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Поурочно-тематичний план 

з предмету  
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(78 година) 

№ 
п/п 

Назва теми К-ть 
годин 
на тему 

Назва теми уроку  К-ть 
год. на 
урок 

1 Вступ 1 Поняття про технологічний процес 
приготування борошняних кондитерських і 
булочних виробів. 

1 

2 Вода: значення її для організму людини, 
вимоги до питної води 

1 

3 Мінеральні речовини: класифікація, 
коротка характеристика, значення для 
організму людини. 

1 

4 
5 

Вуглеводи: класифікація, склад, 
характеристика властивостей, значення для 
організму людини, вміст у продуктах. 
Пектинові речовини. 

2 

6 
7 

Білки:   значення для організму людини, 
вміст у продуктах, склад, класифікація, 
властивості. 

2 

8 Жири: значення для організму людини, 
вміст у продуктах, фізико-хімічні 
властивості. 

1 

9 

Основні речовини 
харчових 
продуктів 

10 

Вітаміни: класифікація, коротка 
характеристика, значення для організму 
людини, вміст в продуктах. Ферменти: 
роль в харчуванні людини, у виробництвах 
харчових продуктів. 

1 

10 Поняття про якість харчових продуктів, 
сировини, що використовується для 
приготування борошняних кондитерських 
виробів. Органолептичне визначення 
якості харчових продуктів. 

1 

11 Вплив температури вологості та інших 
факторів на якість харчових продуктів в 
процесі зберігання. 

1 

12 
13 

Характеристика 
сировини та 

підготовка її до 
виробництва. 

14 

Борошно пшеничне, крохмаль, 
виробництво, види та сорти, хімічний 
склад, харчова цінність, властивості, 
вимоги до якості. 

2 



14 
15 

Цукор, мед, патока: хімічний склад, 
харчова цінність, вимоги до якості.  

2 

16 
17 

Молоко, молочні продукти: хімічний 
склад, харчова цінність, види, вимоги до 
якості. 

2 

18 Яйця: будова, хімічний склад, харчова 
цінність. Санітарна обробка яєць. Меланш, 
яєчний порошок. 

1 

19 Жири: види, класифікація, хімічний склад, 
харчова цінність. 

1 

20 Розпушувачі (дріжджі, хімічні 
розрихлювачі, види, хар-ка, властивості). 

1 

21 Харчові кислоти, види, характеристика, 
вимоги до якості, використання. 

1 

22 

  

Тематична атестація. 1 
23 
24 

Види та значення теплової обробки. 
Процеси, що відбуваються в продуктах під 
час теплової кулінарної обробки. 

2 

25 
26 

Види н/ф в залежності від сировини, 
характеристика використання. 

2 

27 
28 

Фарші та начинки: види в залежності від 
сировини, характеристика. 

2 

29 
30 

М’ясо, м’ясопродукти, птиця, 
субпродукти: хімічний склад, 
класифікація, види, значення в харчуванні 
кулінарної обробки, використання. 

2 

31 
32 

Риба, рибопродукти: хімічний склад, 
класифікація, види, значення в харчуванні. 

2 

33 Овочі, гриби, хімічний склад, харчова 
цінність, види, кулінарна обробка, вимоги 
до якості. 

2 

34 Фрукти, ягоди, хімічний склад, харчова 
цінність, види, кулінарна обробка. 

1 

35 Сушені плоди, ягоди, хімічний склад, 
класифікація, види. 

1 

36 Плодово-ягідні вироби (повидло, джем, 
кондитор) промислове виробництво. 

1 

37 Крупи, види, значення в харчуванні, 
підготовка до використання. 

1 

38 Горіхи, мак, какао-боби, хімічний склад, 
харчова цінність, види. 

1 

39 
40 

Технологія приготування, вимоги до якості 
фаршів і начинок з круп, яєць, маку, сиру і 
т.д. 

2 

41 

Технологія 
приготування н/ф 
для борошняних 
кондитерських і 
булочних виробів 

20 

Тематична атестація 1 
42 
43 

Технологія 
приготування 

оздоблювальних н/ф 
для борошняних 
кондитерських 

виробів 

14 Види оздоблювальних напівфабрикатів, їх 
характеристика та призначення. 

2 



44 Приготування сиропу, вимоги до якості. 1 
45 
46 

Технологія приготування, вимоги до якості 
желе (на желатин, агарі). Прикраси з желе: 
нарізні, виємно, багатошарові, мозаїчні. 

2 

47 
48 

Креми: класифікація, санітарні вимоги, 
використання, технологія приготування, 
вимоги до якості масляних кремів: 
основного, особливого, нового. Їх 
використання. Способи та правила 
прикрашення кремом борошняних 
кондитерських виробів. 

2 

49 Технологія приготування, вимоги до якості 
кремів з вершків, сметани.  

 

50 Характеристика, технологія приготування, 
вимоги до якості кремів: бісквітної, 
горіхової, цукрової. 

1 

51 Правила та порядок оздоблення 
борошняних кондитерських виробів 
помадок, крихтами, пастами, шоколадом, 
кремом, цукатами, желе. 

1 

52 

  

Тематична атестація. 1 
53 Класифікація тіста, їх коротка 

характеристика. Замішування та утворення 
тіста. 

1 

54 Вплив вологості борошна та якості 
клейковини на вихід і якість готових 
виробів. 

1 

55 Способи розпушування тіста: механічний, 
хімічний, біологічний. 

1 

56 

Замішування тіста 
та способи його 
розпушування  

4 

Характеристика розпушувачів для  тіста. 1 
57 Характеристика дріжджового тіста. 

Підготовка сировини для замішування тіста 
1 

58 
59 

Технологія приготування дріжджового 
тіста безопарним способом. Процеси, що 
відбуваються під час замісу. 

2 

60 Розробка тіста, формування 
напівфабрикатів, розставання, випікання, 
оздоблення виробів. Процеси, що 
відбуваються під час випікання виробів. 
Визначення готовності випечених виробів. 

1 

61 
62 

Технологія приготування виробів з 
дріжджового тіста: пиріжки, ватрушки, 
розтягаї, піцца. Вихід, вимоги до якості.  

2 

63 
64 

Технологія приготування виробів 
смажених у фритюрі: пиріжки, пончики. 
Підготовка фритюру. Жири, які 
використовуються для смаження. Режим 
смаження. 

2 

65 

Технологія 
приготування 

дріжджового тіста 
безопарним 
способом та 

виробів з нього 

15 

Технологія приготування булочних 
виробів: особливості приготування, їх 
оздоблення, вихід, вимоги до якості. 

1 



66 Технологія приготування багато порційних 
виробів з дріжджового тіста: пироги 
відкриті, напівзакриті, закриті, кулеб’яки, 
рулет з маком. Вихід, вимоги до якості. 

1 

67 
68 

Лабораторно-практична робота. 2 

69 
70 

Лабораторно-практична робота. 2 

71 

  

Тематична атестація 1 
 Всього: 78 
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№ 
з/п 

 
 

 
Тема 

 
 

Всього 
З них на 

лабораторно-
практичні 
роботи 

1. Технологія приготування дріжджового тіста 

безопарним способом та виробів з нього 

10 3 

2. Технологія приготування бездріжджових виробів 

тіста та виробів з них. 

18 5 

3. Технологія приготування тістечок і тортів 14 6 

 Всього годин: 

 

42 14 
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