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У відповідності до «Положення про організацію навчально-виробничого процесу в 

ПТНЗ»  затвердженого наказом Міністерства освіти України від 30 травня 2006року                     
№419 основними навчально-методичними документами майстра виробничого навчання 
ПТНЗ з планування навчально-виробничого процесу є: 

1. Освітньо-кваліфікаційна характеристикавипускника – відображає основу 
галузевого компоненту сутності професій та конкретизована з урахуванням зауважень і 
пропозицій  фахівців підприємства-замовника у відповідності із специфікою конкретного 
виробництва. 

Примітка: За відсутності ДС ПТО освітньо-кваліфікаційні характеристики 
заміняють кваліфікаційними характеристиками.  Кваліфікаційні характеристики 
знаходяться в Довідниках кваліфікаційних характеристик професій, згрупованих у 
відповідних випусках. Наприклад, випуск № 65 «Торгівля та громадське харчування», 
кваліфікаційна характеристика з професії «Кухар». 

 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

професійно-технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку 

кваліфікованих робітників) 
 

1. Професія - 5122 Кухар 
                            (код, назва професії) 
2. Кваліфікація -  3 розряд____________________                        
                             (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 
3. Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати: види, властивості, кулінарне призначення та особливості 
обробки картоплі, овочів, грибів, м'яса, риби, птиці, дичини, круп, макаронних 
виробів і бобових, сиру, яєць, тіста, консервів, концентратів таінших продуктів, ознаки 
та органолептичні методи визначення їх доброякісності, терміни та умови їх зберігання; 
способи, методи та форми нарізання овочів і зелені; технологію виготовлення котлетної 
маси з м'яса, риби та напівфабрикатів з неї; прийоми, способи та послідовність 
виконання теплового оброблення продуктів; правила реалізації, відпуску (комплектації) 
готової продукції, терміни та умови зберігання страв; рецептури, технологію 
виготовлення, вимоги до якості варених, смажених, запечених овочів, страв з круп, 
макаронних виробів і бобових, нескладних супів, страв з яєць, прісного тіста, 
страв з концентратів; організацію робочих місць під час виконання робіт; правила 
експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, 
інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в 
технологічному процесі; правила роботи підприємств харчування; санітарні правила 
для підприємств харчування; правила санітарної обробки столового та кухонного посуду, 
інструментів, інвентарю, їх маркування та використання; технічні вимоги безпеки праці; 
правила та норми протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни; 
призначення, зміст та порядок користування нормативно–технологічними 
документами: Збірником рецептур страв і кулінарних виробів, технологічними 
картками. 



Повинен уміти: проводити процеси первинної кулінарної обробки сировини. 
Здійснювати допоміжні роботи з виготовляння страв та кулінарних виробів. Формувати та 
панірувати напівфабрикати. Готувати страви та кулінарні вироби, які потребують 
нескладної кулінарної обробки: варить, смажить, запікає та випікає вироби. Виготовляти 
страви з концентратів. Порціонувати (комплектувати), роздавати страви масового попиту. 
 
 
 
4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; 
б) дотримуватись норм технологічного процесу; 
в) не допускати браку в роботі; 
г) знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення 
робіт; 

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження та усунення 
природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

є) знати інформаційні технології. 
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної 
освіти 

Повна загальна середня освіта (по закінченні навчання). Без вимог до стажу роботи. 
6. Сфера професійного використання випускника 

Діяльність: ресторанів, барів, їдалень та послуги з постачання готової їжі. 
7. Специфічні вимоги: 
7.1. Вік: по закінченні терміну навчання -  не менше 16 років. 
7.2. Стать: чоловіча, жіноча. 
7.3. Медичні обмеження. 

 
2. Навчальна програма з професійно-практичної підготовки  – це документ, що 

визначає зміст тем професійних знань, умінь, навичок,  способи і методи їх формування, 
вимоги до знань і умінь з кожної теми. Вимоги до знань і умінь повинні бути 
сформульовані таким чином, щоб після закінчення вивчення теми можна було перевірити 
ступінь засвоєння учнями знань та набутих умінь, навичок за   12-бальною системою. 
Робоча навчальна програма розробляється на основі типової з урахуванням змін у 
відповідній галузі виробництва та сфери послуг. 

Робоча навчальна програмаз професійно-практичної підготовки включає 
пояснювальну записку, тематичний план та зміст програми. Цей документ розглядається 
відповідною методичною комісією, узгоджується із замовником робітничих кадрів і 
затверджується директором навчального закладу. 

Пояснювальна записказ професійно-практичної підготовки містить: 
· цілі і завдання виробничого навчання та виробничої практики; 

· розподіл бюджетного часу; 
· бази виробничого навчання та виробничої практики; 

· організацію виробничого навчання та виробничої практики; 
· контроль знань, умінь, навичок. 
Тематичний план – складається у відповідності до робочої навчальної програми, 

містить найменування тем та відомості про обсяги навчального часу на їх вивчення. 
Зміст програми – включає зміст тем професійних знань, умінь та навичок, вимоги 

до знань і умінь. 
 
 



 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Професійно-практична підготовка полягає в оволодінні учнями уміннями і 
навичками застосовувати здобуті професійні теоретичні знання у продуктивній діяльності 
за обраною професією. 

До складу професійно-практичної підготовки входить: 
- виробниче навчання в навчальному закладі; 
- виробнича практика на підприємстві. 
Виробниче навчання проводиться в навчальному закладі на базі кухні-лабораторії, 

протягом всього терміну навчання паралельно  із загальнопрофесійною, професійно-
теоретичною підготовками та вивченням загальноосвітніх навчальних дисциплін. 
Тривалість уроку виробничого навчання складає 6 годин. 

Виробнича практика, на яку відводиться біля 30 % часу всієї професійно-практичної 
підготовки організовується на базових підприємствах для практичного закріплення знань, 
умінь та навичок, одержаних у процесі виробничого навчання з професії, якою учні 
оволодівають, і здійснюється по завершенні вивчення предметів загальнопрофесійної, 
професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання відповідного рівня 
кваліфікації  під керівництвом педагогічних працівників професійно-технічного 
навчального закладу. 

Навчальний (робочий) час учня у період проходження виробничої практики 
встановлюється залежно від режиму роботи підприємств (організації сфери послуг) згідно 
з чинним законодавством України «Про працю». 

Основою формою виробничої практики є робота на самостійних (індивідуальних) 
робочих місцях, шляхом персонального закріплення учнів до кваліфікованих робітників.  

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за 12-ти бальною 
шкалою оцінювання навчальних  досягнень учнів, дотримуючись програмових вимог 
щодо знань, умінь і навичок.  

Об’єктами оцінювання навчальних досягнень учнів з професійно-практичної 
підготовки є уміння застосовувати здобуті професійні знання для виконання навчально-
виробничих завдань, робіт. 

