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В зошиті надаються інструкції до виконання лабораторних робіт з метою 

допомогти студентам закріпити знання з технології виробництва кулінарної продукції, 

засвоїти раціональні прийоми приготування різноманітних страв та кулінарних 

виробів. Розглядаються проблемні і виробничі ситуації, правила поведінки студентів в 

лабораторії під час виконання робіт, крім того деякі роботи виконуються як науково – 

дослідні з визначенням властивостей сировини, які впливають на якість готових 

виробів, а також з впровадження новітніх технологій страв. 
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ВСТУП 

Організація і проведення лабораторних робіт є невід’ємною частиною курсу 

«Харчові технології» 

Розроблений зошит є складовою частиною навчально – методичного комплексу 

наочного матеріалу викладачів комісії «технологія харчування» ДНЗ «ДТЕК». 

Містить лабораторно – практичні роботи з дисципліни «Технологія виробництва 

кулінарної продукції» згідно з навчальною програмою. 

Правила роботи в лабораторії «Технології приготування їжі» 

1. До проведення ЛПР допускаються учні, які пройшли інструктаж з технічних 

вимог безпеки праці. 

2. Учні повинні мати санітарний одяг, взуття встановленого зразка. Санітарний 

одяг прикриває домашній одяг та волосся. 

3. Учні повинні вивчити теоретичний матеріал, правила ЛПР. 

4. Після відповіді на контрольні питання та перевірки інструктивно – технологічної   

карти учні допускаються до ЛПР. 

5. Після виконання вимог особистої гігієни учні одержують інвентар, інструменти, 

посуд. 

6. У присутності викладача вмикають електроустаткування. 

7. Організують своє робоче місце. 

8. Постійно слідкують за додержанням вимог санітарії та гігієни на робочому місці. 

9. Первинну обробку продуктів здійснюють на окремих, призначених для цього 

столах. 

10. Не пересувають наповнені каструлі на поверхні плити. Каструлі заповнюють 

продуктами на 3\4 об’єму. 

11. Не переливають на плиті рідину з однієї каструлі в іншу. Не допускають 

попадання рідини на плиту. 

12. Гарячий посуд знімають з плити, користуючись рушником або прихваткою. 

13. Розробні дошки використовують тільки за призначенням. 

14. Кухарські ножі мають добре закріплені ручки, гостре лезо. 

15. Якщо на плиту пролився жир, вимикають плиту та накривають полум’я 

кришкою. 

16. Гарячий посуд знімають з плити, користуючись рушником. 

17. Не використовують ножі для перемішування овочів підчас пасерування. 

18. Не допускають проливання рідини або жиру на підлогу. Якщо це сталося, 

підлогу негайно витирають. 

19. Після виконання завдання вимивають кухонний та столовий посуд, інструмент, 

інвентар згідно з санітарними правилами. 

20. Робочі столи, плити, підлогу вимивають з використанням миючих засобів. 

21. Посуд, інвентар, інструменти здають лаборанту. 

22. У санітарному одязі виходити з приміщення лабораторії заборонено. 

23. Після відвідування туалету руки миють милом та споліскують 0,2-відсотковим 

розчином вапна. 

24. Нігті повинні бути підстриженими, без лаку. Годинники, обруски, брошки та 

інші прикраси знімають. 

З Правилами безпеки життєдіяльності ознайомлений (на) і зобов’язуюсь їх 

виконувати________________ підпис   

 



ІНСТРУКЦІЯ 

до проведення лабораторної роботи  

Тема заняття: Приготування і заправних і національних супів. 

Мета заняття: 

1. Набути практичні навики в виконанні операцій технологічного процесу 
приготування прозорих борщів і щів. 

2. Навчитися наступним прийомам та операціям: 
✓ приготування м’ясо – кісткового бульйону; 

✓ пасерування овочів, томату; 
✓ нарізання овочів для борщу; 
✓ приготування дріжджового тіста; 
✓ формування пампушок. 

3. Закріпити навики правильній раціональній організації роботи в лабораторії, 
додержання чистоти і порядку на робочому місці, правилам бракеражу 
заправних і національних супів , їх якісної оцінки по органолептичним 
показникам. 

