
Ольга ТОКАРЕНКО 

Тема уроку 90: Устаткування для надання інших видів послуг 

Мета: закріпити знання щодо видів устаткування сфери обслуговування. 

Хід уроку 

Тематичне оцінювання. 

Надати відповіді на наступні питання: 

1. До складу спортивних споруд входять: 

а) допоміжні приміщення і споруди; 

б) стоянки біля споруд; 

в) заклади сфери обслуговування. 

2. Основним устаткуванням відкритих спортивних майданчиків є: 

а) місця для відпочинку; 

б) бігова доріжка; 

в) тренажери. 

3. Чи обов’язково проводити перевірки технічного стану спортивного 

устаткування? 

а) так; 

б) ні; 

в) на розсуд тренера. 

4. Чищення одягу із замші, хутра, шкіри, текстилю, пуховиків, килимів, 

іграшок, сумок та взуття здійснюється: 

а) пральня; 

б) хімчистка; 

в) немає правильної відповіді. 

5. Виберіть обладнання необхідне для хімчистки одягу: 

а) апарат для сухого чищення білизни, парова дошка; 

б) баки для температурного оброблення, парова кабіна для 

відпарювання; 

в) всі відповіді вірні 

6. Волога чистка, де розчинником є вода, а чистку підсилює комплекс 

хімічних компонентів, які перешкоджають усадці, звалювання, зриву 

барвника це: 

а) хімчистка; 

б) аквачистка; 

в) не має правильної відповіді. 

7. Пристрій, якій дозволяє синхронізувати роботи фотокамери та 

фотоспалаху 

а) фотоапарат; 

б) синхронізатор; 

в) не має правильної відповіді. 
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8. Важливий аксесуар для об’єктива фотоапарата, який використовується 

для фотозйомки в складних умовах освітлення це: 

а) фонар; 

б) бленда; 

в) всі відповіді вірні. 

9. Насадка на джерело студійного світла, він призначений для створення 

м’якого розсіяного освітлення без різких відблисків, в основному 

використовується у фотостудії і на виїзних зйомках це: 

а) бленда; 

б) софтбокс; 

в) фотозона. 

10. Додаткові аксесуари необхідні для обслуговування фото техніки це: 

а) елементи живлення, акумулятори, зарядні пристрої; 

б) пристрої для захисту екрану та дисплея, прилади для чистки оптики та 

матриці; 

в) всі відповіді вірні 

11.  Розробка в області автохімії та автокосметики. Її суть полягає у тому, що 

для миття машини не потрібна вода, а використовується спеціальний 

екологічно чистий хімічний засіб це: 

а) мийка самообслуговування; 

б) суха мобільна авто мийка; 

в) авто мийка. 

12. Основне обладнання для авто мийки це: 

а) помпи; 

б) мотори; 

в) не має правильної відповіді. 

13. Хороший дозатор повинен відповідати наступним критеріям: 

а) мати систему точного налаштування подачі кількості речовини, добре 

змішувати компоненти; 

б) мати низькі втрати тиску та захист від потрапляння вологи, мати 

систему кріплення на стіну; 

в) всі відповіді вірні. 

14. Усі заправні станції поділяють на дві категорії: 

а) автозаправні станції загального користуватування, де відбувається 

дозаправка усіх транспортних засобів, незалежно від їх виду власності 

і відомчої належності; 

б) автозаправні станції відомчі, що здійснюють заправку транспортні 

засоби лише певних підприємств, організацій, фірм; 

в) всі відповіді вірні. 
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15. До основного технологічного обладнання належать: 

а) резервуари, та обладнання, що їх обслуговує, масло- та паливо-

роздавальні колонки; 

б) засоби їх контролю та керування, технологічні трубопроводи; 

в) всі відповіді вірні. 

 

 

Шановні здобувачі освіти це заключний урок курсу Устаткування в сфері 

побутового обслуговування. Велике прохання надіслати фото своїх конспектів, 

хто цього не робив вчасно. 

 

Soldatenko.olga@ukr.net  

mailto:Soldatenko.olga@ukr.net