При визначенні навчальних досягнень учнів аналізу підлягають: 
- рівень професійних знань, що необхідні для виконання даної роботи; 
- рівень володіння прийомами та технологічними операціями, що необхідний для 

виконання даної роботи; 
- рівень самостійності учня у процесі організації роботи та виконання навчально-

виробничого або контрольного завдання з допомогою, з консультативною 
допомогою майстра виробничого навчання (наставника виробничої практики), 
самостійно;  

- характер виконання навчально-виробничого або контрольного завдання (за 
типовим або самостійно складеним алгоритмом; в типовій, в ускладненій чи 
нестандартній ситуації); 

- обсяг і правильність виконання навчально-виробничого  або контрольного 
завдання; 

- вміння користуватися різними видами технологічної та технічної документації та 
розробляти її види; 

- вміння застосовувати прийоми самоконтролю виробничих дій та методи 
контролю за якістю роботи; 

- відповідність результату роботи вимогам освітньо-кваліфікаційної 
характеристики з обраної професії відповідного кваліфікаційного рівня; 

- рівень виконання діючих якісних і кількісних показників (норми виробітки, 
норми часу тощо); 



- вміння дотримуватись нормативів витрат матеріалів та інших ресурсів в процесі 
виконання роботи; 

- визначати характер помилок, здатність їх виправити; 
- рівень опанування основами професійної культури та 

здатності до продуктивної і творчої співпраці в колективі; 
- вміння організовувати робоче місце; 
- рівень дотримання правил охорони праці. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
з виробничого навчання 

 
Професія-5122  Кухар 
Кваліфікація: 3, розряд 

 
№ 
теми Назва теми Кількість 

годин 
1 2 3 

Кваліфікація: 3 розряд 
І. Виробниче навчання 

1.  Ознайомлення із закладом ресторанного господарства. 
Інструктажі з безпеки праці та пожежної безпеки на 
виробництві (в кухні-лабораторії) 

6 

2.  Робота в цеху для миття посуду 6 
3.  Механічна кулінарна обробка овочів, грибів 24 
4.  Механічна кулінарна обробка риби, приготування 

напівфабрикатів 
24 

5.  Механічна кулінарна обробка м'яса, м'ясопродуктів, 
сільськогосподарської птиці, субпродуктів, 
приготування напівфабрикатів 

30 

6.  Приготування страв з круп, макаронних виробів і 
бобових 

18 

7.  Приготування супів 18 
8.  Приготування страв з яєць 12 
9.  Приготування страв і гарнірів з овочів 36 
10.  Приготування прісного тіста та виробів з нього 30 

Всього годин: 204 
 ІІ. Виробнича практика  

1. Ознайомлення із закладом ресторанного господарства. 
Організація охорони праці на підприємстві 

7 

2. Самостійна робота кухаря 3 розряду 336 
 Кваліфікаційна пробна робота  

Всього годин: 
            1-й курс 
            2-й курс 

343 
175 
168 

Разом: 547 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Кваліфікація: 3 розряд 
 

Тема 1.Ознайомлення із закладом ресторанного господарства. Інструктажі з безпеки 
праці та пожежної безпеки на виробництві (в кухні-лабораторії) 

Ознайомлення з виробничими приміщеннями закладу ресторанного господарства. 
Взаємозв’язок між цехами та підсобними приміщеннями. Санітарно-гігієнічні вимоги до 
них. Особиста гігієна кухаря. Правила використання спецодягу. Інструктаж з безпеки 
праці на підприємстві. 
Учні повинні знати: 

ￚ приміщення закладу ресторанного господарства; 
ￚ взаємозв’язок між цехами та підсобними приміщеннями; 
ￚ санітарно-гігієнічні вимоги; 
ￚ вимоги безпеки в майстернях та робочих місцях; 
ￚ причини та види травматизму; 
ￚ правила користування електронагрівальними приладами; 
ￚ причини пожеж у приміщеннях, міри попередження пожеж, правила         
користування первинними засобами пожежогасіння; 

ￚ порядок виклику пожежної команди; 
ￚ будову і застосування вогнегасників. 

Учні повинні вміти: 
ￚ організувати робоче місце; 
ￚ дотримуватись правил техніки безпеки в учбових майстернях; 
ￚ дотримуватись правил електробезпеки,користуватись електричними приладами; 
ￚ дотримуватись правил протипожежної безпеки; 
ￚ викликати пожежну команду; 
ￚ застосовувати вогнегасники по мірі необхідності. 

Тема 2. Робота в цеху для миття посуду 
Ознайомлення з цехом для миття посуду. Інструктаж за змістом занять, організації 

робочого місця, безпеки праці. 
Організація миття столового та кухонного посуду. Миючі та дезінфікуючі засоби. 

Правила їх використання. 
Зберігання чистого посуду. Санітарні вимоги до столового посуду. 

Учні повинні знати: 
ￚ організацію робочого місця,  
ￚ правила експлуатації обладнання, 
ￚ безпеку праці, санітарію та гігієну; 
ￚ приготування миючих та дезінфікуючих засобів; 
ￚ правила миття посуду; 
ￚ правила поведінки під час виникнення аварійної ситуації. 

Учні повинні вміти: 
ￚ організувати робоче місце; 



ￚ підбирати необхідний інвентар; 
ￚ готувати миючі та дезінфікуючі засоби; 
ￚ користуватись посудомиючою машиною. 

Тема 3. Механічна кулінарна обробка овочів, грибів 
Ознайомлення з овочевим цехом: устаткування, інструмент, інвентар, посуд. 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. 
Робота із Збірником рецептур. Нарізка овочів: значення, методи, прийоми, прості 

форми нарізки, використання. 
Обробка бульбоплодів, форми нарізання та кулінарне використання. 
Обробка коренеплодів, форми нарізання та кулінарне використання. 
Обробка капустяних, салатних, пряних, десертних овочів, їх використання. 
Обробка цибулевих, плодових, зернобобових овочів, грибів, форми нарізання та 

кулінарне використання. Закріплення навичок з теми. 
Учні повинні знати: 

ￚ організацію роботи овочевого цеху, (устаткування, інструмент, правила 
експлуатації обладнання); 

ￚ безпеку праці на робочому місці, санітарію та гігієну; 
ￚ основні види сировини і їх призначення; 
ￚ послідовність виконання операцій по первинній обробці овочів та грибів; 
ￚ прості форми нарізання та їх використання. 

Учні повинні вміти: 
ￚ вести процес первинної обробки овочів: 

· миття овочів; 
· обчищення овочів; 
· промивання овочів; 
· нарізання простими формами овочів та грибів. 

 
ІІ. Виробнича практика 

Тема 1. Ознайомлення із закладом ресторанного господарства. Охорона праці на 
підприємстві 

Ознайомлення з правилами ведення інструктажів з питань охорони праці, журналів 
реєстрації вступних, повторних, поточних, позапланових інструктажів. Ознайомлення з 
нормативними актами виробітку робочого часу, правилами оформлення актів про нещасні 
випадки на виробництві. Ознайомлення з документацією протипожежної безпеки, 
планами евакуації підприємства. 

Проведення та документальне оформлення вступного інструктажу та інструктажу на 
робочому місці, поточного, повторного та позапланового. 

Тема 2. Самостійна робота кухаря 3 розряду 
Самостійне виконання робіт на робочому місці кухаря 3 розряду у відповідності до 

вимог кваліфікаційної характеристики із дотриманням технічних вимог безпеки праці, 
використанням новітніх технологій, устаткування, сучасних методів праці. 

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 
навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та 
матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та 
затверджується в установленому порядку. 