 

Література: 

1.  Б.П.Клейман, М.Н.Лебедева Практичні заняття з технології приготування їжі. 

М.: «Економіка», 1986 
2. Збірник рецептур страв і кулінарних виробів К.: «А.С.К.», 2007 
3. Г.І.Шумило Технологія приготування їжі. К.: «Кондор», 2003 
4.  В.В. Архіпов, Т.В. Іванникова Ресторанна справа.К.: Цент убової літератури; 

Фірма «Інкос», 2008 

ЗАВДАННЯ 

                      Бригада  1,3                                                    Бригада 2,4 

1.183. Борщ український                         1.118. Капусняк запорізький**  
    184. Пампушки                             2.245. Суп – харчо* 
2.227. Солянка збірна м’яса  

 

*1982 збірник рецептур 

** збірник національних страв 

Посуд, інструменти, інвентар: 
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2,4 3 2 2 4 1 3 3 3 2 2 

 



Послідовність виконання операцій технологічного процесу 
приготування супів: 

Бригада №1,3 

1. Помити і подробити кісти. 

2. Поставити варити бульйон. 

3. Просіяти борошно, обробити яйця. 

4. Поставити опару для дріжджового тіста. 

5. Обробити і нарізати овочі. 

6. Поставити тушкувати буряк. 

7. Спасерувати цибулю, томат, коріння, додати до буряків. 

8. Замісити дріжджове тісто. 

9. Процідити м’ясний бульйон і розлити в каструлі. 

10. Ввести продукти в борщ відповідно до строків теплової обробки. 

11. Приготувати часниковий соус. 

12. Приготувати, змазати пампушки яйцем, поставити випікати. 

13. Заправити борщі, солянки, довести до смаку. 

14. Підготувати страви для подавання. 

15. Провести дегустацію і бракераж страв. 

 
Послідовність виконання операцій технологічного процесу 

приготування супів: 

Бригада №2,4 

1. Обмити, нарубати яловичину або баранину для супу харчо, поставити варити. 

2. Обробити дрібну рибу, поставити варити бульйон. 

3. Обробити м’ясо, поставити варити бульйон для капусняку. 

4. Обробити овочі, нарізати. 

5. Квашену капусту віджати від розсолу, подрібнити, поставити тушкувати. 

6. Підготовити рис для супу харчо 

7. Підготувати пшоно для супу харчо. 

8. Спасерувати цибулю, коріння, томат. 

9. В капусняк і суп харчо додати послідовно, залежності від строків варіння, 

компоненти відповідно рецептурам. 

10. Довести всі супи до смаку і готовності. 

11. Підготовити супи до дегустації і бракеражу. 

12. Провести дегустацію і бракераж страв. 

 

 

 

 

  



ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 

№
 

ел
ем

ен
т
а
 

Елементи заняття, навчальні питання, форми і методи 

навчання Ч
а

с 
в

и
к

о
н

а
н

н
я
 

х
в

. 

1 2 3 
I ПЕРЕВІРКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

методом фронтальної бесіди 
1. Як приготувати м'ясо - кістковий бульйон? 
2. Чому треба варити бульйони при слабкому кипінні? 
3. Які процеси не бажанні при приготуванні прозорих бульйонів? 
4.  Призначення відтяжки, її приготування. 
5. Чому в відтяжку додають ні сирі овочі а підпечені? 
6. Поясніть мету настоювання відтяжки. 
7. Дати характеристику процесам, які відбуваються при настоюванні  

8.  відтяжки?  
9. Назвіть правила з’єднання бульйону і відтяжки. 
10. Назвіть правила варки бульйону з відтяжкою, які процеси 

відбуваються при варінні? 
11. Які основні правила подавання запраних супів? 
12. Технологія приготування і правила подавання запраних супів. 

 

II ПРОБЛЕМНІ І ВИРОБНИЧІ СИТУАЦІЇ 

1. Якщо утворився бульйон не янтарного кольору, а світлого, що треба 

робити? 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Як можливо прояснити бульйон без м’ясної відтяжки? 
1. _______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
3. 3. Чому додавання солі в просвітлений бульйон визиває його помутніння? 

