10. Які ви знаєте режими роботи ЕККА? 
11. Яка відповідальність за порушення правил експлу-

атації ЕККА? 
12. Які моделі РРО застосовують у ресторанному госпо-

дарстві? 
 

Зміст роботи 
Завдання 1. Вивчення клавіатури та її призначення 

ЕККА MINI-600.04МЕ і DATECS МР-50. 
Завдання 2. Вивчення основних вузлів контрольно-касо-

вих апаратів ЕККА MINI-600.04МЕ і DATECS МР-50. 
Завдання 3. Розв’язання виробничої ситуації. 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Завдання 1. Вивчення клавіатури та її призначення 

ЕККА MINI-600.04МЕ і DATECS МР-50 
Намалюйте клавіатуру касових апаратів. 
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DАТЕСS МР-50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МINI-600.04 МЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Яке призначення клавіш касових апаратів у режимі 

продажу? 
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Таблиця 11 
 
DАТЕСS МР-50 МINI-600.04 МЕ 

Назва клавіш Призначення Назва клавіш Призначення 
 Забезпечує 

просування 
паперової 
стрічки 

  
? 

  
? 

  
? 

  
? 

  
? 

  
? 

  
? 

  
 
? 

  
 
? 

  
 
? 

 Слугує для 
корекції 
неправильно 
набраної 
інформації  
на цифрових 
клавішах 

  
? 

  
? 

ПЧС ПЧС 

КОД 
ТОВ 

ТО 

КОД 
ТОВ 

ТО Х Х 

ПС ПС 

О 
П 
Л 
А 
Т 
А 

ОПЛ 

С С 

ЦІНА АН 
ціна 
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Закінчення таблиці 11 
 
DАТЕСS МР-50 МINI-600.04 МЕ 

Назва 
клавіш 

Призначення Назва 
клавіш 

Призначення 

 Слугує для 
анулювання 
неправильно 
набраної 
інформації на 
функціональних 
клавішах 

  
? 

  
? 

  
? 

  
? 

  
? 

 Забезпечує 
перевірку 
роботи 
годинника 

  

  
? 

 Застосовується під 
час розрахунків  
за проданий товар 
чеками  
і кредитними 
картками 

 
 
 

АН ВІДД 

ВИМ 
ВН 

ВД 

– % 

+ % 

– % 

+ % 

. +  

– 

¹  
КРТ 

КРД 

ЧЕК 
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Завдання 2. Вивчення основних вузлів контрольно-
касових апаратів ЕККА MINI-600.04 МЕ і DATECS МР-50. 

Для його виконання необхідно вивчити будову і призна-
чення основних вузлів ЕККА MINI-600.04 МЕ і DATECS МР-50, 
користуючись наявними на вашому робочому місці реєстратора-
ми розрахункових операцій і рекомендованою літературою. 

Результати роботи оформте у вигляді Таблиці 12. 
 

Таблиця 12 
№  
з/п 

Назва  
вузла 

Призначення  
вузла 

1 Корпус Для розміщення (внутрішнього або 
зовнішнього) інших вузлів та механізмів 

2 
 

? ? 
3 ? ? 

 
Завдання 3. Розв’язання виробничої ситуації. 
Ви – адміністратор ресторану «Тіп-топ». Підготуйте до 

роботи касові апарати MINI-600.04 МЕ і DATECS МР-50. 
Під час розв’язання цієї ситуації пам’ятайте, що кожна 

клавіша касового апарата виконує різні функції в режимі про-
дажу, програмування і складання звітів. 

Перш ніж розпочати роботу, встановіть касові апарати  
у зручному для роботи місці. Підключіть блок живлення до 
ЕККА й увімкніть його в електричну мережу. Кожен касовий 
апарат має свої особливості підготовки до роботи. 

 
ЕККА DATECS МР-50 

Апарат вмикається вимикачем, розташований на правому 
боці апарата. 

Для вмикання апарата необхідно натискати клавішу ВМК 
протягом 1 с. 

За потреби встановіть паперову стрічку. Пам’ятайте, що 
апарат не працюватиме, якщо паперову стрічку встановили не-
правильно. 
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Для вилучення старої паперової стрічки слугує клавіша 
ПЧС. 

Не докладайте зусиль і не намагайтеся вийняти паперову 
стрічку зі зворотного боку друкувального механізму, так можна 
його зламати. Після встановлення нового рулону на індикаторі 
з’явиться символ «С». Натисніть клавішу С. 

Перевірте час ВИМ. Пам’ятайте, що дату, яку програму-
ють у сервісному центрі, може змінити лише спеціаліст 
сервісного центру. 

 

 
ЕККА МІNI-600.04 МЕ 

 
Увімкніть касу клавішею вкл. / викл. 
Перевірте наявність чекової стрічки. За потреби заправте 

дві стрічки і виконайте Х-звіт, аби перевірити, чи друкується 
інформація 101 ПС 12321 ПС 

Перевірте дату 201 ПС 
Перевірте час 202 ПС 
Коригувати час можливо після виконання Z-звіту. 
Наприклад, треба ввести час: 
09 – 15 – 00 
год – хв – с 
202 ПС 09 15 00 ПСПС 
Реєстрація та розреєстрація касира. Реєстрація викону-

ється введенням номера касира і, якщо потрібно, його пароля. 
Наприклад, реєструється другий касир 2 ПС  . 
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Оформте звіт: додайте замальовану клавіатуру, таблицю 
призначення клавіш, чек із Х-звітом. 

 
Практичне заняття 3 

Тема: Програмування продукції ресторанного госпо-
дарства на окремих моделях ЕККА 

 
Мета: навчитися програмувати на ЕККА МINІ-600.04 

МЕ і DАТЕСS МР-50 і готувати ці апарати до роботи. 
Студенти повинні: 
знати: алгоритм програмування основних параметрів 

товарів на РРО; 
вміти: програмувати основні параметри товарів на РРО. 
Правила охорони праці: Інструкція з техніки безпеки 

життєдіяльності. 
 

Забезпечення заняття 
Роздатковий матеріал: Правила охорони праці при 

експлуатації РРО, інструкційна карта. 
Наочність: 9, с. 92–102. 
Технічне оснащення: реєстратори розрахункових опе-

рацій. 
 
Література: 5, с. 114–117; 8, с. 97–103, 108–110; 10, 

с. 110–113, 115–117; 12, с. 452–454, 479–482; 18; 22, с. 74–92. 
 
Запитання для актуалізації опорних знань 

1. Із якою метою впроваджують реєстратори розрахун-
кових операцій у закладах ресторанного господарства? 

2. Який документ регламентує необхідність застосування 
РРО під час продажу товарів? 

3. Назвіть основні параметри товарів, що їх програмують 
на РРО? 

4. Який порядок програмування назви товарів? 
5. Який порядок програмування ціни товарів? 
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6. Який порядок програмування кількості товарів? 
7. Як перевірити запрограмовану інформацію? 
8. У який час робочої зміни програмують товари? 

 
Зміст роботи 

Завдання 1. Виконання операцій з програмування назви 
товарів на РРО. 

Завдання 2. Виконання операцій з програмування ціни 
товару на РРО. 

Завдання 3. Виконання операцій з програмування кіль-
кості товару на РРО. 

Завдання 4. Виконання звіту про запрограмовані товари. 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Для виконання практичних завдань 1, 2, 3 необхідно 

прийняти за кількістю запропоновані викладачем зразки товарів. 
Результати оформте у вигляді Таблиці 13. 

 
Таблиця 13 

 
№ 
коду 

Найменування  
товару 

Ціна,  
грн 

Кількість, 
порцій 

1 Біфштекс 20 15 
    
    

 
На основі отриманої інформації (назва, ціна, кількість 

товарів) запрограмуйте необхідні параметри товарів на РРО. 
 
Завдання 1. Виконання операцій з програмування назви 

товарів на РРО. 
611 ПС 12321 ПС № коду ПС назва товару ПС 
Програмування назви товару на РРО Міні-600 виконуйте 

в такій послідовності: 
1. На цифрових клавішах наберіть код операції «611»  

і натисніть клавішу «ПС». 
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2. Наберіть код доступу – «12321» і натисніть клавішу 
«ПС». 

3. За допомогою цифрових клавіш наберіть номер коду,  
а потім «ПС». 

4. Згідно з кодовою таблицею символів наберіть назву 
товару і натисніть «ПС». 

5. Наберіть назву наступного товару і знову натисніть 
«ПС». 

6. Для виходу з режиму програмування назви товару 
натисніть клавішу «Оплата». 