Кваліфікаційна пробна робота 
Приклади робіт. Варіння картоплі та інших овочів, бобових, макаронних виробів, 

каш; приготування нескладних супів; приготування котлетної маси та напівфабрикатів з 
неї; смаження картоплі, овочів, виробів з котлетної маси; запікання овочевих та круп’яних 



виробів; приготування страв з яєць, прісного тіста та формування виробів з нього, їх 
підсмаження та випікання; промивання, зачищання, нарізування овочів та зелені; 
розморожування м'яса, риби; потрошіння дичини, птиці, риби. 
 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
з виробничого навчання 

 
Професія-5122  Кухар 

Кваліфікація:4, розряд 
 

№ 
теми Назва теми Кількість 

годин 
1 2 3 

І. Виробниче навчання 
1.  Механічна кулінарна обробка риби та приготування 

рибних напівфабрикатів 
18 

2.  Приготування напівфабрикатів з мЇяса та 
сільськогосподарської птиці 

30 

3.  Приготування супів 24 
4.  Приготування соусів 12 
5.  Нарізання овочів складними формами .Елементи 

оформлення страв. 
12 

6.  Приготування страв і гарнірів з овочів та грибів 18 
7.  Приготування страв із яєць та сиру 12 
8.  Приготування страв і гарнірів із круп, макаронних 

виробів і бобових. 
12 

9.  Приготування страв з риби та морських продуктів 30 
10.  Приготування страв із м яса, сільськогосподарської 

птиці та субпродуктів 
30 

11.  Приготуванняхолоднихстрав і закусок 24 
12.  Приготування солодких страв і напоїв 12 
13.  Приготування тіста та виробів з нього 18 
14.  Організація обслуговування 6 

Всього годин: 252 
 ІІ. Виробнича практика  

1. Ознайомлення із закладом ресторанного господарства. 
Організація охорони праці на підприємстві 

7 

2. Самостійна робота кухаря 4 розряду 406 
 Кваліфікаційна пробна робота  

Всього годин: 
            2-й курс 
            3-й курс 

413 
210 
203 

Разом: 665 
 
 



 
 
 

Виробниче навчання 
Тема 1. Механічна кулінарна обробка риби та приготування рибних напівфабрикатів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. 
Ознаки та органолептичні методи визначення доброякісності риб осетрових порід. 
Підготовка робочого місця для розбирання риби з хрящовим скелетом (осетрові), риб без луски 

та морепродуктів. Використання інструменту, інвентарю, посуду. Технічні вимоги безпеки праці. 
Робота із Збірником рецептур. Обробка риби з хрящовим скелетом, риб без луски. Визначення відсотку 
відходів. Підготовка риби осетрових порід для варіння та припускання. 

Приготування напівфабрикатів. Прийоми приготування напівфабрикатів. Види панірувань і їх 
призначення. 

Приготування напівфабрикатів для варіння, припускання, смаження, тушкування, запікання. 
Виготовлення напівфабрикатів з риби для смаження у фритюрі: риба "фрі", риба в тісті. Вимоги до 
якості. 

Підготовка риби для фарширування у цілому вигляді, порційними шматками, кругляками, філе. 
Короп фарширований гречаною кашею. 

Приготування натуральної січеної маси з риби та напівфабрикатів з неї: ковбаски рибні, 
січеники рибні тощо. Вихід напівфабрикатів. Вимоги до якості. 

Обробка нерибних продуктів моря. Підготовка до теплової обробки. 
Закріплення навичок з теми. 
 

Тема 2. Приготування напівфабрикатів з м’яса та сільськогосподарської птиці 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. Організація робочого 

місця для приготування напівфабрикатів з м'яса. Робота із Збірником рецептур. 
Кулінарне розбирання туш великої рогатої худоби (яловичини). Використання різних частин 

м’яса. Визначення відсотку кісток. 
Кулінарне розбирання та обвалювання туш дрібної худоби (телят, свиней, овець). 

Використання різних частин м’яса. Визначення відсотку кісток. 
Приготування великошматкових напівфабрикатів для варіння, смаження, тушкування. М'ясо 

відварне, смажене, тушковане великим шматком. 
Прийоми приготування напівфабрикатів: нарізання, відбивання, підрізування сухожиль, 

шпигування, маринування, подрібнення, вибивання, панірування тощо. 
Приготування порційних напівфабрикатів з яловичини: лангет, антрекот, ромштекс; з свинини, 

баранини: битки київські, котлета відбивна, ескалоп, шніцель тощо. Вихід напівфабрикатів. Вимоги до 
якості. 

Приготування дрібношматкових напівфабрикатів для смаження: бефстроганов (2 способи), 
шашлики: по-кавказьки, по-московськи, по-карськи, по-черкеськи та ін. Вихід напівфабрикатів. 
Вимоги до якості. 

Приготування великошматкових, порційних напівфабрикатів з м'яса для тушкування: м'ясо 
шпиговане, битки українські, крученики волинські, яловичина в кисло-солодкому соусі та ін. Вихід 
напівфабрикатів. Вимоги до якості. 

Приготування дрібношматкових напівфабрикатів для тушкування: рагу, азу, гуляш, печеня по-
домашньому, печеня київська, плов тощо. Вихід напівфабрикатів. Вимоги до якості. 

Приготування натуральної січеної маси та напівфабрикатів з неї: біфштекс січений, ромштекс 
січений, шніцель натуральний січений, биточки по-селянськи, котлети полтавські тощо. 
Удосконалення навичок з порціонування та панірування напівфабрикатів. Вихід напівфабрикатів. 
Вимоги до якості. 

Приготування котлетної маси та напівфабрикатів з неї: шніцелі, зрази та ін. Вихід 
напівфабрикатів. Вимоги до якості. 

Приготування напівфабрикатів із субпродуктів: печінка смажена, мозок відварний, серце 
варене та ін. Вимоги до якості. 

Заправлення птиці. Підготовка птиці до варіння, смаження. Приготування котлетної маси з 
птиці та напівфабрикати з неї: котлети, биточки та ін. Вихід напівфабрикатів. Вимоги до якості. 

Приготування напівфабрикатів з котлетної маси з птиці: котлети Пожарські та ін. Вимоги до 
якості, строки зберігання. 

Підготовка напівфабрикатів високого ступеня готовності для теплової обробки. 
Відпрацювання навичок з приготування напівфабрикатів. Робота із Збірником рецептур. 

Закріплення навичок з теми. 



 
Тема 3. Приготування супів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. Устаткування, посуд, 
інструмент, інвентар для приготування та відпуску перших страв. Робота із Збірником рецептур по 
перерахунку сировини на задану кількість порцій. 

Приготування напівфабрикатів для супів. Напівфабрикати високого ступеня готовності. 
Приготування бульйонів. Приготування пасеровок: борошняної, бурякової. 

Приготування борщів: з картоплею і свіжою капустою, українського, полтавського, 
львівського, зеленого та ін. Відпуск. 

Приготування борщів української кухні: київського, чернігівського, з чорносливом та грибами 
та ін. Робота із Збірником рецептур. Перерахування сировини. Підбір посуду, правила відпуску. 

Приготування щів: із свіжою капустою і картоплею, зеленню та ін. Приготування супу 
овочевого. Відпуск. 

Приготування капусняків: капусняк Запорізький та ін. Відпуск. 
Приготування розсольників: розсольник з крупою, розсольник домашній та ін. Відпуск. 
Приготування різних супів: суп-локшина домашня, юшка грибна з галушками, уха рибацька, 

суп картопляний з м'ясними фрикадельками та ін. Відпуск. 
Приготування солянок: солянка домашня, м'ясна. Відпуск. 
Приготування супів-пюре: з картоплі, різних овочів, птиці. Відпуск. 
Приготування холодних супів: борщ холодний. Правила відпуску. 
Приготування солодких супів з ягід, свіжих плодів. Відпуск. 
Закріплення навичок з теми. 
 

Тема 4. Приготування соусів 
Ознайомлення з соусним відділенням гарячого цеху, устаткуванням. Інструктаж за змістом 

занять, організації робочого місця, безпеки праці. Посуд, інструмент, інвентар для приготування соусів. 
Робота із Збірником рецептур. Перерахунок сировини. 

Приготування напівфабрикатів для соусів: бульйонів для рибного та м’ясного соусів (м’ясний 
сік), пасеровок овочевої та борошняної. Застосування соусів промислового виробництва. 

Приготування соусів на бульйонах та їх похідних: соус білий основний, паровий, соус 
томатний та ін. Вимоги до якості. 

Приготування молочних і сметанних соусів: молочного основного, сметанного, сметанного з 
томатом, грибного. Вимоги до якості. 

