
Огляд навчальної  літератури  
з професії « Кухар,кондитер»,яка  є в наявності в 
бібліотеці Марківського професійного аграрного 

ліцею. 
 
 

 
 
1.Доцяк В.С. Технологія приготування їжі з основами 
товарознавства продовольчих товарів: Підручник.- К.: Наш 
час, 2014.-400 с. 
 
     У підручнику подано товарознавчо-технологічну характеристику 
основних продуктів харчування , описано їх значення у харчуванні 
людини. Висвітлено раціональні способи механічної та теплової 
обробки продуктів, її вплив на якість готової їжі. Описано 
технологію приготування закусок,страв, десертів, гарячих та 
холодних напоїв, борошняних кондитерських виробів з різних видів 
тіста, вимоги до якості напівфабрикатів і готової їжі, сучасні 
вимоги  щодо подавання та оформлення страв, терміни їх реалізації. 
 
 
2. Косовенко М.С. та ін..Технологія приготування їжі: 
Підручник.-К.: Факт, 2003.-360с. 
 
        У підручнику подано характеристику нових продуктів 
(приправ) та їх використання в новітній технології. Наведено норми 
продуктів та технологію приготування фірмових страв сучасних 
підприємств  громадського харчування. Запропоновано особливості 
приготування страв національних кухонь. 
 
 
3. Антонець Л.І. та ін.. Лабораторний практикум з предмета 
«Технологія приготування їжі та організація виробництва»: 
Навч. посібник.-К.: Факт,2003.-304с. 
 



           У навчальному посібнику наведено методику лабораторно-
практичних робіт з кулінарії,приведено послідовність приготування 
страв , контрольні питання з теми та інструктивно-технологічні 
картки страв з перерахунком  сировини на задану кількість 
порцій,подано корисні поради, шляхи вирішення проблемних 
ситуацій. 
 
 
4. Саєнко Н.П., Волошенко Т.Д. Устаткування підприємств 
громадського харчування: Підручник.-К.: ТОВ»ЛДЛ»,2005.-
320с. 
 
              У підручнику розглянуто основні види механічного, 
теплового і холодильного устаткування вітчизняного і зарубіжного 
виробництва, яке використовується на підприємствах громадського 
харчування. Наведено основні характеристики машин і механізмів 
для оброблення різних видів харчових продуктів, принципи дії, 
правила експлуатації та безпеки праці. Всі види устаткування 
супроводжуються ілюстраціями. 
 
 
5. Старовойт Л.Я. та ін.. Устаткування підприємств 
громадського харчування: Лабораторний практикум.- Л.: 
 
              У посібник включені лабораторно-практичні роботи з 
механічного, теплового та холодильного устаткування. Основна 
увага приділена будові устаткування, його  раціональній  
експлуатації, технічним вимогам безпеки праці, порядку 
проведення лабораторно-практичних  робіт і складанню звітів. 
 
 
6. Шинкаренко О.П. та ін.. Технічне оснащення підприємств 
громадського харчування. Частина І Механічне 
устаткування.- Львів.: Оріяна-Нова, 2005.- 240с. 
 
                 У підручнику подано загальні відомості про машини та 
механізми, їх  класифікація та вимоги державних стандартів 
України (ДСТУ) щодо технічного оснащення підприємств 



громадського харчування. Розглянуто будову механічного 
устаткування. 
 Тестові завдання для самоконтролю та перевірки знань 
допоможуть краще засвоїти навчальний матеріал. 
 
 
7. Зайцева Г.Т., Горпинко Т.М. Технологія 
виготовлення борошняних кондитерських виробів: 
Підручник.- К.: Вікторія, 2002.-400 с. 
 
                  У підручнику наведено технологію виготовлення 
широкого асортименту кондитерських виробів з різних видів тіста. 
До  всіх виробів додаються рецептури. Пропонуються рецепти 
національної кухні та борошняних виробів пониженої калорійності. 
 