 
Завдання 2. Виконання операцій з програмування ціни 

товару на РРО. 
612 ПС 12321 ПС № коду ПС ціна товару ПС 
Програмування ціни товару на РРО Міні-600 виконуйте  

в такій послідовності: 
1. На цифрових клавішах наберіть код операції «612»  

і натисніть клавішу «ПС». 
2. Наберіть код доступу – «12321» і натисніть клавішу 

«ПС». 
3. За допомогою цифрових клавіш наберіть номер коду, 

а потім «ПС». 
4. За допомогою цифрових клавіш наберіть ціну товару 

у копійках і натисніть «ПС». 
5. Наберіть ціну наступного товару і знову натисніть 

«ПС». 
6. Для виходу з режиму програмування ціни товару 

натисніть клавішу «Оплата». 
 
Завдання 3. Виконання операцій з програмування кіль-

кості товару на РРО. 
615 ПС 12321 ПС кількість товару (у грамах) ПС 
Програмування кількості товару на РРО МINI-600 

виконуйте у такій послідовності: 
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1. На цифрових клавішах наберіть код операції «615»  
і натисніть клавішу «ПС». 

2. Наберіть код доступу – «12321» і натисніть клавішу 
«ПС». 

3. За допомогою цифрових клавіш наберіть номер коду, 
а потім «ПС». 

4. Згідно з кодовою таблицею символів наберіть кіль-
кість товару (з трьома нулями) і натисніть «ПС». 

5. Наберіть кількість наступного товару і знову на-
тисніть «ПС». 

6. Для виходу з режиму програмування кількості товару 
натисніть клавішу «Оплата». 

 
Завдання 4. Виконання звіту про запрограмовані товари. 
Для перевірки правильності запрограмованої інформації 

наберіть код «207» і натисніть «ПС». 
Введіть найменше значення номера коду, за яким по-

трібно перевірити правильність запрограмованої інформації,  
і натисніть «ПС». 

Введіть останній номер коду, який потрібно перевірити,  
і знову натисніть «ПС». 

Оформте звіт виконаної роботи, захистіть його. 
 

Практичне заняття 4 
Тема: Розрахунок із відвідувачами у різних режимах на 

окремих моделях ЕККА. Отримання фінансових звітів, за-
повнення касової документації 

 
Мета: набути навичок продажу товарів через РРО  

у різних режимах роботи, отримання фінансових звітів на РРО  
і заповнення «Книги обліку розрахункових операцій». 

 
Студенти повинні: 
знати: порядок проведення розрахунків із покупцями, 

порядок отримання фінансових звітів і заповнення касової доку-
ментації; 



37 
135 Устаткування 

вміти: проводити розрахунки з покупцями, анулювати 
товар і на основі фінансових звітів заповнювати «Книгу обліку 
розрахункових операцій». 

Правила охорони праці: Інструкція з техніки безпеки 
життєдіяльності. 

 
Забезпечення заняття 

Роздатковий матеріал: Правила охорони праці при 
експлуатації РРО, інструкційна карта. 

Наочність: 9, с. 92–102. 
Технічне оснащення: реєстратори розрахункових опе-

рацій. 
 
Література: 5, с. 114–117; 8, с. 97–103, 108–110; 10, 

с. 110–113, 115–117; 12, с. 452–454, 479–482; 18; 22, с. 74–92. 
 
Запитання для актуалізації опорних знань 

1. Які є види чеків під час розрахунку з відвідувачами? 
2. Чим відрізняється фіскальний чек від не фіскального? 
3. Яке призначення Z-звіту? 
4. Яке призначення Х-звіту? 
5. Які клавіші слугують для підрахунку здачі покупцю? 
6. Яку функцію виконує клавіша «ПС» у режимі про-

дажу товарів? 
7. Який порядок продажу одного виду товару? 
8. Дії касира в разі відмови покупця від попередньо 

зареєстрованого товару? 
9. Який порядок виконання чека зі здачею? 

10. Покупець відмовився від останнього товару. Які дії 
касира? 

11. Назвіть алгоритм виконання загального службового 
звіту. 

12. Яку інформацію містить «101-звіт»? 
13. Який порядок виконання фінансового звіту? 
14. Дайте визначення терміна «КОРО». 
15. З яких розділів складається КОРО? 
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Зміст роботи 
Завдання 1. Виконання операцій на РРО з продажу де-

кількох різних товарів із підрахунком суми здачі. 
Завдання 2. Виконання на РРО операцій з анулювання 

реєстрації покупок. 
Завдання 3. Виконання операції отримання загального 

службового звіту й операції зі службової видачі готівки. 
Завдання 4. Оформлення необхідних розділів у «Книзі 

обліку розрахункових операцій». 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Завдання 1. Виконання операцій на РРО з продажу де-

кількох різних товарів із підрахунком суми здачі. 
Для виконання цього завдання на основних цифрових 

клавішах наберіть кількість одиниць товару (якщо кількість – це 
число з дрібними одиницями, використовуйте під час набору 
клавішу «.»). Натисніть на функціональну клавішу множення. 
На основних цифрових клавішах наберіть код відповідного 
товару і натисніть на функціональну клавішу КОД ТОВАРУ. 
Повторіть реєстрацію продажу інших товарів в аналогічній по-
слідовності. Після реєстрації останнього товару натисніть на 
функціональну клавішу  загального підсумку ПС. На індикаторі 
з’явиться загальна вартість покупки. Використовуючи основні 
цифрові клавіші, введіть суму грошей, що дав покупець. Для 
закриття чека і підрахунку суми здачі  натисніть «Оплата». До 
виконаного завдання додайте чеки, отримані під час роботи  
на РРО. 

 
Завдання 2. Виконання на РРО операцій з анулювання 

реєстрації покупок. 
Для виконання цього завдання виконайте анулювання 

реєстрації попередньо зареєстрованих товарів у межах одного 
чека. Для анулювання останньої покупки натисніть на клавішу 
«АН». В іншому випадку (перша, друга покупка) – натисніть 
клавішу «-». Введіть кількість і номер коду товару, від якого 
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відмовилися, і «КОД ТОВАРУ». Для закриття чека натисніть 
«Оплата». До виконаного завдання додайте чеки, отримані під 
час роботи на РРО. 

 
Завдання 3. Виконання операції отримання загального 

службового звіту й операції зі службової видачі готівки. 
Після завершення операцій із продажу товарів отримайте 

загальний щоденний службовий звіт (101-звіт). За показниками 
щоденного службового звіту визначте суму готівки на момент 
отримання звіту і суму можливої інкасації готівки. Згідно з ал-
горитмом (клавіша «-», сума видачі й оплата) виконайте 
операцію «Службова видачі готівки». До виконаного завдання 
додайте чеки, отримані під час роботи на РРО. 

 
Завдання 4. Оформлення необхідних розділів у «Книзі 

обліку розрахункових операцій». 
Для виконання завдання скористайтеся «Книгою обліку 

розрахункових операцій». У розділі 1 «Місце підклеювання че-
ків» підклейте щоденний фінансовий звіт, у розділі ІІ «Облік 
руху готівки та сум розрахунків» заповніть відповідні колонки 
таблиці. До виконаного практичного завдання додайте чеки з 
щоденними фінансовими звітами, отриманими під час роботи на 
РРО, заповнені бланки «Книги обліку розрахункових операцій». 

Оформте звіт виконаної роботи, захистіть його. 
 
Тема 2.1. Устаткування для варіння 

 
Лабораторне заняття 4 

Тема: Вивчення будови кавоварок кавових машин різ-
них типів. Набуття навичок експлуатації з дотриманням 
вимог безпеки праці 

 
Мета: поглибити й систематизувати теоретичні знання, 

сформувати практичні вміння та навички експлуатації з дотри-
манням вимог безпеки праці під час роботи з кавоварками 
різних типів. 



40 
135 Устаткування 

Студенти повинні: 
знати: будову кавоварок, правила безпечної експлуатації; 
вміти: організувати робоче місце, регулювати устатку-

вання і виконувати технологічні операції. 
Правила охорони праці: інструкція з техніки безпеки 

життєдіяльності. 
 

Забезпечення заняття 
Роздатковий матеріал: інструкційна карта, схеми. 
Наочність: картки безпеки праці при експлуатації каво-

варок, плакати і схеми кавоварок. 
 
Література: 6, с. 218–221; 11, с. 18, 20; 18. 
 