Приготування холодних соусів і заправок: маринаду овочевого з томатом, салатних заправок, 
столової гірчиці. Заправки на основі йогурту та кефіру. Вимоги до якості. Використання соусів 
промислового виробництва. 

Приготування солодких соусів: яблучного, абрикосового тощо. Вимоги до якості. Закріплення 
навичок з теми. 

 
Тема 5. Нарізання овочів складними формами. Елементи оформлення страв 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. Інструмент, інвентар, 
посуд для нарізання овочів. 

Нарізання овочів складними формами, складання композицій. 
Виготовлення елементів з овочів для оформлення страв. 
Закріплення навичок з теми. 
 

Тема 6. Приготування страв і гарнірів з овочів та грибів 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. Інструмент, інвентар, 

посуд для приготування та відпуску страв і гарнірів з овочів та грибів. Робота із Збірником рецептур. 
Перерахунок сировини. Приготування припущених овочів. Нові види овочевих страв та гарнірів. 

Приготування страв і гарнірів із смажених овочів: кабачки або баклажани смажені, оладки з 
кабачків, цибуля "фрі" та ін. 

Приготування дерунів, різновиди подачі: з сметаною, часниковою підливою, грибним соусом, 
смаженою цибулею. 

Приготування котлет картопляних, картопляних пальчиків, картопляників з грибами, з грибами 
та рисом. Відпуск. 

Приготування страв і гарнірів з тушкованих овочів: картопля тушкована, капуста тушкована, 
рагу з овочів, баклажани тушковані з картоплею та ін. Відпуск. 



Приготування страв із запечених овочів: запіканка картопляна, голубці овочеві; рулет 
картопляний з овочами; перець, кабачки, баклажани, фаршировані овочами та рисом; гриби запечені в 
сметанному соусі та ін. Правила відпуску. Закріплення навичок з теми. 

 
Тема 7. Приготування страв з яєць та сиру 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. Підбір посуду, 
інструменту, інвентарю для приготування страв з яєць і сиру. Робота із Збірником рецептур. 

Варіння яєць без шкаралупи. Приготування яєчної кашки. Приготування яєчних котлет, 
омлетів (натурального, змішаних, фаршированих). Відпуск. Вимоги до якості. 

Приготування холодних і гарячих страв із сиру. Відпуск сиру із сметаною, варенням, медом, 
молоком. Вимоги до якості. 

Приготування сирників звичайних, сирників по-київськи, з морквою, картоплею. Відпуск. 
Вимоги до якості. 

Приготування вареників з сиром, вареників лінивих. Відпуск. Вимоги до якості. 
Приготування запіканок і пудингів з сиру. Різновиди подачі, вимоги до якості. Закріплення 

навичок з теми. 
 

Тема 8. Приготування страв і гарнірів з крупів, макаронних виробів і бобових 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. Устаткування, 

інструмент, інвентар, посуд для приготування страв. Робота із Збірником рецептур. 
Приготування страв з каш: запіканок, котлет, биточків, бабки пшоняної з яблуками, пудингів. 

Вимоги до якості. Відпуск. 
Приготування страв з макаронних виробів: макаронник, бабка з локшини та сиру тощо. Вимоги 

до якості. Відпуск. 
Закріплення навичок з теми. 
 

Тема 9. Приготування страв з риби та морських продуктів 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. Підбір посуду, 

інструменту, інвентарю для виготовлення страв з риби. Робота із Збірником рецептур: перерахунок 
сировини, процент втрат. 

Приготування риби відварної, риби припущеної. Добір соусу, гарнірів. Вимоги до якості. 
Відпуск. 

Приготування риби смаженої основним способом. Добір соусу, гарнірів. Вимоги до якості. 
Відпуск. 

Приготування риби смаженої у фритюрі, риби в тісті. Вимоги до якості. Правила відпуску. 
Приготування риби тушкованої з овочами, риби тушкованої у сметані (2 способи) та ін. Вимоги 

до якості. Відпуск. 
Приготування риби фаршированої: у цілому вигляді, філе, порційними шматками. 

Приготування коропу фаршированого гречаною кашею та грибами. Вимоги до якості. Правила 
відпуску. 

Приготування риби запеченої: під майонезом, по-російськи, під молочним соусом, карасів в 
сметані та ін. Вимоги до якості. Правила відпуску. 

Приготування страв з січеної маси: ковбаски рибні, січеники рибні українські тощо. Вимоги до 
якості. Правила відпуску. 

Приготування страв з рибної котлетної маси: рулет, зрази та ін. Вимоги до якості. Правила 
відпуску. 

Приготування страв з продуктів моря: раки або креветки відварені, кальмари в томатному або 
сметанному соусі, краби з рисом і соусом, морський гребінець відварений з соусом та ін. Правила 
відпуску, вимоги до якості. 

Закріплення навичок з теми. 
 

Тема 10. Приготування страв з м'яса, сільськогосподарської птиці та субпродуктів 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. Устаткування, 

інструмент, інвентар, посуд для приготування страв з м’яса,сільськогосподарської птиці та 
субпродуктів. Робота із Збірником рецептур. Перерахунок сировини. 

Приготування страв: м'ясо відварне, кури, кролик відварні. Визначення готовності. Вимоги до 
якості. Підбір гарнірів, соусу. Відпуск. 

Приготування страв з м'яса смаженого великим шматком. Визначення готовності. Вимоги до 
якості. Підбір гарнірів, соусу. Відпуск. 



Приготування страв з м'яса яловичини смаженого порційними шматками: лангет, антрекот, 
ромштекс та ін. Вимоги до якості. Підбір гарнірів, соусу. Відпуск. 

Приготування страв з м'яса свинини, баранини, телятини смаженого порційними кусками: 
ескалоп, битки київські, котлета відбивна. Вимоги до якості. Підбір гарнірів, соусу. Відпуск. 

Приготування страв з м'яса смаженого дрібними шматками: бефстроганов (2 способи), 
шашлики по-кавказьки, по-карськи, по-московськи, по-черкеськи та ін. Вимоги до якості. Відпуск. 

Приготування та відпуск м'яса тушкованого великим шматком. Добір соусу, гарніру. 
Приготування тушкованих страв з порційного м'яса: битки українські, крученики волинські, 

яловичина в кисло-солодкому соусі та ін. Вимоги до якості. Відпуск. 
Приготування тушкованих страв з дрібношматкованого м'яса: азу, рагу, гуляш, печеня по-

київськи, печеня по-домашньому, плов тощо. Вимоги до якості. Відпуск. 
Приготування запечених страв: рулет картопляний з м'ясом, голубці з м'ясом, кабачки 

фаршировані м'ясом і рисом та ін. Вимоги до якості. Відпуск. 
Приготування та відпуск страв з січеного м’яса: біфштекс січений, ромштекс січений, котлети 

полтавські, шніцель натуральний січений, битки по-селянськи тощо. Вимоги до якості. Підбір гарнірів, 
соусу. Відпуск. 

Приготування страв з котлетної маси: рулет, зрази та ін. Вимоги до якості. Підбір гарнірів, 
соусу. Оформлення та відпуск. 

Приготування варених, смажених, тушкованих страв з птиці та кролика. Розподіл на порції. 
Вимоги до якості. Підбір гарнірів, соусу. Відпуск. 

Приготування страв з котлетної маси птиці: котлети Пожарські та ін. Правила відпуску. Підбір 
соусу, гарніру до страв. 

Приготування страв із субпродуктів: мозок відварний, язик відварний, печінка смажена та ін. 
Відпуск. Вимоги до якості. Вимоги до якості. Підбір гарнірів, соусу. Відпуск. Закріплення навичок з 
теми. 