Як виправити недолік? 
4. ______________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________ 
6. ______________________________________________________________ 
7. _________________________________________________________ 

4. Порівняйте процеси теплової обробки: варіння і припускання. Які між 

ними відмінності? 
______________________________________________________________ 

1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 

5. Чому кислі продукти закладають в овочеві супи наприкінці варіння? 
3. ______________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 



5. 6. На яких фізико-хімічних процесах ґрунтується прояснення м’ясних і 

рибних бульйонів під час приготування прозорих супів? 
6. ______________________________________________________________ 
7. ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 

III ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА 

Завдання №1 (бригада 1, 3) Прояснити один бульйон м’ясною 
відтяжкою, а другий з моркви. Зрівняти органолептичні показники. 
Зробити висновки. 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Завдання №1 (бригада 2). М’ясо- кістковий бульйон довести до 
бурхливого кипіння, проварити 10хв. Спостереження записати в 

таблицю. Зробити висновки. 

 

Час Зміни в бульойні Висновки 

Початок кипіння  
 
 

 

Через 5 хв.  
 
 

 

Через 10хв.   

 

 

Через 20хв.  

 

 

 

 

  



Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 



Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Технологічна карта 



Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 



ІНСТРУКЦІЯ 

до проведення лабораторної роботи  

Тема заняття: Приготування і подача прозорих супів і супів-пюре. 

Мета заняття: 

1. Набути практичні навики в виконанні операцій технологічного процесу 
приготування прозорих супів і супів-пюре. 

2. Навчитися наступним прийомам та операціям: 

✓ варки бульйонів; 

✓ протирання продуктів для супів-пюре; 

✓ приготування м’ясної відтяжки і введення її в бульйон; 

✓ освітлення бульйонів; 

✓ приготування льє зону, білого соусу; 

✓ замішування тісту для пельменів 
3. Закріпити навики правильній раціональній організації роботи в лабораторії, 

додержання чистоти і порядку на робочому місці, правилам бракеражу 
прозорих супів та супів-пюре , їх якісної оцінки по органолептичним 
показникам. 

 

Література: 

1.  Б.П.Клейман, М.Н.Лебедева Практичні заняття з технології приготування їжі. 

М.: «Економіка», 1986 
2. Збірник рецептур страв і кулінарних виробів К.: «А.С.К.», 2007 
3. Г.І.Шумило Технологія приготування їжі. К.: «Кондор», 2003 
4.  В.В. Архіпов, Т.В. Іванникова Ресторанна справа.К.: Цент убової літератури; 

Фірма «Інкос», 2008 

ЗАВДАННЯ 

                      Бригада  1,3                                                    Бригада 2,4 

1. 253.Бульйон м’ясний прозорий .                   1.264. Бульйон борщок 
1003 Пельмені.                                                  1043 Грінки гострі 

2. 242.Суп-пюре з різних овочів.                        2. 251.Суп – пюре з курки  
                                                                            1041 Грінки 

Посуд, інструменти, інвентар: 
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2,4 3 2 2 4 1 3 3 3 2 2 

 



 
 

Послідовність виконання операцій технологічного процесу 

приготування супів: 

Бригада №1,3 

1. Промити та подрібнити кістки, поставити варити бульйон. 

2. Обробити і нарізати овочі. 

3. Приготувати відтяжку і поставити її на холод. 

4. Замісити тісто для пельменів. 

5. Подрібнити м’ясо для пельменів. 

6. Поставити варити овочі. 

7. Спасерувати борошно, овочі для супу. 

8. Процідити бульйон, ввести відтяжку, довести до кипіння і варити при слабому кипінні. 

9. Сформувати пельмені, зварити їх. 

11.  Приготувати грінки. 

12. Протерти овочі для супу-пюре. 

13. Приготувати білий соус, ввести в суп-пюре і проварити. 

14.  Ввести льєзон в суп-пюре. 

15. Процідити бульйон. 

І6.  Заправити суп-пюре маслом. 