Запитання для актуалізації опорних знань 

1. Як класифікують варильне устаткування? 
2. Яке призначення апаратів для приготування гарячих 

напоїв різних типів? 
3. З яких основних вузлів складається кавоварка для 

приготування кави еспресо? 
4. Яке призначення утримувача фільтра? 
5. Коли загорається індикаторна лампа «ОК»? 
6. Для чого підігрівають чашки перед наповненням їх 

кавою? 
7. Яких вимог техніки безпеки необхідно дотримувати 

під час роботи з кавоваркою? 
8. Які способи приготування кави у кавоварках Ви 

знаєте? 
9. Що може статися, якщо рівень води у бойлері каво-

варки буде нижчим за допустимий? 
10. Які переваги експрес-кавоварок? 

 
Зміст роботи 

Завдання 1. Вивчення конструкції експрес-кавоварки та 
визначення правил її безпечної експлуатації. 



41 
135 Устаткування 

Завдання 2. Схематичний опис підготовки експрес-ка-
воварки до роботи. 

Завдання 3. Розв’язання ситуацій. 
Ситуація 1. Ви – адміністратор ресторану «Старе місто». 

Під час огляду експрес-кавоварки на початку робочого дня 
виявили, що рівень води в ній вищий за контрольну позначку  
і крізь запобіжний клапан витікає вода. Ваші дії в цій ситуації? 

 
Ситуація 2. Ви – адміністратор бару. На початку робо-

чого дня під час огляду кавомашини виявили, що крізь блок-
крани витікає вода. Ваші дії в цій ситуації? 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Апарати для приготування гарячих напоїв містять кавові 
машини, апарати для приготування чаю та апарати для приго-
тування гарячого шоколаду. Понад 95% усього оснащення для 
приготування гарячих напоїв становлять кавові машини. 

Розрізняють декілька основних груп кавомашин. 
Кавові машини циркуляційного типу входять до групи 

апаратів, у яких гаряча кава готується за рахунок багаторазової 
рециркуляції киплячої води скрізь шар меленої кави. Такі каво-
машини також мають іншу назву – апарати гейзерного типу. 

Експрес-кавоварки – у цих машинах кавові напої го-
туються шляхом одноразової фільтрації киплячої води або 
пароводяної суміші скрізь шар меленої кави за атмосферного 
тиску. 

Кавоварки для приготування кави по-східному явля-
ють собою апарати для приготування кави у турках (джезвах)  
на гарячому піску. 

Найпоширенішою групою кавомашин є експрес-каво-
варки. До неї входять традиційні рожкові кавомашини напів-
автоматичної та автоматичної дії, а також суперавтоматичні 
кавомашини (цілком автомати). 

 
Завдання 1. Вивчення конструкції експрес-кавоварки та 

визначення правил її безпечної експлуатації. 
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Користуючись додатком 1, ознайомтеся з основними час-
тинами машини. Результати оформте у вигляді Таблиці 14. 

 
Таблиця 14 

Будова і технічні характеристики кавоварки 
 

Коротка інформація  
про модель, продуктивність 

Основні вузли  
апарата 

Призначення  
основних вузлів 

ASTORIA Argenta АЕР 
Junior, компактна 
професійна  
експрес-машина; 
120 чашок еспресо  
за годину 

1) манометр тиску; 
2) датчик тиску; 
3) бойлер; 
4) панель 
управління; 
5) водомір тощо 

1) для контролю 
тиску в бойлері; 
2) контролює тиск  
і автоматично 
вмикає і вимикає 
нагрівальні 
елементи; 
3) ? 

 
Завдання 2. Схематичний опис підготовки експрес-ка-

воварки до роботи. 
Користуючись додатком 2, складіть схему підготовки 

експрес-кавоварки до роботи. 
 

Підготовки експрес-кавоварки до роботи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підключення кавоварки до водопроводу  
та електричної мережі 

Заповнення бункера кавою 

Заповнення бункера водою 

………………… 
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Оформте звіт виконаної роботи, захистіть його. 
До звіту додайте принципові схеми різних моделей каво-

варок із визначенням основних вузлів, складіть алгоритм правил 
експлуатації кавоварок різних типів. 

 
Додаток 1 

Принципова будова кавомашини 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основні вузли і прилади керування експрес-машини 
 

Роздавальна група 
Вузол, крізь який із теплообмінної склянки надходить 

вода, що має всі необхідні для оптимальної екстракції кави 
параметри (тиск – 9 атм, температура – 88–92 °С). 

Експрес-машини розрізняють за числом груп: одногруп-
ні, двогрупні, тригрупні та чотиригрупні. Фірми-виробники 
зазвичай зазначають продуктивність експрес-машини виходячи 
з фізичної пропускної можливості 120 чашок на годину на кож-
ну групу. 

Датчик 
тиску помпи 

Підігрів 
чашок 

Автоматичний 
капучинатор 

Датчик 
тиску в 
бойлері 

Кран для 
окропу 

Паровий 
кран 

Кнопки протоки 

Клапан включення 
капучинатора 

Холдер Рідкокристалічний 
дисплей 

Група 
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Фільтроутримувач, портофільтр, ріжок – зйомна ручка  
з фільтром. Бариста засипає у фільтр порцію меленої кави  
(6,5–7 г для одинарного холдера, 13–14 г – для подвійного), 
пресує кавову таблетку темпером і фіксує холдер у групі. 

 
Кнопка протоки 

Запускає і зупиняє протікання води крізь групу. У напів-
автоматичних експрес-машинах необхідно вмикати кнопку про-
токи вручну. В автоматичних експрес-машинах протікання зупи-
няється самотужки: після певного часу (протікання за таймером) 
або після протікання запрограмованого обсягу води (протікання 
за обсягом), залежно від моделі. Кнопок може бути кілька: для 
одинарної і для подвійної порції еспресо, для ристрето тощо. 

 
Паровий кран (паровідводна трубка) 

Видає пару з бойлера для збивання молока вручну або 
для прогрівання напоїв. 

 
Кран для окропу 

Видає окріп для чаю та інших напоїв. У закладі з великою 
потребою в окропі доцільно встановити окремий кип’ятильник. 

 
Датчик тиску в бойлері 

Інформує про прогрівання експрес-машини і вихід у ро-
бочий режим. Робочим вважається режим, за якого тиск пари  
в бойлері досягає 1,1–1,5 атм, залежно від фірми-виробника  
і моделі. Стрілка датчика тиску в бойлері при цьому перемі-
щується в зелений сектор. У процесі роботи тиск у бойлері може 
падати нижче за припустимий у разі забирання великого обсягу 
окропу чи пари з бойлера. У такому випадку бариста має заче-
кати деякий час, щоб експрес-машина повернулася до робочого 
режиму. Це може тривати кілька хвилин. 

 
Датчик тиску помпи 

Сигналізує про відхилення від робочого тиску 9 атм, що 
свідчить про несправність машини. 
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Підігрівання чашок 
Пасивне (від тепла бойлера) або активне (електричне, 

парове). За великої прохідності в закладі можна замовити 
додатково модуль підігрівання чашок. 

 
Рідкокристалічний дисплей 

Дає змогу контролювати роботу експрес-машини, програ-
мувати деякі її параметри, обліковувати вироблену продукцію. 

 
Автоматичний капучинатор 

Пристрій, за допомогою якого в автоматичному режимі 
збивають молоко для капучино. 

 
 

 
1. Бойлер – основна частина кавомашини. Зазвичай це 

мідна або сталева ємність, у якій нагрівається вода. Нагріту  
в бойлері воду не використовують для приготування кави, вона 
слугує теплоносієм, завдяки якому нагрівається вода для приго-
тування еспресо. Воду з бойлера використовують для приго-
тування американо, прогрівання (багато хто використовує для 
чаю, перетворюючи кавомашину на самовар) і вироблення пари. 
Найпоширеніші однобойлерні експрес-машини, рідше двобой-
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лерні, в яких вода для еспресо прогрівається в одному бойлері,  
а окроп і пара виробляються в іншому. 

2. ТЕНи або теплоелектронагрівачі нагрівають воду  
в бойлері. Завдяки розширенню води під час нагрівання у бой-
лері створюється тиск до 1,5 бар. 

3. Теплообмінний стакан – система порожніх трубок, що 
розміщені в бойлері. Холодна вода проходить ними, нагріва-
ється і надходить у розливну групу 10. Тож кожна чашка 
еспресо вариться на свіжозігрітій воді. 

4. Помпа – пристрій, що відповідає за подачу води під 
тиском 9 атм магістралями крізь теплообмінний стакан до 
групи, а також за підкачування води в бойлер. Існує два види 
підключення: 

1) до системи водопроводу (крізь фільтр і пом’якшувач); 
2) до бутля. 
5. Автоматичний регулятор рівня води в бойлері, за 

допомогою якого підтримується необхідний рівень води (близь-
ко 70%, тобто не в усіх моделях). 