 
Тема 11. Приготування холодних страв і закусок 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. Устаткування, посуд, 
інструмент, інвентар для приготування холодних страв і закусок. Санітарні вимоги до приготування 
холодних страв і закусок. Робота із Збірником рецептур. Правила та умови зберігання готових страв. 

Приготування бутербродів відкритих, закритих, простих, складних, гарячих, закусочних. 
Вимоги до якості. Оформлення, відпуск. 

Приготування салатів із сирих овочів: з капусти, помідорів, огірків та ін. свіжих овочів. Вимоги 
до якості. Оформлення, відпуск. 

Приготування салатів з варених овочів: вінегрету та його різновидностей, салату з картоплі та 
ін. Вимоги до якості. Відпуск. 

Приготування закусок з овочів: ікри овочевої з баклажанів, кабачків, буряків, овочів 
фаршированих та ін. Вимоги до якості. Відпуск. 

Приготування салатів і холодних закусок з м'яса: м'ясо або птиця смажені з гарніром, салат 
м'ясний, холодець з субпродуктів, рулет полтавський та ін. Вимоги до якості. Оформлення, відпуск. 

Приготування холодних закусок з риби: риба під маринадом, оселедець з цибулею, оселедець з 
гарніром, холодець з риби та ін. Вимоги до якості. Оформлення, відпуск. 

Приготування закусок з сиру та яєць: яєць фаршированих оселедцем з цибулею, паштетом, 
жовтком з цибулею, яєць під майонезом та ін. Вимоги до якості. Оформлення, відпуск. 

Закріплення навичок з теми. 
 

Тема 12. Приготування солодких страв і напоїв 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. Устаткування, посуд, 

інструмент, інвентар для приготування солодких страв і напоїв. Робота із Збірником рецептур. 
Перерахунок сировини, норми виходу, правила порціонування. Правила зберігання готових страв. 

Відпуск натуральних плодів та ягід: кавун, диня, ананас. Свіжі цитрусові, банан з цукром, свіжі 
ягоди. 

Приготування компотів із свіжих плодів та ягід, сухофруктів, киселів різної консистенції з ягід, 
молока, яблук. Відпуск. Вимоги до якості. 

Приготування желе з плодів або ягід свіжих, цитрусових. Відпуск. Вимоги до якості. 
Приготування яблук печених, яблук смажених, шарлотки з яблук. Приготування пудингу 

рисового, зраз манних. Відпуск. Вимоги до якості. 
Приготування гарячих напоїв. Чай з лимоном, варенням, молоком. Какао з молоком. Шоколад. 

Відпуск. Приготування кави: кава натуральна, з коньяком, з лимоном, молоком, вершками, кава глясе. 
Різновиди подачі. Вимоги до якості. 



Закріплення навичок з теми. 
 

Тема 13. Приготування тіста та виробів з нього 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. Організація роботи в 

борошняному цеху для приготування тіста та виробів з нього: підбір посуду, інструменту, інвентарю. 
Робота із Збірником рецептур. Перерахунок сировини. 

Приготування фаршів: з м'яса (3 способи), риби, сиру, капусти; з яблук, маку, ягід. Вимоги до 
якості. 

Приготування млинчиків з різним фаршем. Вимоги до якості. Відпуск. 
Приготування виробів з тіста, смажених у фритюрі: чебуреків, пончиків, біляків та ін. Вимоги 

до якості. 
Приготування дріжджового тіста безопарним способом і виробів з нього: пампушок, пиріжків 

смажених, пиріжків печених тощо. Вимоги до якості. 
Приготування оладок , млинців (2 способи). Вимоги до якості, відпуск. 
Приготування дріжджового тіста опарним способом і виробів з нього: ватрушок, булочок, 

розтягаїв тощо. Вимоги до якості. 
Приготування пирогів відкритих, рулету з маком, кулеб'яки, піци. Вимоги до якості. Правила 

відпуску. 
Приготування здобного прісного тіста та виробів з них: пиріг з повидлом, кошики та ін. 

Правила відпуску. Вимоги до якості. 
Закріплення навичок з теми. 

 
Тема 14. Організація обслуговування 

Культура обслуговування споживачів. Впровадження прогресивних форм обслуговування. 
Споживчий попит та його вивчення. Книга скарг і пропозицій. 
Види реклами. Форми обслуговування споживачів. 
Види торгових приміщень. Обладнання та оформлення торгового залу для повсякденного 

обслуговування. Підготовка залу. 
Столовий посуд і столові прибори, які застосовуються для обслуговування споживачів у 

підприємствах різних типів. Миючі та дезінфікуючі засоби для миття посуду. 
Підготовка торгового залу для святкових заходів і підбір посуду, столових приборів, 

сервірування столів, складання серветок. 
Зв'язок роздавальні з іншими цехами. Санітарні вимоги до роздавальні. Обладнання 

роздавальні, посуд, інструмент, інвентар. Технічні вимоги безпеки праці. Строки реалізації готової 
продукції. 

Бракераж готової продукції. Ведення бракеражного журналу. 
 

Виробнича практика 
Тема 1. Ознайомлення із закладом ресторанного господарства. Система охорони праці на даному 
підприємстві 

Ознайомлення з правилами ведення журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці, 
реєстрації вступних, повторних, поточних, позапланових інструктажів. Ознайомлення з нормативними 
актами виробітки робочого часу, правилами оформлення актів про нещасні випадки на виробництві. 
Ознайомлення з робочою документацією протипожежної безпеки, планами евакуації підприємства. 

Проведення та документальне оформлення вступного інструктажу та інструктажу на робочому 
місці, поточного, повторного та позапланового. 

 
Тема 2. Самостійна робота кухаря 4 розряду 

Самостійне виконання робіт на робочому місці кухаря 4 розряду у відповідності до вимог 
кваліфікаційної характеристики із дотриманням технічних вимог безпеки праці, використанням 
новітніх технологій, устаткування, сучасних методів праці. 

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним 
закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов 
виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в 
установленому порядку. 

 
Кваліфікаційна пробна робота 
Приклади робіт. 
Нарізання овочів, м'яса, риби; підготовка птиці для варіння та смаження, овочів до 

фарширування тощо; виготовлення соусів та заправок для салатів із свіжих овочів або овочів, які 



пройшли теплову кулінарну обробку, салатів із овочів з м’ясом або рибою; виготовлення 
бутербродів, холодних страв і закусок: салатів з овочів, сиру, м'яса, риби тощо; перемішування та 
викладання салатної маси у салатники; 

оброблення риби та оселедців для виготовлення холодних рибних закусок: риби під 
маринадом, оселедців натуральних та з гарніром, оселедців під "шубою" тощо; 

варіння бульйонів, супів (заправних, холодних, солодких, молочних),соусів; 
варіння, смаження, тушкування, запікання риби (риба смажена, карасі в сметані, риба 

тушкована з овочами тощо); виготовлення рибної натуральної січеної маси та формування виробів з 
неї: січеників, ковбасок, зраз тощо; 

варіння, смаження, тушкування, запікання м 'яса та страв з нього (крученики, печеня, 
рагу, гуляш тощо); виготовлення натуральної січеної маси з м'яса, додавання необхідних 
інгредієнтів для приготування шніцеля натурального січеного, січеників полтавських, битків по-
селянськи тощо; 

виготовлення страв з яєць та сиру; 
виготовлення овочевих, круп'яних страв і запіканок; 
виготовлення гарячих та холодних напоїв, солодких страв; 
замішування прісного здобного, дріжджового тіста, формування та випікання 

виробів з нього. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Професійно-практична підготовка полягає в оволодінні учнями уміннями і 

навичками застосовувати здобуті професійні теоретичні знання у продуктивній діяльності 
за обраною професією. 