 

Послідовність виконання операцій технологічного процесу 

приготування супів: 

Бригада №2,4 

1. Помити, подрібнити кістки, поставити варити бульйон. 

2. Обробити овочі, нарізати їх. 

3. Нашаткувати буряки, прогріти їх з кислотою. 

4. Приготувати відтяжку і поставити її врити. 

5. Обробити курку і поставити її варити. 

6. Приготувати грінки для супу-пюре. 

7. Підпекти цибулю, коріння. 

8. Ввести відтяжку в бульйон. 

9. Нарізати грінки і обсмажити їх. 

10. Спасерувати цибулю, коріння, борошно. 

11. Відділити м’ясо курки від кісток, подрібнити на м’ясорубці, з’єднати з пасерованими 

овочами. 

12. Довести суп до потрібної консистенції. 

13. Спасерувати томат-пюре. 

14. Натерти сир. 

15. Відділити жовтки сирих яєць. 

16. Приготувати масу для гострих грінок, змастити поверхню шматочків обсмаженого хлібу, 

посипати сиром і запекти в жаровій шафі. 

17. Приготувати білий соус і ввести його і суп - пюре, проварити. 

18. Процідити бульйон - борщок, ввести в нього вино, перець. 

19. Приготувати льє зон і ввести його в суп-пюре. 

20. 3аправити суп-пюре із курки маслом. 

21. Підготувати супи до дегустації. 

22. Провести дегустацію і бракераж старв. 

 

  



ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 
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Елементи заняття, навчальні питання, форми і методи 
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1 2 3 
I ПЕРЕВІРКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

методом фронтальної бесіди 
1. Як приготувати м'ясо - кістковий бульйон? 
2. Чому треба варити бульйони при слабкому кипінні? 
3. Які процеси не бажанні при приготуванні прозорих бульйонів? 
4.  Призначення відтяжки, її приготування. 
5. Чому в відтяжку додають ні сирі овочі а підпечені? 
6. Поясніть мету настоювання відтяжки. 
7. Дати характеристику процесам, які відбуваються при настоюванні  
 відтяжки?  
8. Назвіть правила з’єднання бульйону і відтяжки. 
9. Назвіть правила варки бульйону з відтяжкою, які процеси 

відбуваються при варінні? 
10. Чім відрізняється бульйон борщок від прозорого бульйону? Яка роль 

буряків при приготуванні бульйону борщику? 
11. Які основні правила подавання прозорих супів? 
12. Які гарніри можливо запропонувати для прозорого бульйону? Для 

бульйону борщок? 
13. Як приготувати пельмені? 
14. Як приготувати гостри грінки? 
15. Основні правила приготування супів-пюре. 
16. Основне призначення білого соусу для супів-пюре? В яких випадках 

його не використають? 
17. Які прийоми тепловій обробці овочів використають для протертого 

супу? 
18. Технологія приготування і правила подавання супу-пюре із овочів. 
19. Технологія приготування і правила подавання супу-пюре із курки 

 

II ПРОБЛЕМНІ І ВИРОБНИЧІ СИТУАЦІЇ 

 1.Основне призначення білого соусу для супів-пюре? В яких випадках 

його не використають? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Що вводять в суп - крем для поліпшення смаку і поживності? 
8. ______________________________________________________________ 
9. ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
3. Поясніть, чому підготовлені продукти кладуть у киплячий бульйон чи 

воду у певній послідовності? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 



4. Якщо бульйон - борщок утворився не малиново-червоний, що треба 

зробити? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
5. Поясніть, чому для супів-пюре і супІв-кремів рекомендується готовити 

борошняну пасеровку без вершкового масла? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
6. Поясніть, як забезпечити стійкість суспензії при виготовленні супів-

пюре? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 

Ш ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА 

Завдання №1 (бригада 1, 3) Визначити час пасерування борошна для супу 

пюре з різних овочів і охарактеризувати процеси, які при цьому 

відбуваються. Зробити висновки. 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Завдання №1 (бригада 2,4). Бульйон-борщок довести до бурхливого 

кипіння, проварити 10хв. Спостереження записати в таблицю. Зробити 

висновки. 