6. Вибуховий клапан – призначений для захисту корпуса 
бойлера від високого тиску. Він зазвичай спрацьовує за тиску 
близько двох атмосфер. 

7. Зворотний клапан – зливає воду з трубок, що ведуть  
із теплообмінного стакана в роздавальну групу, після того як 
протікання крізь групу припиняється. 

8. Датчик тиску помпи. 
9. Клапан подачі води на групу (соленоїд) – відкриває 

подачу води в групу під час натискання кнопки протоки. 
10. Роздавальна група – найважливіший вузол експрес-

кавоварки. Крізь неї до холдера надходить вода, нагріта до 
температури 88–92 °С під тиском 9 атм. Найпоширеніші моделі 
з однією і двома розливними групами. 

11. Паровий кран – для збивання молока. 
12. Кран окропу для чаю тощо. 
13. Датчик тиску. Показує тиск пари в бойлері, на основі 

цих показань визначають готовність кавомашини до роботи. 
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14. Датчик об’єму пропущеної води – вимірює кількість 
протоку води з групи певного обсягу (який ви запрограмуєте). 
Встановлюється в автоматичних експрес-кавоварках з протокою 
за часом, у напівавтоматичних відсутній. 

 
Додаток 2 

 
Щоб підготувати експрес-кавоварку до експлуатації, 

виконайте такі операції. 
1. Підготуйте місце для встановлення кавоварки. Най-

кращі результати роботи будуть за температури навколишнього 
середовища 20 °С і температури води 10 °С. 

2. Правильно підключіть кавоварку до водопроводу  
й електричної мережі. 

3. Перемикач встановіть у положення «1» і заповніть 
бункер кавомлинка достатньою кількістю кави (5–6 г на  
1 порцію). 

4. Заповніть бойлер водою. Якщо апарат оснащений 
автоматичним датчиком контролю рівня води, бойлер запов-
ниться автоматично. Якщо передбачене ручне заповнення 
бойлера, рівень води контролюють за допомогою водоміра. 

5. Поверніть перемикач та увімкніть нагрівальні елемен-
ти за 15–20 хв до приготування кави. 

6. Утримувач фільтра встановіть під сітку бойлера 
ручкою ліворуч, підштовхніть його догори й одночасно різко 
поверніть ручку праворуч. 

7. Після розігрівання кавоварки встановіть в утримувач 
фільтр для меленої кави і наповніть його кавою, рівномірно 
розподіліть каву й трохи утрамбуйте її демпфером (якщо кава 
спресована занадто сильно, напій виходитиме з кавоварки по-
вільно і пінка буде темного кольору; якщо кава спресована мало, 
напій виходитиме з кавоварки занадто швидко, пінки буде мало 
і світлого кольору). 

8. Встановіть чашку під носик утримувача фільтра 
(рекомендується прогрівати чашки). Упевніться, що горить інди-
каторна лампа «ОК», і лише тоді натисніть кнопку подачі кави. 
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Після того, як отримали необхідну порцію кави, ще раз на-
тисніть ту саму кнопку. 

9. Зніміть утримувач фільтра. Для цього поверніть руч-
ку справа наліво. Щоб видалити використану каву, заблокуйте 
фільтр за допомогою спеціального важеля, що розміщений на 
ручці фільтра, і вибийте каву, перекинувши утримувач фільтра. 
Щоб вимкнути кавоварку, натисніть кнопку «Виключено». 

10. Після закінчення роботи проведіть санітарну обробку 
кавоварки. 

 
Тема 2.2. Апарати інфрачервоного  
і надвисокочастотного нагрівання  

кулінарних виробів.  
Устаткування для смаження та випікання 

 
Лабораторне заняття 4 

Тема: Вивчення будови, принципу роботи, правил без-
печної експлуатації мікрохвильових печей різних моделей. 
Набуття навичок безпечної експлуатації мікрохвильових 
печей 

 
Мета: поглибити і систематизувати теоретичні знання, 

сформувати практичні вміння і навички експлуатації з дотри-
манням вимог безпеки праці під час експлуатації мікрохви-
льових печей різних моделей. 

Студенти повинні: 
знати: класифікацію, принцип роботи, правила безпечної 

експлуатації мікрохвильових печей; 
вміти: експлуатувати мікрохвильові печі з дотриманням 

вимог безпеки праці. 
Правила охорони праці: інструкція з техніки безпеки 

життєдіяльності. 
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Забезпечення заняття 
Роздатковий матеріал: інструкційна карта, схеми. 
Наочність: картки безпеки праці при експлуатації НВЧ-

печей, плакати і схеми, мікрохвильові печі різних моделей. 
 
Література: 6, с. 218–221; 11; 18. 
 
Запитання для актуалізації опорних знань 

1. Які вузли передбачені в мікрохвильових печах для 
створення безпечних умов праці? 

2. Чому під час експлуатації НВЧ-апаратів не можна 
використовувати металевий посуд? 

3. Назвіть властивості мікрохвиль. 
4. Яке призначення магнетрона у НВЧ-апаратах? 
5. Які режими обробляння продуктів використовують  

у мікрохвильових печах? 
6. Яких правил техніки безпеки необхідно дотримувати 

під час експлуатації мікрохвильової печі? 
7. Як класифікують гриль-апарати? 
 

Правила техніки безпеки 
Інструкція з техніки безпеки та охорони праці 
 

Зміст роботи 
Завдання 1. Вивчення будови комбінованої мікрохви-

льової печі й визначення правил безпечної її експлуатації. 
Завдання 2. Ознайомлення з посудом і матеріалами, 

якими можна користуватися під час експлуатації мікрохвильової 
печі. 

Завдання 3. Розв’язання виробничої ситуації. 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
У сучасних закладах ресторанного господарства різних 

типів і потужності, супермаркетах, кулінарних цехах використо-
вують НВЧ-апарати, призначені для розморожування напів-
фабрикатів, швидкого розігрівання готових страв, доведення до 
готовності страв без утворення підсмаженої кірочки в електро-
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магнітному полі струмів високої частоти. У продуктах, оброб-
лених високочастотним нагріванням, добре зберігаються віта-
міни і мінеральні речовини, аромат продуктів. Під час роботи 
таких апаратів витрачається невелика кількість електричної 
енергії. 

Грилі призначені для смажіння курчат-бройлерів, м’яса 
цілим шматком, свинячих ніжок тощо. Смажіння продуктів  
у цьому апараті забезпечує рівномірну підсмажену кірочку на 
всій поверхні продукту. 

Із використанням ІЧ-випромінювання для термічного об-
роблення м’ясних кулінарних виробів тривалість оброблення 
порівняно з традиційною зменшується на 40–60%, питома ви-
трата електроенергії зменшується на 20–60%, а вихід готової 
продукції збільшується на 10–16%. 

 
Завдання 1. Вивчення будови комбінованої мікрохвильо-

вої печі й визначення правил безпечної її експлуатації 
Виконуючи це завдання, покажіть основні частини маши-

ни: оглядове вікно, індикатор, магнетрон; випромінювачі, ру-
хомий піддон (рознос, що обертається), муфту, роликову під-
ставку, дверцята, прокладку для ущільнення; запобіжне блоку-
вання дверцят, панель керування. 

Результати оформте у вигляді Таблиці 15. 
 

Таблиця 15 
Будова і характеристика вузлів мікрохвильової печі 

 
№ 
з/п Основні вузли Призначення 

1 Муфта, закріплена на валу 
електродвигуна в основі печі 

Для фіксації та обертання 
скляного розносу 

2 Роликова підставка, 
встановлюється в центрі 
внутрішньої камери печі 

Для підтримки розносу,  
що обертається 

3 ? ? і т. і. 
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Завдання 2. Ознайомлення з посудом і матеріалами, 
якими можна користуватися під час експлуатації мікрохвильової 
печі. 

 
Завдання 3. Розв’язання виробничої ситуації. 
Ви – бармен кафе-бару «Бургер». Вам необхідно підготу-

вати мікрохвильову піч до роботи. 
Користуючись додатком 1, складіть схему підготовки 

мікрохвильової печі до роботи. 
 

Підготовка мікрохвильової печі до роботи 
 

Підготовка робочого місця 

 
 

Перевірка санітарного стану, 
заземлення … 

 
 

??? 
 