 
8. Горпинко Т.М. Лабораторно-практичні роботи з 
кулінарії.- Львів: Світ, 1996.- 104. 
 
                    У навчальному посібнику наведено методику 
проведення лабораторно-практичних робіт з кулінарії. Для 
практичного приготування рекомендовані переважно страви 
української кухні, фірмові страви Прикарпаття. До кожної 
практичної роботи додані технологічні карти на страви, а також 
зазначені особливості бракеражу  цих страв і наведені основні 
недоліки, що можуть виникнути у процесі приготування. 
 
 
9. Доцяк В.С. Українська кухня.-Львів: Оріяна-
Нова,1998.-557с. 

 
                       В основу книги покладено відродження української 
національної кухні, технології приготування  давніх традиційних 
страв . 
       Подано товарознавчу класифікацію овочів, грибів, риби, м`яса, 
птиці, описано значення їх у харчуванні людини. Висвітлено 
раціональні способи  кулінарної обробки продуктів, її вплив на 



якість готової продукції. Наведено способи і методи приготування 
та подавання страв, напоїв, виробів з тіста, вимоги до Їхньої якості, 
терміни реалізації. Окремий розділ присвячено лікувальному 
харчуванню. 
 
 
10. Шалимінов О.В. та ін.. Збірник рецептур 
національних страв та кулінарних виробів.- К.: 
А.С.К.,2003.-848 с. 

 
                    Збірник є нормативним документом для підприємств 
громадського харчування незалежно від форм власності. 
Складається із 15-ти розділів, у яких пропонуються рецептури 
страв і кулінарних виробів кухонь народів різних країн ( України, 
Росії, Білорусі, Молдови, Естонії, Литви, Латвії, Грузії, Вірменії, 
Азербайджану, Узбекистану, Казахстану, Туркменистану, 
Киргизстану та Таджикистану). У додатках подано 30 таблиць з 
нормами витрат сировини, виходу продукції, відходів та втрат у 
процесі роботи з різними продуктами.   
 
 
11. Дробот В.І. Технологія хлібопекарського 
виробництва: Підручник.- К.: Техніка, 2006.- 408 с. 

 
                    У підручнику подано відомості про основну і додаткову 
сировину, способи зберігання та підготовки її до виробництва. 
Викладено способи виготовлення хлібобулочних виробів з 
пшеничного і житнього борошна, наведена їх порівняльна 
характеристика. Розглянуто питання зберігання виробів, їх харчової 
цінності. Приділена увага асортименту та технології бубличних та 
сухарних виробів. Наведено відомості про харчові добавки.   
 
 
12. Кришемівська Л.Д. Харчова безпека 
хлібобулочних та кондитерських виробів: 
Підручник.-К.: Літера ЛТД, 2014.-320 с. 

 



                  У підручнику  висвітлено основи фізіології харчування 
та пов`язані з нею мікробіологічні чинники, охарактеризовано 
сировину і вимоги до неї, описано  пов`язані з хлібобулочним і 
кондитерським виробництвом отруєння та їх профілактику, 
викладено правила особистої гігієни працівників галузі, 
систематизовано технічні й санітарно-гігієнічні норми щодо 
виробничих приміщень і продукції. 
 
 
13. Білоруська Й.С. Основи мікробіології, санітарії та 
гігієни: Навч. посібник.- К.: Техніка, 2003.- 128 с. 

 
                   Посібник укладений відповідно до програми, яка 
передбачає вивчення теоретичних основ загальної мікробіології, 
набуття знань і практичних навичок мікробіології та санітарії, 
ознайомлення з технологічними та мікробіологічними прцесами. 
 
 
 
 
 
Ця література призначена для здобувачів                       
освіти та викладачів ліцею, а також буде  
цікавою для тих, хто  виявить бажання 
прийти до нашого ліцею на навчання. 

 
    
 
        