До складу професійно-практичної підготовки входить: 
- виробниче навчання в навчальному закладі; 
- виробнича практика на підприємстві. 
Виробниче навчання проводиться в навчальному закладі на базі кухні-лабораторії, 

протягом всього терміну навчання паралельно  із загальнопрофесійною, професійно-
теоретичною підготовками та вивченням загальноосвітніх навчальних дисциплін. 
Тривалість уроку виробничого навчання складає 6 годин. 

Виробнича практика, на яку відводиться біля 30 % часу всієї професійно-практичної 
підготовки організовується на базових підприємствах для практичного закріплення знань, 
умінь та навичок, одержаних у процесі виробничого навчання з професії, якою учні 
оволодівають, і здійснюється по завершенні вивчення предметів загальнопрофесійної, 
професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання відповідного рівня 
кваліфікації  під керівництвом педагогічних працівників професійно-технічного 
навчального закладу. 

Навчальний (робочий) час учня у період проходження виробничої практики 
встановлюється залежно від режиму роботи підприємств (організації сфери послуг) згідно 
з чинним законодавством України «Про працю». 

Основою формою виробничої практики є робота на самостійних (індивідуальних) 
робочих місцях, шляхом персонального закріплення учнів до кваліфікованих робітників.  

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за 12-ти бальною 
шкалою оцінювання навчальних  досягнень учнів, дотримуючись програмових вимог 
щодо знань, умінь і навичок.  

Об’єктами оцінювання навчальних досягнень учнів з професійно-практичної 
підготовки є уміння застосовувати здобуті професійні знання для виконання навчально-
виробничих завдань, робіт. 

При визначенні навчальних досягнень учнів аналізу підлягають: 
- рівень професійних знань, що необхідні для виконання даної роботи; 
- рівень володіння прийомами та технологічними операціями, що необхідний для 

виконання даної роботи; 
- рівень самостійності учня у процесі організації роботи та виконання навчально-

виробничого або контрольного завдання з допомогою, з консультативною 
допомогою майстра виробничого навчання (наставника виробничої практики), 
самостійно;  

- характер виконання навчально-виробничого або контрольного завдання (за 
типовим або самостійно складеним алгоритмом; в типовій, в ускладненій чи 
нестандартній ситуації); 

- обсяг і правильність виконання навчально-виробничого  або контрольного 
завдання; 

- вміння користуватися різними видами технологічної та технічної документації та 
розробляти її види; 

- вміння застосовувати прийоми самоконтролю виробничих дій та методи 
контролю за якістю роботи; 

- відповідність результату роботи вимогам освітньо-кваліфікаційної 
характеристики з обраної професії відповідного кваліфікаційного рівня; 

- рівень виконання діючих якісних і кількісних показників (норми виробітки, 
норми часу тощо); 



- вміння дотримуватись нормативів витрат матеріалів та інших ресурсів в процесі 
виконання роботи; 

- визначати характер помилок, здатність їх виправити; 
- рівень опанування основами професійної культури та 

здатності до продуктивної і творчої співпраці в колективі; 
- вміння організовувати робоче місце; 
- рівень дотримання правил охорони праці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  
з професійно-практичної підготовки 
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Кваліфікація кондитер 3 розряд 

 
 
 

Кондитер, кваліфікація: 3 розряд 
І. Виробниче навчання 

1.  Вступне заняття 2 
2.  Безпека праці та пожежна безпека на 

підприємствах харчування  
4 

3.  Ознайомлення з кондитерським 
підприємством, організацією роботи 
кондитерського цеху 
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4.  Підготовка сировини до виробництва 30 
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42 

6. Приготування оздоблювальних 
напівфабрикатів для борошняних 
кондитерських виробів 

42 

7. Приготування дріжджового тіста та 
виробів із нього 

42 
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 4-й курс  

8. Приготування дріжджового тіста та 
виробів із нього 

18 

9. Приготування тістечок і тортів 36 
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Разом: 240 
Виробнича практика 

 Ознайомлення із кондитерським  
підприємством. Організація охорони праці 
на підприємстві 
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 Самостійна робота кондитера 3 розряду 406 
Всього годин: 413 
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І. Виробниче навчання 
Тема 1. Вступне заняття 

Ознайомлення учнів із загальною характеристикою навчального процесу. Роль 
виробничого навчання, його завдання в підготовці кваліфікованих робітників. Кваліфікаційна 
характеристика кондитера. Організація робочих місць кондитера для виконання різних видів робіт. 
Трудова та технологічна дисципліна. 

 
Тема 2. Безпека праці та пожежна безпека на  підприємствах харчування 
              (в кухні-лабораторії) 

Правила та норми безпеки праці на підприємствах харчування. Інструктаж з безпеки праці 
та пожежної безпеки на підприємстві. 

Попередження травматизму. Огородження небезпечних місць. Правила та інструкції з 
техніки безпеки при роботі з обладнанням і устаткуванням на підприємстві, на робочих місцях, їх 
дотримання. 

Правила та норми електробезпеки. Правила користування електричним обладнанням та 
електронагрівальними приладами. Способи та засоби захисту від дії електротоку. 

Протипожежна безпека. Причини пожеж, заходи їх попередження.  Правила поведінки 
учнів при виникненні пожеж; порядок виклику пожежної команди. Використання засобів 
пожежегасіння. Будова та застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів. 

 
Тема 3. Ознайомлення з кондитерським підприємством, організацією роботи кондитерського 
цеху 

Загальна характеристика підприємства. Структура та характер роботи підприємства. 
Ознайомлення з підприємством,  виробничими та допоміжними приміщеннями. Взаємозв’язок між 
цехами та підсобними приміщеннями. Санітарно-гігієнічні вимоги до них. 

Ознайомлення з організацією роботи кондитерського цеху: устаткування, інструмент, 
інвентар, посуд. Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці під час 
укладання сипучих та вагових виробів. 

Ознайомлення з: 
- коморою добового запасу сировини, холодильною камерою, ваговим господарством; 

транспортними засобами; 
- відділами кондитерського цеху: тістомісильним; тісторозподільним; для приготування 

фаршів, начинок, сиропів, оздоблювальних напівфабрикатів; для випікання виробів; мийним 
відділенням; 

- складськими приміщеннями; 
- приміщеннями для зберігання готової продукції. 
Вивчення асортименту виробів, які випускає кондитерський цех. 
Поняття про матеріальну відповідальність. Ознайомлення з нормативною документацією 

та її призначенням. 
 

Тема 4. Підготовка сировини до виробництва 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. Характеристика 

сировини та її асортимент, що використовується для виробництва борошняних кондитерських 
виробів. Правила зберігання харчових продуктів. Підбір устаткування, інструменту, інвентарю, 
посуду для підготовки сировини до виробництва. 

Підготовка сировини до виробництва: 
- сипучих продуктів: цукру, борошна, крохмалю, солі, какао, сухого молока, круп і т.д.; 
- жирових продуктів; 
- яєчних продуктів; 
- молочних продуктів; 
- повидла, джемів, цукатів, фруктів, кураги, горіхів, маку тощо; 
- розпушувачів: дріжджів, соди, амонію тощо; 
- ароматичних речовин, харчових кислот тощо. 
Правила зважування продуктів. 



 
Тема 5. Приготування напівфабрикатів для борошняних кондитерських виробів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. Устаткування, 
посуд, інструмент, інвентар для приготування напівфабрикатів для борошняних кондитерських 
виробів. Робота із Збірником рецептур. Розрахунок рецептур. 

Засвоєння прийомів і видів робіт під час виготовленяначинок і фаршів. Вивчення їх 
асортименту. Приготування бульйонів та соусів. 

Приготування фаршу м'ясного, з ліверу: подрібнення м’ясних продуктів; додавання солі, 
перцю та ін. компонентів; перемішування. Вимоги до якості. 