Оформте звіт виконаної роботи, захистіть його. 
До звіту додайте принципові схеми різних моделей 

мікрохвильових печей із визначенням основних вузлів, складіть 
схему підготовки мікрохвильової печі до роботи. 

 
Додаток 1 

 
Алгоритм підготовки мікрохвильової печі до роботи 

 
1. Підготувати місце для встановлення мікрохвильової 

печі. Заборонено встановлювати піч у приміщеннях із підви-
щеною небезпекою (підвищена вологість, хімічна активність, 
наявність струмопровідних підлог). 
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2. Перевірити санітарний стан, заземлення (сучасні 
апарати невеликої потужності заземлюються через розетку з на-
пругою 220 В), справність зовнішнього корпуса, щільність 
закривання дверцят, відсутність сторонніх предметів у камері. 

3. Встановити необхідний рівень потужності. 
4. Визначити тривалість і режим оброблення продукту. 
5. Завантажити продукт у піч з огляду на особливості 

стосовно використання посуду. 
6. Увімкнути апарат. 
7. Простежити за роботою. Під час роботи дотримуйте 

таких вимог техніки безпеки: не вмикайте апарат без продукту; 
самостійно не ремонтуйте; використовуйте печі за призначен-
ням; не порушуйте режим роботи; не вмикайте в одну розетку  
з піччю інші прилади. 

8. Розвантажити робочу камеру, провести санітарну 
обробку апарата. 

 
Тема 2.3. Універсальні теплові апарати 

 
Практичне заняття 5 

Тема: Вивчення технічних характеристик, конструк-
цій універсальних теплових апаратів. Набуття навичок без-
печної експлуатації універсальних теплових апаратів. Харак-
теристика окремих моделей електричних та газових плит 

 
Мета: вивчити будову, набути навичок з експлуатації 

теплових апаратів: плит, пароконвектоматів і конвектоматів. 
Студенти повинні: 
знати: класифікацію, принцип роботи, правила безпечної 

експлуатації універсальних теплових апаратів; 
вміти: експлуатувати універсальні теплові апарати з до-

триманням вимог безпеки праці. 
Правила охорони праці: Інструкція з техніки безпеки 

життєдіяльності. 
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Забезпечення заняття 
Роздатковий матеріал: Правила охорони праці при екс-

плуатації теплового обладнання, інструкційна карта. 
Наочність: 
1. Плакати, схеми. 
2. Каталоги плит, пароконвектоматів, конвектоматів. 
3. 9, с. 92–102; 11, с. 33–35, 38–43. 
Технічне оснащення: зразки універсального теплового 

устаткування. 
Література: 6, с. 363–377; 8, с. 97–103, 108–110; 10, 

с. 110–113, 115–117, 18. 
 
Запитання для актуалізації опорних знань 

1. Яке устаткування підприємств ресторанного госпо-
дарства належить до універсального? 

2. Як класифікують універсальні теплові апарати? 
3. Які вимоги ставлять до теплових універсальних апа-

ратів? 
4. Яких правил техніки безпеки необхідно дотримувати 

під час роботи з універсальними тепловими апаратами? 
5. Охарактеризуйте режим приготування кулінарної 

продукції в пароконвектоматах. 
6. Охарактеризуйте панель керування конвектомата. 
7. Назвіть особливості плит зі склокерамічним по-

криттям. 
8. Як поділяють універсальне устаткування за видом 

теплоносія? 
9. Який принцип роботи індукційних плит? 

10. Яке призначення датчика-щупа пароконвектомата? 
 

Зміст роботи 
Завдання 1. Вивчення конструкції плит з електричним 

нагрівом, визначення основних вузлів, особливостей будови, 
правил безпечної експлуатації. 
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Завдання 2. Розв’язання ситуації. 
Завдання 3. Розв’язання ситуації. 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Завдання 1. Вивчення конструкції плит з електричним 

нагрівом, визначення основних вузлів, особливостей будови, 
правил безпечної експлуатації. 

Виконайте завдання на прикладі плити з електричним на-
грівом ПЕСМ–4Ш. Результати оформте у вигляді Таблиці 16. 

 
Таблиця 16 

Будова і характеристика основних вузлів  
плит з електричним нагрівом 

 

Модель Кількість 
конфорок 

Основні 
вузли  
і деталі 

Час розігрівання до 
робочої температури 

Особливості 
будови, 
правила 
безпечної 
експлуатації 

конфорки жарової 
шафи 

? ? ? ? ? ? 
      

 
Завдання 2. Розв’язання ситуації. 
У кафе «Лілея» після реконструкції планують придбати 

плиту електричну ПЕ-4Ш-Ч для приготування страв. Охаракте-
ризуйте правила експлуатації плит. 

Керуючись опорними конспектами лекцій, матеріалами 
лекційних занять, виконайте завдання. Результати оформте у ви-
гляді Таблиці 17. 
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Таблиця 17 
Основні правила під час експлуатації плит 

 
Правила, яких 
необхідно 
дотримувати 
перед роботою 

Порядок Правила, яких 
необхідно 
дотримувати  
під час роботи 

Правила, яких 
необхідно 
дотримувати 

після закінчення 
роботи 

електричні газові 

? ? ? ? ? 
     

 
Завдання 3. Розв’язання ситуації. 
Ви – керуючий кафе «Мускат». Для приготування страв 

плануєте придбати пароконвектомат серії HCD. Назвіть особ-
ливості будови і принцип дії пароконвектомата. 

 
Виконайте завдання, керуючись опорними конспектами 

лекцій, матеріалами лекційних занять. Результати оформте у ви-
гляді Таблиці 18. 

Таблиця 18 
Назва 
моделі Призначення 

Основні 
вузли  
і деталі 

Призначення  
вузлів і деталей 

? ? ? ? 
    

 
Оформте звіт виконаної роботи, захистіть його. 
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Тема 2.4. Допоміжне теплове устаткування 
 

Практичне заняття 6 
Тема заняття: Вивчення технічних характеристик, 

конструкцій допоміжного теплового устаткування. Набут-
тя навичок безпечної експлуатації 

 
Мета: вивчити призначення й особливості будови допо-

міжного теплового обладнання. 
Студенти повинні: 
знати: класифікацію, правила експлуатації та вимоги 

безпеки праці; 
вміти: працювати на обладнанні з дотриманням правил 

безпеки праці. 
Правила охорони праці: Інструкція з техніки безпеки 

життєдіяльності. 
 

Забезпечення заняття 
Роздатковий матеріал: Правила охорони праці при екс-

плуатації теплового обладнання, інструкційна карта. 
Наочність: 
1. Плакати, схеми. 
2. Каталоги допоміжного устаткування. 
 
Технічне оснащення: зразки допоміжного устаткування. 
 
Література: 6, с. 436–465; 8, с. 97–103, 108–110;  

10, с. 110–113, 115–117; 18. 
 
Запитання для актуалізації опорних знань 

1. Яке призначення допоміжного теплового обладнання? 
2. Як класифікують обладнання для відпускання їжі? 
3. Яка особливість будови мармітів для перших страв? 
4. Яка особливість обігрівання мармітниць у мармітах 

для других страв? 
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5. Яке призначення куполів у мармітах, холодильних  
і теплових прилавках? 

6. Яке призначення диспенсерів та яка особливість їх 
будови? 

7. Як класифікують обладнання для відпускання їжі? 
8. Як класифікують марміти за конструктивними особ-

ливостями і за призначенням? 
 

Зміст роботи 
Завдання 1. Розв’язання ситуації. 
Завдання 2. Вивчення облаштування мармітів для збе-

рігання других страв і визначення особливостей обігрівання 
мармітниць. 

Завдання 3. Розв’язання ситуації. 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

Завдання 1. Розв’язання ситуації. 
Адміністрація кафе «Літо» планує відкрити їдальню  

у закладі освіти. Запропонуйте допоміжне теплове устаткування 
для облаштування їдальні, назвіть його призначення  
і запишіть до Таблиці 19. 

 
Таблиця 19 

№ 
з/п 

Назва  
обладнання Призначення 

1 Марміти ? 
2 Теплові шафи ? 
3 Теплові стійки ? 
4 Теплові прилавки ? 
5 Термостати ? 
6 Теплові вітрини ? 
7 Диспенсери ? 
8 Підйомники-

накопичувачі 
? 
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Завдання 2. Вивчення облаштування мармітів для збері-
гання других страв і визначення особливості обігрівання мар-
мітниць. 

Результати оформте у вигляді Таблиці 20. 
 