Час Зміни в бульойні Висновки 

Початок кипіння  
 
 

 

Через 5 хв.  
 
 

 

Через 10хв.   

 

 

Через 20хв.  

 

 

 

 



Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 



Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

 



Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

 



Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 



ІНСТРУКЦІЯ 
до проведення лабораторної роботи  

Тема заняття: Приготування і відпуск страв з овочів. 

Мета заняття: 
1. Набути практичні навики в виконанні операцій технологічного процесу 

приготування страв з овочів. 
2. Навчитися правилам припускання, смаження, тушкування та запікання овочів 

з максимальним збереженням вітамінів і других поживних речовин. 
3. Навчитись наступним прийомам та операціям:  

✓ нарізання овочів; 

✓ приготування протертих картопляних мас; 

✓ формовка крокетів, голубців, запіканки, шніцелю; 

✓  приготування соусів - сметанного, молочного, сметанного з томатом, 

томатного; 

✓  припускання, тушкування, смаження основним способом і у фритюрі, 

запікання. 

4. Закріпити навики правильній раціональній організації роботи в лабораторії, 

додержання чистоти і порядку на робочому місці, правилам бракеражу 

овочевих страв, їх якісної оцінки по органолептичним показникам.  

Література: 

1. Б.П. Клейман, М.Н. Лебедева Практичні заняття з технології приготування їжі. М.: 

“Економіка”, 1986 

2. Збірник рецептур страв і кулінарних виробів К.: “А.С.К.”, 2007 

3. Г.І.Шумило Технологія приготування їжі. К.: "Кондор”.2003 

4. В.В. Архіпов, Т.В. Іванникова Ресторанна справа.К.: Цент убової літератури; Фірма 

«Інкос», 2008 
ЗАВДАННЯ 

Бригада 1,3 Бригада 2,4 

1. 321. Рагу овочеве (соус томатний)                     1. 353. Запіканка картопляна 
2. 333. Крокети картопляні (соус томатний)        2. 364. Голубці овочеві (соус томатний) 

 

Посуд, інструменти, інвентар (на бригаду): 
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1,3 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 2 2 1 3 

2,4 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 2 

 



 

Послідовність виконання операцій 

технологічного процесу приготування страв: 
Бригада № 1,3 

1. Обробити овочі, нарізати їх. 

2. Поставити варити яйця, рис, картоплю, капусту. 

3. Спасерувати цибулю, коріння, томат, борошно. 

4. Приготувати фарш для голубців. 

5. Сформувати голубці. 

6. Приготувати соус томатний. 

7. Залити голубці соусом, поставити запікати. 

8. Поставити тушкувати овочі для рагу. 

9. Приготувати масу для крокет, сформувати їх, обсмажити. 

10. Довести до готовності рагу. 

11 . Підготувати страви до подавання. 

12.Провести дегустацію та бракераж страв. 

Послідовність виконання операцій 

технологічного процесу приготування страв: 

Бригада №2,4 

1. Обробити овочі, нарізати їх. 

2. Поставити варити картоплю, капусту. 

3. Поставити припускати овочі. 

4. Спасерувати моркву, цибулю, борошно, томат. 

5. Приготувати овочевий фарш для запіканки. 

6. Приготувати соуси молочний і сметанний. 

7. Приготувати картопляну масу, сформувати запіканку, поставити запікати. 

8. Приготувати напівфабрикат для шніцеля, обсмажити. 

9. Довести до готовності припущені овочі з соусом. 

10. Підготувати всі страви до подавання. 

11. Провести дегустацію та бракераж страв. 

  



ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 
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навчання 
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1 2 3 
I ПЕРЕВІРКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

методом фронтальної бесіди 

1. Як підготувати овочі для припускання їх у молочному соусі? 

2. Дайте характеристику прийомам припускання овочів? 

3. Як приготувати молочний соус для заправки припущених овочів? 

4. Скільки хвилин прогріваються овочі з молочним або сметанним 

соусом? 

5. Як підготувати овочі для рагу овочевого? 

6. Як приготувати томатний соус для рагу? 