Приготування фаршу з риби: подрібнення продуктів; додавання солі, перцю та ін. 
компонентів; перемішування. Вимоги до якості. 

Приготування сирної начинки з родзинками: подрібнення (протирання) сиру; додавання 
спецій, родзинок, масла; перемішування. Вимоги до якості. 

Приготування фаршу з гороху, квасолі: відварювання; додавання спецій; перемішування. 
Вимоги до якості. 

Приготування начинки з яблук: очищення яблук від шкірки; розрізання їх на дольки; 
видалення зернят; нарізання на шматочки; додавання цукру; перемішування; припускання; 
охолодження готової начинки. Вимоги до якості. 

Приготування начинки з повидла, повидла та кориці, повидла і горіхів, родзинок: 
протирання повидла; додавання компонентів; перемішування. Вимоги до якості. 

Приготування начинки з маку: запарювання маку; проціджування; протирання з цукром; 
додавання ін. компонентів; перемішування. Вимоги до якості. 

Приготування цукатів та цедри. Вимоги до їх якості. 
Приготування фаршів і начинок, які виробляють на підприємстві. Вимоги до їх якості. 

Терміни та умови зберігання напівфабрикатів. 
 

Тема 6. Приготування оздоблювальних напівфабрикатів для борошняних кондитерських 
виробів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. Устаткування, 
посуд, інструмент, інвентар для приготування оздоблювальних напівфабрикатів для борошняних 
кондитерських виробів. 

Характеристика оздоблювальних напівфабрикатів для виготовлення борошняних 
кондитерських виробів. Робота із Збірником рецептур. Розрахунок рецептур. Терміни та умови 
зберігання оздоблювальних напівфабрикатів. 

Засвоєння прийомів і видів робіт під час виготовленя сиропів. 
Приготування сиропу для промочування: розчинення цукру, нагрівання до кипіння; 

видалення піни; охолодження; додавання ароматичних речовин; визначення готовності. Вимоги до 
якості. 

Приготування інвертного сиропу: розчинення цукру, нагрівання до кипіння; видалення 
піни; уварювання; визначення готовності. Вимоги до якості, використання. 

Приготування сиропу для глазурування: розчинення цукру, нагрівання до кипіння; 
видалення піни; уварювання; визначення готовності; охолодження до 80˚С; додавання фарби та 
ароматичних речовин. Вимоги до якості. 

Засвоєння прийомів і видів робіт під час виготовленя желе, прикрас з нього для оздоблення 
борошняних кондитерських виробів: замочування желатина або агару в холодній воді; з’єднання 
цукру, води; доведення суміші до кипіння; уварювання сиропу; додавання патоки; визначення 
готовності сиропу; з’єднання з агаром і нагрівання суміші при помішуванні до повного 
розчинення агару; проціджування готового сиропу; охолодження до 60-65˚С; додавання кислоти, 
есенції, вина, барвників; розливання сиропу в лотки тонким шаром; охолодження до утворення 
щільного студня; вирізання з желе елементів оздоблення. Вимоги до якості. 

Засвоєння прийомів і видів робіт під час виготовленя помад. 
Приготування помади основної: розчинення цукру, нагрівання до кипіння; видалення піни; 

уварювання сиропу; визначення готовності сиропу; додавання в кінці варки патоки, кислоти; 
охолодження до 40˚С; збивання маси на машині; визначення її готовності; дозрівання помади; 
додавання ароматичних речовин і барвників; визначення готовності помади.  

Приготування помади шоколадної. Вимоги до якості помад. 



Засвоєння прийомів і видів робіт під час виготовленя масляних кремів: збивання масла; 
перемішування цукрової пудри із згущеним молоком; під час збивання масла поступове введення 
суміші пудри та молока; додаванням ароматичних речовин; збивання до готовності. Вимоги до 
якості, використання. 

Приготування масляного крему “Нового”: підготовка масла; приготування молочно-
цукрового сиропу; охолодження сиропу; з’єднання збитого масла з сиропом, ванільною пудрою та 
збивання до готовності. Вимоги до якості. 

Приготування кремів з вершків, сметани. Вимоги до якості, використання. 
Засвоєння прийомів і видів робіт під час виготовленя крихти з різних видів тіста: 

протирання обрізків крізь сито для отримання крихти; підсушування крихти; охолодження. 
Вимоги до якості. 

Приготування шоколадної, горіхової та ін. крихти. Вимоги до їх якості, використання. 
 

Тема 7. Приготування дріжджового тіста та виробів з нього 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. Устаткування, 

посуд, інструмент, інвентар для приготування дріжджового тіста та виробів з нього. Робота із 
Збірником рецептур. Розрахунок рецептур. 

Засвоєння прийомів і видів робіт під час виготовленя дріжджового безопарного тіста та 
виробів з нього. Вивчення асортименту готових виробів. 

Приготування дріжджового тіста безопарним способом: вивчення способу приготування; 
розрахунок необхідної кількості сировини; підготовка сировини; послідовне з’єднання борошна і 
продуктів; замішування тіста; визначення готовності замісу тіста, часу бродіння, готовності 
виброженого тіста. Вимоги до його якості. 

Випікання, підготовка обладнання до випікання. Визначення готовності випечених 
виробів. 

Приготування печених борошняних виробів (пиріжків печених з м'ясним фаршем, лівером, 
горохом, повидлом, курагою, яблуками та ін.; ватрушок з сиром, повидлом; розтягаїв; 
хлібобулочних виробів в асортименті, піци): порціонування тіста; формування шматків тіста; 
розкачування тіста; підготовка начинки (фаршу); розкладання начинки (фаршу) на підготовлене 
тісто; формування виробів; викладання на листи для випікання; розстоювання виробів; визначення 
готовності виробів після розстоювання; оздоблювання виробів до випікання; підготовка печі для 
випікання; визначення температури печі; випікання виробів з дотриманням температурного 
режиму випікання; визначення готовності виробів; охолодження виробів. Вимоги до якості 
випечених виробів. Терміни та умови зберігання виробів. 

Приготування борошняних виробів смажених у фритюрі (пончиків, пиріжків з горохом, 
лівером, капустою та ін.): формування шматків тіста; розкачування тіста; підготовка начинки 
(фаршу); розкладання начинки (фаршу) на підготовлене тісто; формування виробів; викладання на 
листи; розстоювання виробів; підготовка жиру для фритюру; визначення готовності жиру; 
смаження виробів з дотриманням температурного режиму; визначення готовності виробів; 
охолодження виробів. Вимоги до якості смажених виробів. 

Приготування закритих і відкритих пирогів: розкачування шматків тіста; укладання тіста 
на листи або у форми; розкладання начинки (фаршу) на підготовлене тісто; нанесення узору з тіста 
на поверхню виробів; розстоювання; обробка поверхні; випікання виробів з дотриманням 
температурного режиму випікання; визначення готовності виробів; охолодження виробів. Вимоги 
до якості випечених виробів. 

Визначення та виправлення дефектів під час виготовленя тіста, випіканні та смажені 
виробів. 

 
Тема 8. Приготування бездріжджових видів тіста та виробів з них 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. Устаткування, 
посуд, інструмент, інвентар для приготування бездріжджових видів тіста та виробів з них. Робота 
із Збірником рецептур. Розрахунок рецептур. 

Засвоєння прийомів і видів робіт під час виготовленя млинцевого тіста. Вивчення 
асортименту готових виробів. 