Таблиця 20 
№  
з/п 

Назва і марка  
обладнання 

Способи  
обігрівання мармітниць 

1 Марміт ЕМ-4А  
2 Марміт МСЕСМ-6-(110)  
3 Марміт пересувний серії 

ICO-LA 
 

4 Марміт лінії роздачі 
«Белла» 

 

 

Завдання 3. Розв’язання ситуації. 
Ви – керуючий закладом ресторанного господарства,  

в якому застосовують метод самообслуговування. Запропонуйте 
теплове устаткування, за допомогою якого реалізовуватимуть 
гарячі перші і другі страви через «шведську лінію». 

Результати оформте у вигляді Таблиці 21. 
 

Таблиця 21 
№ 
з/п Назва груп страв Вид і марка обладнання 

1 Холодні страви і закуски  
2 Перші страви  
3 Другі гарячі страви,  

у т. ч. з широким 
асортиментом рибних страв 

 

4 Солодкі страви і десерти  
5 Гарячі та прохолодні напої  
6 Кондитерські вироби  
7 Візок для підносів  
8 Візок для тарілок  

 
Оформте звіт виконаної роботи, захистіть його. 
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Тема 3.1. Торговельно-технологічне  
холодильне устаткування 

 
Практичне заняття 7 

Тема: Вивчення будови торговельно-технологічного 
холодильного устаткування (шаф і столів). Набуття на-
вичок експлуатації 

 
Мета: вивчити будову, призначення холодильних шаф, 

холодильних столів. 
Студенти повинні: 
знати: загальну характеристику торговельно-технологіч-

ного холодильного устаткування, правила безпечної експлу-
атації; 

вміти: експлуатувати торговельно-технологічне холо-
дильне устаткування із дотриманням вимог безпеки праці. 

Правила охорони праці: Інструкція з техніки безпеки 
життєдіяльності. 

 
Забезпечення заняття 

Роздатковий матеріал: Правила охорони праці при екс-
плуатації холодильного обладнання, інструкційна карта. 

Наочність: 
1. Плакати, схеми. 
2. Каталоги холодильного устаткування. 
Технічне оснащення: зразки торговельно-технологіч-

ного холодильного устаткування. 
 
Література: 8, с. 91–94; 11, с. 73–83; 13, с. 485–502;  

16, с. 195–223; 18. 
 
Запитання для актуалізації опорних знань 

1. Яких правил безпеки праці слід дотримувати під час 
експлуатації торговельно-технологічного холодильного устатку-
вання? 
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2. Чому не можна поміщати теплі продукти в холодиль-
ники різних конструкцій? 

3. Який прилад автоматики регулює температурний ре-
жим холодильних шаф? 

4. Назвіть заходи (засоби) холодозбереження холодиль-
них установок. 

5. Для чого призначені холодильні шафи? 
6. Назвіть призначення холодильних столів. 
7. Назвіть правила розміщення продуктів у холодильних 

шафах. 
8. Як класифікують холодильні шафи за призначенням? 
9. Для зберігання яких продуктів слугують холодильні 

шафи, вітрини, прилавки, столи? 
10. Яке призначення мають збірно-розбірні холодильні 

камери? 
11. Де встановлюють холодильні столи? 

 
Зміст роботи 

Завдання 1. Вирішення ситуації. 
Завдання 2. Вирішення ситуації. 
Завдання 3. Вирішення ситуації. 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Завдання 1. Вирішення ситуації. 
Фірма, в якій Ви працюєте, планує відкрити мережу за-

кладів ресторанного господарства – ресторан, бар та кондитер-
ську. Які види і моделі холодильних шаф і столів необхідні  
в цих закладах? 

Виконайте завдання, користуючись додатком 1. Резуль-
тати оформте у вигляді Таблиці 22. 
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Таблиця 22 
№  
з/п Модель обладнання Призначення Особливості будови 

1 Модельний ряд USS   
2 Модельний ряд GLOBAL   
3 Модельний ряд SD 650   
4 Модельний ряд GROTTA   

5 Модельний ряд SNELLE   

6 СЦР і 1000Р   
7 ШХ   
8 Холодильні столи 
Модельний ряд МЕТОС 

  

 
Завдання 2. Вирішення ситуації. 
Якими будуть ваші дії, якщо холодильна установка пра-

цює, але не дає холоду? Що є причиною цього дефекту? 
Для розв’язання ситуації скористайтеся рекомендованою 

літературою 8, 13, 16, конспектом лекцій і дайте відповіді на 
поставлені запитання. 

Результати оформте у вигляді Таблиці 23. 
 

Таблиця 23 
№  
з/п Суть неполадки Дії для усунення неполадки 

1 2 3 
 
Завдання 3. Вирішення ситуації. 
У холодильній шафі, яку використовують для зберігання 

кондитерських виробів, на випарнику дуже швидко утворюється 
«снігова шуба». Які можуть бути причини? Як видаляти «сні-
гову шубу», якщо у цій моделі не передбачене автоматичне 
відтаювання випарника? 
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Для розв’язання ситуації скористайтеся рекомендованою 
літературою 8, 13, 16, конспектом лекцій і дайте відповіді на 
поставлені запитання. 

Результати оформте у вигляді Таблиці 24. 
 

Таблиця 24 
№ 
з/п 

Модель 
холодильного 
обладнання 

Суть неполадки Дії з метою усунення 
неполадки 

1 2 3 4 
 
Оформте звіт про виконану роботу, захистіть його. 
 

Додаток 1 
1. Холодильні шафи для напоїв модельного ряду USS 
Кліматичний клас – 4. Агрегат Electrolux (Швеція). Холо-

доагент – R 134а. Охолодження динамічне. Розморожування 
автоматичне. У шафах зі скляними дверцятами використову-
ється загартоване скло. Полиці регулюються за висотою. Маг-
нітна прокладка дверцят забезпечує повну герметичність. Є за-
мок. Об’єм (л) – 372. Місткість (банок 0,33 л (шт.)) – 450). 
Споживана потужність (Вт) – 280. Кількість дверцят – 2. Дов-
жина (см) – 59,5. Ширина (см) – 64. Висота (см) – 198. 

 
2. Модельний ряд ШХ 
Холодильні шафи, призначені для короткострокового 

зберігання запасу продуктів у торговельній залі, а також для 
зберігання напівфабрикатів і готових страв у виробничих цехах 
закладу ресторанного господарства (ЗРГ). Холодильні шафи 
випускають з охолоджуваним об’ємом від 0,4 до 1,6 м3, се-
редньотемпературні (з температурою повітря в охолоджуваному 
об’ємі 1–3 (±1,5) °С) і низькотемпературні (відповідно  
–16–18 °С). 

Шафа ШХ-0,4 складається з охолоджуваної камери і ма-
шинного відділення, в якому розміщений холодильний агре-
гат 1. Він має каркасну конструкцію і встановлюється на чоти-
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рьох регульованих за висотою ніжках. Зовнішнє облицювання 
камери виконано з листової сталі й пофарбоване ззовні нітро-
емаллю білого кольору; внутрішнє облицювання виготовлено  
з листового алюмінію. Між внутрішнім і зовнішнім облицюван-
ням прокладена теплова ізоляція. Дверцята охолоджуваної 
камери закріплені на регульованих опорах, що обертаються,  
і забезпечені подвійною обшивкою, яка також має теплову 
ізоляцію. Щільність прилягання дверцят забезпечується про-
фільною гумовою прокладкою і спеціальними затворами, що 
закриваються на ключ замком. У верхній частині охолоджуваної 
камери розташований випарник, під ним розміщені піддон для 
збирання конденсату і три ґратчасті полиці для продуктів. 
Освітлюється камера світильником, що автоматично включа-
ється, коли відкривають дверцята. 

Машинне відділення спереду закривається зйомними ґра-
тами, а ззаду повністю відкрите. 

 
3. Холодильні столи модельного ряда МЕТОС 
Столи холодильні Метос призначені для встановлення  

у виробничих приміщеннях ЗРГ. Столи забезпечені висувними 
ящиками для посуду, кошиків для пива або винних пляшок, 
мають модульну довжину 800, 1200 і 1600 мм. Столи мають 
округлу форму і легко очищаються від забруднень. 

Для охолоджування столів передбачений висувний холо-
дильний агрегат потужністю 0,5 кВт. Столи також можна при-
єднати до центрального агрегата (централізоване охолодження). 
Холод рівномірно розподіляється всім об’ємом стола. Поверхня 
столів виготовлена з нержавіючої сталі, внутрішнє облицюван-
ня – з полірованої нержавіючої сталі, задня стінка – з оцинко-
ваної сталі. 

Є панель управління із цифровим регулюванням темпе-
ратури в межах 2...15 °С. 