7. В якій послідовності закладають овочі в соус в залежності від строків 

доведення їх до готовності? 

8. Яку капусту відбирають для приготування голубців, шніцелю? 

9. Як підготувати їх для приготування голубців, шніцелю? 

10.  Як приготувати фарш для голубців? 

11.  Як приготувати соус сметанний з томатом для запікання голубців? 

12.  Як сформувати голубці? 

13.  В жому посуді і при якій температурі запікаються голубці? 

14.  Як сформувати шніцель капустяний? 

15.  Як обсмажити шніцель? 

16.  Як приготувати картопляну масу для крокет і запіканки? 

17.  Як сформувати крокети? 

18.  При якій температурі фритюру їх обсмажують? 

19.  Як приготувати фарш для картопляної запіканки? 

20. Запропонуйте різні варіанти формування картопляної запіканки? 

21. При якій температурі її запікають? 

22. Правила подачі припущених овочів? 

26. Правила подачі тушкованих овочів? 

27.  Правила подачі запечених овочів? 

28. Правила подачі смажених овочів? 

 

II ПРОБЛЕМНІ І ВИРОБНИЧІ СИТУАЦІЇ 

1. На виробництво надійшло багато капусти різного розміру і щільності. 

Як її розподілити для раціонального використання? 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. При тушкуванні овочевого рагу овочі довгий час залишаються 

твердими. В чому причина ? 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 



3. При приготуванні картопляної маси вона вийшла тягуча і сіра. 

Обґрунтуйте причину . 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

4. При варінні чищеної білої картоплі з’явились темні п’ятна і 

вона пожовкла. Обґрунтуйте процеси, що відбулися при варінні. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
  
 
 

III  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА 

Завдання (бригада 1,3) В один посуд налити молоко, в іншу воду, 

довести до кипіння. Обчистити і помити картоплю, розрізати навпіл, і 

положити половинки в різні посуди. Засікти момент закипання і 

прослідити за продовженням варіння до готовності картоплі. Зробити 

висновки, обґрунтовуючи процесами, що відбуваються при варінні овочів 

в різних середовищах.  
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 



Завдання (бригада 2,4)Корінь буряку помити і обчистити від шкірки. 

Вирізати з кореню перпендикулярно осі росту 5 часточок товщиною 10 

мм. Три зразки розкласти в термостійкі стаканчики під номерами № 1, № 

2, № 3, четвертий зразок покласти в фарфорову чашку і накрити часовим 

склом. П’ятий зразок помістити в чавунну чашку. В стаканчик № 1 

налити ЗО мл дисцилірованої води ( нейтральне середовище ), в 

стаканчик під  

№ 2 налити ЗО мл 2% розчину лимонної кислоти ( кисле середовище ), в 

стаканчик під № 3 налити 2% розчин гідрокарбонату натрію ( лужне 

середовище ). В чавунну чашку налити ЗО мл кип’яченої води. Зразки 

зварити до готовності. Зробити візуальні спостереження, потім аналіз 

процесів, що відбулися з буряком при тепловій обробці в різних 

середовищах. Висновки записати в технологічний звіт. 

___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

  



Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка  

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 



Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка  

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 



Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка  

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

  



ІНСТРУКЦІЯ 
до проведення лабораторної роботи  

  Тема заняття: Приготування і подача страв із крупів, бобових і макаронних виробів. 

Мета заняття: 

1. Набути практичні навики в виконанні операцій технологічного процесу 

приготування страв з крупів, бобових і макаронних виробів. 

2. Навчитись наступним прийомам та операціям: 

✓ підготовка і варка бобових; 

✓ варіння каш; 

✓ формування виробів з каш; 

✓ збивання білків; 

✓ запікання виробів; 

✓ варка на пару; 

✓ приготування солодких страв; 

✓ варіння пудингу на пару. 

3. Закріпити навики правильній раціональній організації роботи в лабораторії, 

додержання чистоти і порядку на робочому місці, правилам бракеражу страв з 

крупів, бобових і макаронних виробів , їх якісної оцінки по органолептичним 

показникам. 