Приготування млинцевого тіста та виробів з нього (млинчиків з м'ясом, ліверним фаршем, 
джемом, повидлом, варенням тощо): розрахунок необхідної кількості сировини; підготовка 
сировини; послідовне внесення продуктів в діжу збивальної машини; замішування тіста; 



визначення готовності тіста; смаження млинців на сковорідках; підготовка начинки (фаршу); 
розкладання начинки (фаршу) на млинцевий напівфабрикат; формування виробів; викладання 
виробів на листи; смаження виробів. Вимоги до якості тіста та готових виробів. 

Засвоєння прийомів і видів робіт під час виготовленя вафельного тіста. Вивчення 
асортименту та рецептур готових виробів. 

Приготування вафельного тіста та виробів з нього: розрахунок необхідної кількості 
сировини; підготовка сировини; послідовне з’єднання продуктів згідно рецептури; замішування 
тіста; випікання вафельних листів; охолодження; склеювання вафельних листів і оздоблення 
поверхні вафель; нарізання напівфабрикату на вироби; виявлення та виправлення дефектів. 
Вимоги до якості. 

Засвоєння прийомів і видів робіт під час виготовленя пісочного тіста. Вивчення рецептур і 
асортименту готових виробів. 

Приготування пісочного тіста та виробів з нього: розрахунок необхідної кількості 
сировини; підготовка сировини; послідовне з’єднання продуктів згідно рецептури – масла, цукру, 
меланжу та перемішування до однорідної маси; додавання есенцій, розпушувачів і борошна; 
замішування тіста; визначення готовності тіста; ділення тіста на шматки; розкачування тіста; 
формування тіста в залежності від призначення, виду виробів; викладання виробів на листи; 
випікання виробів з дотриманням температурного режиму випікання; визначення готовності 
виробів; охолодження виробів. Вимоги до якості випечених виробів. 

Приготування печива нарізного, пирогів тощо. Вимоги до якості. 
Засвоєння прийомів і видів робіт під час виготовленя прісного здобного тіста. Вивчення 

рецептур і асортименту готових виробів. 
Приготування прісного здобного тіста та виробів з нього: розрахунок необхідної кількості 

сировини; підготовка сировини; розм’якшення масла або маргарину; розчинення у воді кислоти, 
цукру, меланжу; проціджування; з’єднання з маслом, борошном, розпушувачами та 
перемішування до однорідної маси; визначення готовності тіста; розробка тіста; формування 
виробів; викладання виробів на листи; завантаження листів у піч; випікання виробів з 
дотриманням температурного режиму випікання; визначення готовності виробів; охолодження 
виробів. Вимоги до якості випечених виробів. 

Приготування сочників з сиром, печива солоного, “Любимого”. Вимоги до їх якості. 
Засвоєння прийомів і видів робіт під час виготовленя пряничного тіста. Вивчення рецептур 

і асортименту готових виробів. 
Приготування пряничного тіста сирцевим способом і виробів з нього: розрахунок 

необхідної кількості сировини; підготовка сировини; розчинення цукру у воді; кип’ятіння; 
охолодження сиропу; з’єднання та перемішування з сиропом продуктів згідно рецептури (яєць, 
жиру, прянощів, меду та ін.); додавання борошна і розпушувачів; замішування тіста; визначення 
готовності та якості тіста; формування тіста; розкачування; вирізання виробів в залежності від 
виду; викладання виробів на сухі листи; випікання виробів з дотриманням температурного режиму 
випікання; визначення готовності виробів; охолодження виробів; глазурування; виявлення та 
виправлення дефектів. Вимоги до якості випечених виробів. 

Приготування пряників: “Славутич”, “Дніпровського” та ін. Вимоги до якості пряників. 
Приготування перекладинця з повидлом, “Сметанника”. Вимоги до якості. Термін і умови 

зберігання. 
 

Тема 9. Приготування тістечок і тортів 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. Устаткування, 

посуд, інструмент, інвентар для приготування тістечок і тортів. Робота із Збірником рецептур. 
Ознайомлення з рецептурами та технологічним процесом виготовлення тістечок і тортів, 
вимогами до їх якості, органолептичною оцінкою якості готових виробів, правилами та термінами 
їх зберігання. 

Засвоєння прийомів і видів робіт під час виготовленя тістечок і тортів. Вивчення 
асортименту тістечок і тортів. 

Приготування тістечок і тортів: перевірка якості напівфабрикатів; зачистка, вирівнювання 
країв; розрізання тістових напівфабрикатів (бісквітних) на пласти; промочування пластів сиропом; 
обмазування поверхні пластів рівномірним шаром крему або фруктової начинки; склеювання 
пластів; промочування поверхні склеєних пластів сиропом; обмазування поверхні рівномірним 
шаром крему або фруктової начинки; нанесення на поверхню крему хвилястих ліній спеціальною 



гребінкою або ножем; розрізання заготовок на тістечка (або торти); оздоблення поверхні помадою, 
кремом, фруктовою начинкою, цукатами або ін. оздоблювальними напівфабрикатами; перевірка 
маси готових виробів; передача готових виробів в експедицію. 

Приготування тістечка “Пісочне кільце”: приготування пісочного тіста; розкачування тіста 
пластом; вирізання заготовок виїмкою у формі кільця; змащування поверхні меланжем і 
посипання подрібненими горіхами; викладання виробів на листи; завантаження листів у піч; 
випікання виробів з дотриманням температурного режиму випікання; визначення готовності 
виробів, вимоги до якості; охолодження тістечок; складання тістечок в лотки. 

Приготування тістечка “Корзиночка” з кремом і фруктовою начинкою: приготування 
пісочного тіста; розкачування тіста пластом; вирізання заготовок для корзинки; випікання; 
охолодження; заповнення корзинки фруктовою начинкою; оздоблення тістечка кремом, 
фруктовою начинкою та крихтами; вимоги до його якості; складання готових виробів в лотки. 

Приготування торта “Пісочно-фруктового”: підготовка пісочного напівфабрикату; 
зачистка поверхні; склеювання двох пісочних пластів фруктовою начинкою; оздоблення поверхні 
фруктами з сиропу; заливання поверхні торта розігрітим желе; обсипання бокових сторін 
обсмаженою бісквітною крихтою; перевірка маси торта, вимоги до його якості; укладка торта в 
коробку; перевірка маркування; передача торта в експедицію. 

Приготування, особливості оздоблення тістечок і тортів в асортименті з різних видів тіста, 
які виробляються на підприємстві. Терміни та умови їх зберігання. 

 
Виробнича практика 

Тема 1. Ознайомлення з кондитерським підприємством. Організація охорони праці на 
підприємстві 

Інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві, їх 
документальне оформлення. Ознайомлення з документацією протипожежної безпеки, планами 
евакуації підприємства. 

Ознайомлення зі структурою і характером підприємства. 
Ознайомлення з технікою, устаткуванням, новітніми технологіями, асортиментом 

продукції, що випускає підприємство. Ознайомлення з правилами роботи, правилами 
внутрішнього розпорядку, змістом праці кондитера; системою матеріальної відповідальності, 
обов’язками, пов’язаними зі збереженням матеріальних цінностей. 

Ознайомлення з організацією робочих місць передовиків, новаторів виробництва та 
роботою по раціоналізації та винахідництву. 

 
Тема 2. Самостійна робота кондитера 3 розряду 

Самостійне виконання робіт на робочому місці кондитера 3 розряду у відповідності до 
вимог кваліфікаційної характеристики із дотриманням технічних вимог безпеки праці, 
використанням новітніх технологій, устаткування, сучасних методів праці. 

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним 
закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов 
виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в 
установленому порядку. 

Кваліфікаційна пробна робота 
Приклади робіт. Виготовляння різних видів тіста; нанесення трафаретного малюнка за 

еталоном однією фарбою або з нескладним поєднанням фарб із різних видів сировини; випікання 
(смаження) виробів, визначення їх готовності. 

 
 

. 
 
 