Столи мають регульовані за висотою ніжки або колеса. 
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4. Шафи для охолоджування моделі СЦР і 1000Р 
Призначені для швидкого охолоджування гарячої їжі. 

Охолоджувальна потужність – 40...80 кг за 4 години від 60 °С до 
8 °С. Після спливу заданого часу апарат працює як холодильна 
шафа (4...6 °С). Шафи забезпечені електронною автоматикою 
управління температурою і відтаювання, термостатом, який пе-
решкоджає заморожуванню, і вбудованою системою випарову-
вання талої води. Рівномірне охолоджування забезпечується 
вентиляторами і каналами для руху повітря з боків камери.  
У шафах передбачений цифровий дисплей температури в панелі 
управління. 

 
5. Шафа холодильна низькотемпературна SD 650 
Шафа призначена для зберігання заморожених продуктів 

на підприємствах ресторанного господарства. Монолітний кор-
пус виготовлений з оцинкованого металу з пластиковим по-
криттям. Ізоляція виконана з негорючого пінополіуретану. Кон-
денсатор збільшений, випарник виготовлений з мідних трубок. 
У дверцятах є замок. Передбачений вбудований стік води під 
час відтаювання. Є електронна панель керування з термометром 
і захисним пластиковим щитком. 

 
6. Модельний ряд GLOBAL 
Шафи призначені для зберігання, презентації та продажу 

товарів. Випускаються зі скляними або дерев’яними дверця-
тами. Деякі моделі мають світлове табло. Випускаються шафи 
таких модифікацій: С – холодильна шафа, D – прозорі дверцята, 
F – морозильна шафа, P – світлове табло. 

 
7. Модельний ряд GROTTA 
Шафи винні, призначені для демонстрації та зберігання 

вина за потрібної температури. Кожен сорт вина слід зберігати  
і подавати до столу за певної температури, тому кожна полиця 
має свій температурний режим. Шафи зроблені з дерева, двер-
цята скляні. 
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8. Кондитерська шафа модельного ряду Snelle 
Температурний режим – 4–10 °С. Місткість – 700 л. Хо-

лодоагент – R404а. Охолодження динамічне. 12 скляних обер-
тових круглих полиць діаметром 430 мм. Внутрішнє підсвічу-
вання. Колір корпуса – бронза. Шафа виконана з профільного 
алюмінію. Скляні стінки і дверцята зі склопакетів забезпечують 
хорошу теплоізоляцію та огляд внутрішнього об’єму з усіх 
боків. 

 
Практичне заняття 8 

Тема: Вивчення будови торговельно-технологічного 
холодильного устаткування (вітрин і прилавків). Набуття 
навичок експлуатації 

 
Мета: вивчити будову, призначення холодильних вітрин  

і прилавків. 
 
Студенти повинні: 
знати: облаштування холодильних вітрин і прилавків, 

принцип роботи, правила експлуатації та вимоги безпеки праці; 
вміти: працювати з холодильним обладнанням із дотри-

манням правил безпеки праці. 
Правила охорони праці: Інструкція з техніки безпеки 

життєдіяльності. 
 

Забезпечення заняття 
Роздатковий матеріал: Правила охорони праці при екс-

плуатації холодильного обладнання, інструкційна карта. 
Наочність: 
1. Плакати, схеми. 
2. Каталоги холодильного устаткування. 
 
Література: 8, с. 91–94; 11, с. 73–83; 13, с. 485–502;  

16, с. 195–234; 18. 
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Запитання для актуалізації опорних знань 
1. Назвіть правила безпечної експлуатації холодильних 

установок. 
2. Охарактеризуйте холодильні агенти, що їх застосову-

ють під час машинного охолодження. 
3. Чому не можна поміщати теплі продукти в холо-

дильники різних конструкцій? 
4. Яким приладом автоматики регулюється температур-

ний режим холодильних шаф? 
5. Що розуміють під «охолодженням», а що – під «замо-

рожуванням» харчових продуктів? 
6. Назвіть заходи (засоби) холодозбереження холодиль-

них установок. 
7. Назвіть правила розміщення продуктів у холодильних 

шафах. 
8. Для зберігання яких продуктів використовують холо-

дильні шафи, вітрини, прилавки, столи? 
9. Яке призначення апаратів інтенсивного охолодження  

і заморожування? 
10. Яке призначення шафи шокової заморозки? 

 
Зміст роботи 

Завдання 1. Вивчення правил безпечної експлуатації 
холодильного устаткування. 

Завдання 2. Вивчення облаштування холодильних віт-
рин, їх призначення. 

Завдання 3. Вивчення облаштування холодильних при-
лавків, їх призначення. 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Завдання 1. Вивчення правил безпечної експлуатації 
холодильного устаткування. 

Щоб відповісти на запитання, ознайомтеся з правилами 
безпечної експлуатації холодильного устаткування за додат-
ком 1. 
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1. Від чого залежить нормальна й економічна робота 
холодильного устаткування? 

2. Які вимоги висувають для приміщень, у яких встанов-
люють і монтують холодильне устаткування? 

3. У чому полягає експлуатація холодильного облад-
нання обслуговуючим персоналом? 

4. У яких випадках забороняється експлуатувати холо-
дильне устаткування? 

5. Які вимоги висувають під час зберігання продуктів  
у холодильному обладнанні? 

6. Де зберігають продукти наприкінці робочого дня за 
наявності відкритих вітрин і прилавків? 

7. Ваші дії, якщо під час експлуатації обладнання ви-
никає сторонній шум, стукіт, електродвигун нагрівається або 
неприродно гуде? 

 
Завдання 2. Вивчення облаштування холодильних віт-

рин, їх призначення. 
Для виконання цього завдання ознайомтеся із додатком 2 

та оформте результати у вигляді Таблиці 25. 
 

Таблиця 25 
№ 
з/п 

Модель 
обладнання Призначення Особливості 

будови 
1    
2    
3    

 
Завдання 3. Вивчення облаштування холодильних при-

лавків, їх призначення. 
Для виконання цього завдання ознайомтеся з додатком 2 

та оформте результати у вигляді Таблиці 26. 
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Таблиця 26 
№ 
з/п 

Модель 
обладнання 

Призначення Особливості 
будови 

1    
2    
3    

 
Оформте звіт виконаної роботи, захистіть його. 
 

Додаток 1 
 

Правила експлуатації  
торговельного холодильного обладнання 

Експлуатувати торговельне холодильне обладнання у за-
кладах ресторанного господарства слід відповідно до правил їх 
експлуатації та вимог безпеки. Нормальна й економічна робота 
холодильного обладнання значною мірою залежить від дотри-
мання правил його встановлення та експлуатації. Встановлю-
вати і монтувати холодильне обладнання необхідно в сухих  
і світлих приміщеннях, із температурою не вище за 40 °С влітку 
і не нижче за 5 °С взимку. Приміщення для розміщення холо-
дильних камер має бути більших габаритів, ніж камери, і мати 
припливно-витяжну вентиляцію для циркуляції повітря. Від-
стань до стін має бути не менше ніж 0,2 м, до стелі – 0,5 м, а до 
опалювальних приладів – 2 м. 

Холодильне обладнання з автоматичними хладоновими 
агрегатами закріплюють за обслуговуючим персоналом мага-
зину. До експлуатації допускають осіб віком не молодших від 
18 років, які знають його будову, здали техмінімум на право 
його експлуатації і пройшли інструктаж із техніки безпеки. 

Експлуатація холодильного обладнання обслуговуючим 
персоналом закладів ресторанного господарства полягає у та-
кому: вмикати і вимикати обладнання, розміщувати продукти  
в охолоджуваному об’ємі та виймати їх, а також підтримувати 
належний санітарний стан обладнання. 
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Заборонено експлуатувати холодильне обладнання, якщо 
агрегати не мають захисного заземлення або занулення, сплив 
строк перевірки стану технічної справності обладнання, немає 
захисних решіток і кришок приладів, що перебувають під на-
пругою, несправні прилади автоматики або вони нестандартні. 

Необхідно дотримувати режиму зберігання продуктів. 
Продукти слід завантажувати лише після досягнення в холо-
дильному обладнанні необхідної температури. Кількість про-
дуктів не має перевищувати норм завантаження. Дверцята 
рекомендується відкривати на нетривалий час, щоб запобігти 
значному припливу тепла в камеру. 

Продукти потрібно розміщувати зважаючи на товарне 
сусідство і строки зберігання. Під час розміщення товарів не 
рекомендується класти їх впритул один до одного, позаяк за 
щільного розташування погіршується циркуляція повітря в охо-
лоджуваному об’ємі. Теплі продукти необхідно спочатку охо-
лодити до кімнатної температури і лише потім розміщувати  
в обладнанні. 