Література: 

1.  Б.П.Клейман, М.Н.Лебедева Практичні заняття з технології 

приготування їжі. М.: «Економіка», 1986 

2. Збірник рецептур страв і кулінарних виробів К.: «А.С.К.», 2007 

3. Г.І.Шумило Технологія приготування їжі. К.: «Кондор», 2003 

4. В.В. Архіпов, Т.В. Іванникова Ресторанна справа.К.: Цент убової літератури; 

Фірма «Інкос», 2008 

ЗАВДАННЯ 

 

1. Фірм. Нут з броколі                                      1.397. Пудинг рисовий 
2. 391. Крупник зі сметаною                            838. Соус абрикосовий 

                                                               2. Фірм. Паста карбонара 
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1,3 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 2 2 1 3 
2,4 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 2 



 

 

 

Послідовність виконання операцій 

технологічного процесу приготування страв: 

Бригада № 1,3 

1. Обробити і підготувати сировину. 

2. Замочити квасолю. 

3. Поставити варити рисову та гречану кашу. 

4. Поставити варити бульйон. 

5. Поставити варити квасолю.  

6. Приготувати соус журавлиний. 

7. Довести до готовності кашу рисову, гречану. 

8. Протерти сир. 

9. Приготувати суміш для котлет, крупнику. 

10. Сформувати крупник, поставити запікати. 

11. Сформувати котлети, обсмажити. 

12. Підготувати соус томатний. 

13. Додати всі компоненти в квасолю. 

14. Підготувати всі страви до подачі. 

15. Провести дегустацію і бракераж. 

Послідовність виконання операцій технологічного процесу 

приготування страв: 

                                                     Бригада №2,4 

1. Обробити сировину. 

2. Поставити варити бульйон. 

3. Закип’ятити молоко. 

4. Поставити варити рис, макарони, гриби. 

5. Зварити рис до полуготовності, додати сіль, цукор, молоко, продовжити варку до 

готовності. 

6. В кипляче молоко додати сіль, цукор, манну крупу, варити 10 хв. 

7. Приготувати журавлиний і абрикосовий соуси. 

8. Спасерувати борошно, цибулю, моркву. 

9. Приготувати томатний соус. 

10.Збити яєчні білки. 

11. Приготування масу для пудингу, поставити для доведення до готовності на пару. 

12. Приготувати суміш для котлет, сформувати, обсмажити. 

13. Шинку, гриби нарізати соломкою, обсмажити, додати томат-гаоре, прокип’ятити. 

14. Довести до готовності макарони, додати томат з шинкою і грибами. 

15. Підготувати всі страви до подачі. 

16. Провести дегустацію і бракераж страв. 

  



 

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 

№
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а
 Елементи заняття, навчальні питання, форми і методи 

навчання 
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в
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1 2 3 
I ПЕРЕВІРКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

методом фронтальної бесіди 

1. Як підготувати крупи до приготування каш? 
2. Які правила варіння каш (норма рідини, температурний режим, 

доведення до готовності)? 
3. Поясніть, чому крупи збільшуються в об’ємі під час варіння? 
4. Як готують гречану кашу з молоком для крупнику? 
5. Поясніть мету протирання сиру для крупнику? 
6. Що означає термін «старіння» каші? 
7. Як приготувати в’язку кашу з рису? Чому при виготовленні пудингу 

рис спочатку відварюють в воді до полуготовності, а потім додають гаряче 

молоко і варять до готовності? 
8. Які правила збивання білків яєць? Поясніть процеси, які 

відбиваються під час збивання. 
9. Яка послідовність закладки продуктів для приготування маси для 

пудингу? 
10. Які способи теплової обробці використають для приготування 

пудингів? 
11 Як підготувати форми для приготування пудингів - запеченого і 

парового? 
12. Поясніть причину збільшення об’єму пудингу в процесі запікання. 
13. Назвіть процеси, які сприяють закріпленню пористої структури 

пудингу під час запікання або варіння. 
14. Які температура і час запікання пудингу? 
15. Як приготувати в’язку манну кашу? 
16. Як сформувати биточки манні? Котлети рисові? 
17. Як обсмажити котлети рисові, биточки манні? 
18. Правила подавання страв з каш? 
19. Як підготувати макаронні вироби до варки? Правила варіння. 
20. Поясніть, з якою метою бобові перед варінням замочують в 

холодної воді? 
21. Правила варіння бобових. Приготування і подача квасолі в томаті? 