Решітки та випарники не рекомендується закривати 
папером, плівкою і тканиною, які заважають циркуляції повітря 
і порушують температурний режим. Не менше ніж один раз на 
тиждень слід вимикати холодильне обладнання, виймати про-
дукти, промивати внутрішні стінки обладнання теплою водою  
з милом і просушувати. 

У процесі експлуатації обладнання на випарнику з’явля-
ється шар інею (льоду), який погіршує теплообмін в охоло-
джуваному об’ємі. За відсутності приладів автоматичного відта-
ювання випарника рекомендується відтаювати обладнання при-
родним шляхом. Так, у разі появи шару інею та льоду завтовшки 
понад 5–6 мм потрібно вимкнути обладнання, вийняти продукти 
і залишити обладнання відкритим. Механічно знімати іній та лід 
категорично забороняється. 

За наявності відкритих вітрин і прилавків наприкінці ро-
бочого дня продукти виймають і розміщують у холодильних 
камерах та шафах, а прилавки і вітрини вимикають. 
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Якщо під час експлуатації виникають підвищений шум, 
стукіт, сильне нагрівання або незвичне гудіння електродвигуна, 
необхідно вимкнути обладнання і викликати механіка з ремонту 
холодильного обладнання. 

Експлуатувати неавтоматизовані холодильні машини на 
оптових базах і складах мають лише кваліфіковані спеціалісти 
(механіки холодильних машин). 

Під час експлуатації холодильного обладнання заборо-
нено допускати сторонніх осіб до технічного огляду і ремонту 
або виконувати ці роботи власноруч. 

У закладах ресторанного господарства розробляють і за-
тверджують календарний графік, у якому зазначають вид об-
ладнання, термін планово-запобіжного огляду і ремонту, особу, 
відповідальну за дотримання цього графіка. 

 
Додаток 2 

Торговельно-технологічне обладнання 
Модельний ряд EURO – холодильні вітрини для демон-

страції, короткочасного зберігання та продажу товарів. У вітри-
нах завдяки системі VerticalFrio на кожній полиці незалежно від 
рівня чітко підтримується необхідна температура. Вітрини ма-
ють демонстраційне відділення, розміщене у верхній частині. 
Воно зачиняється гнучким або прямим склом. Зачинений також 
відсік для зберігання добового запасу продуктів. 

Модельний ряд серії W – холодильні вітрини, призначені 
для демонстрації і зберігання різноманітних продуктів харчу-
вання. Завдяки невеликим розмірам їх можна використовувати  
у приміщеннях малої площі. Вітрини мають внутрішнє освіт-
лення. Разом із кутовими вітринами їх можна поєднувати  
у моноблоки різноманітної конфігурації. 

Модельний ряд FUNDADOR – вітрини холодильні конди-
терські, призначені для експозиції і продажу кондитерських ви-
робів. Виконані з металу, мають теплоізолювальні боковини  
з пінополіуретану. За допомогою кутових моделей вітрини мож-
на об’єднувати в холодильні ряди. До комплекту входять не-
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охолоджувані прилавки для встановлення касового апарата 
і ваг. Усередині вітрини розміщені спеціальні висувні полиці  
з нержавіючої сталі для тортів, а також три скляні полиці. Лобо-
ве скло пряме або гнуте. Стільниця виконана з мармуру. Є два 
рівні підсвічування. 

Модельний ряд SCREEN – морозильні пристінні вітрини  
з виносним агрегатом, призначені для викладки різноманітних 
заморожених продуктів у супер- та гіпермаркетах. Мають скляні 
прозорі передні дверцята. 

Модельний ряд ISETTALX – морозильні вітрини для 
морозива. Їх виробляють п’яти типорозмірів для встановлення  
4, 6, 7, 9, 12 стандартних п’ятилітрових гастроємностей для 
морозива. У вітринах є утримувач для стаканчиків і спеціальна 
ємність для води. Є також демонстраційне відділення і зачинене 
охолоджуване відділення для зберігання необхідного запасу мо-
розива. 

Модельний ряд ЕК – морозильні прилавки з прямими роз-
сувними створами. Їх широко використовують для торгівлі 
замороженими продуктами і морозивом. 

 
Тема 3.2. Холодильне устаткування  
для барних стійок та шведського стола 

 
Практичне заняття 9 

Тема: Вивчення будови холодильного устаткування 
для барних стійок. Набуття навичок безпечної експлуатації 

 
Мета: вивчити будову, призначення устаткування для 

барних стійок. 
Студенти повинні: 
знати: призначення, особливості будови, правила безпеч-

ної експлуатації холодильного устаткування барних стійок  
і шведської лінії; 

вміти: експлуатувати торговельно-технологічне устатку-
вання барних стійок і шведської лінії. 
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Правила охорони праці: Інструкція з техніки безпеки 
життєдіяльності. 

 
Забезпечення заняття 

Роздатковий матеріал: Правила охорони праці при екс-
плуатації холодильного обладнання, інструкційна карта. 

 
Наочність: 
1. Плакати, схеми. 
2. Каталоги холодильного устаткування. 
Технічне оснащення: зразки торговельного холодиль-

ного устаткування. 
 
Література: 11, с. 86–87; 13, с. 517–521; 16, с. 128–131; 

195–223; 18. 
 
Запитання для актуалізації опорних знань 

1. Які мийні засоби застосовують для санітарної об-
робки холодильних установок? 

2. Як часто проводять санітарну обробку холодильних 
установок? 

3. Які принципи утворення льоду в льодогенераторах 
різних конструкцій? 

4. Яка особливість отримання м’якого морозива у фри-
зерах? 

5. Яке призначення граніторів і сокоохолоджувачів? 
6. Яке призначення преміксів? 
 

Зміст роботи 
Завдання 1. Вивчення будови льодогенераторів. Вико-

ристання, особливості монтажу. 
Завдання 2. Вивчення облаштування фризерів. 
Завдання 3. Вивчення конструкції, правил експлуатації 

охолоджувачів напоїв, граніторів, постміксів. 
Завдання 4. Розв’язання ситуації. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Завдання 1. Вивчення будови льодогенераторів. Вико-

ристання, особливості монтажу. 
Для виконання завдання скористайтеся рекомендованою 

літературою 11, 16, 18, конспектом лекцій і дайте відповіді  
на поставлені запитання. 

Результати оформте у вигляді Таблиці 27. 
 

Таблиця 27 

№ 
з/п 

Модель 
льодогенератора 

Форма 
льоду 

Особливості 
будови  
і монтажу 

Використання 

1 Модельний ряд 
СВ-184 

   

2 Модельний ряд 
IF 

   

3 АСМ-140-6А    
4 ЛТ-50    
5 ЛТ-50    

 
Завдання 2. Вивчення облаштування фризерів. 
Для виконання завдання скористайтеся рекомендованою 

літературою 11, 16, 18, конспектом лекцій і дайте відповіді на 
поставлені запитання. 

Результати оформте у вигляді Таблиці 28. 
 

Таблиця 28 
№ 
з/п Модель Особливості 

будови 
Принцип 
дії 

Правила 
експлуатації 

1 2 3 4 5 
 
Завдання 3. Вивчення конструкції, правил експлуатації 

охолоджувачів напоїв, граніторів, постфіксів 
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Для виконання завдання скористайтеся рекомендованою 
літературою 11, 16, 18, конспектом лекцій і дайте відповіді на 
поставлені запитання. 

Результати оформте у вигляді Таблиці 29. 
 

Таблиця 29 
№ 
з/п 

Назва 
обладнання Призначення Особливості 

будови 

Принцип дії 
та правила 
експлуатації 

1 Охолоджувач 
типу ВІН 

   

2 Гранітор    
3 Постмікс    

 
Завдання 4. Розв’язання ситуації. 
У пивному барі «Джек» провели реконструкцію. Запро-

понуйте види пристроїв для охолодження і відпускання пива. 
Для розв’язання ситуації скористайтеся рекомендованою 

літературою 11, 16, 18, конспектом лекцій і дайте відповіді на 
поставлені запитання. 

Результати оформте у вигляді Таблиці 30. 
 

Таблиця 30 
№ 
з/п Модель Складові установки  

та їх призначення 
Принцип дії  

та правила експлуатації 
1 Янтар 1П   
2 Янтар 1Н   
3 Янтар 1П-70   

 
Оформте звіт виконаної роботи, захистіть його. 
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