 

II ПРОБЛЕМНІ І ВИРОБНИЧІ СИТУАЦІЇ 

1. При варінні молочної рисової каші крупа залишилася твердий. В чому 

причина? 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

2. При запіканні рисового пудингу, він не збільшився в об’ємі. 

Обґрунтуйте причину. 

5. _______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

5 



_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

3.Не можна формувати биточки манні з приводу дуже рідкої маси. 

Причина, чому так сталося і як це виправити? 

_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

4.При подаванні рисових котлет відмокла підсмажена кірочка. Яка була 

припущена помилка? 

_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

5.Якщо пудинг не виймається з форми після запікання, що треба 

зробити? 

_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

III  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА 

Завдання №1 (бригада 1,3). Відміряти три різні порції рису, підготувати 

крупу до варки. Зварити рис зливним засобом, припусканням, з кількістю 

рідини, взятою по розрахунку. Зрівняти: а) строк варки; б) смакові 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

Завдання № (бригада 2,4). Відміряйте дві порції квасолі, або гороху, одну 

порцію замочіть в воді і розрідіть на дві частини, додайте воду, а в одну з 

них додайте сіль. В третю каструлю покладіть суху квасолю, залийте 

гарячою водою. Всі три порції поставити варити. Зрівняти строки варки, 

зробити висновки. 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

 

 



 

Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка  

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 
 



Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка  

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 
 

 



Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка  

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 
 



Бригада № 1,3 

1. 504. Риба, запечена в сметанному 
соусі 
798. Соус сметанний  

679. Каша гречана 

2. 509. Солянка з риби на сковороді 
708. Капуста тушкована 

Бригада № 2,4 

1.505. Риба запечена по-московському 
798. Соус сметанний  

696. Картопля смажена 

 2.481. Риба, припущенна по-російському 

792. Соус томатний 

692. Картполя відварна 

 
 

ІНСТРУКЦІЯ 

до проведення лабораторної роботи  

Тема заняття: Приготування і відпуск страв із припущеної і запеченої риби.  
Мета заняття: 

1. Набути практичні навики в виконанні операцій технологічного процесу 
приготування страв з припущеної і запеченої риби. 

2. Навчитись наступним прийомам та операціям: 

✓ обробка і розбирання риби на різні види філе; 

✓ припускання риби порційними шматками; 

✓ приготування білої жирової пасеровки; 

✓ приготування рибного бульйону; 

✓ приготування брезу для солянки; 

✓ укладання компонентів на сковорідку для запікання, 

✓ тушкування капусти; 

✓ приготування соусів - білого, соусу розсіл. 

✓ обточування картоплі бочоночками; 

✓ запікання виробів. 
3. Закріпити навики правильній раціональній організації роботи в лабораторії, 

додержання чистоти і порядку на робочому місці, правилам бракеражу страв з 
риби, їх якісної оцінки по органолептичним показникам. 

Література: 

1.  Б.П.Клейман, М.Н.Лебедева Практичні заняття з технології 

приготування їжі. М.: «Економіка», 1986 

2. Збірник рецептур страв і кулінарних виробів К.: «А.С.К.», 2007 

3. Г.І.Шумило Технологія приготування їжі. К.: «Кондор», 2003 

4. В.В. Архіпов, Т.В. Іванникова Ресторанна справа.К.: Цент убової літератури; 

Фірма «Інкос», 2008 
 

ЗАВДАННЯ: 

Посуд, інструменти, інвентар (на бригаду): 
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1,3 3 2 2 3 3 1 2 1 2 2 1 3 

2,4 2 2 2 3 3 1 2 1 2 1 2 2 



 

Послідовність виконання операцій 

технологічного процесу приготування страв: 

 

Бригада №1,3 

1. Обробити рибу, поставити варити бульйон. 

2. Обробити гриби, поставити варити. 

3. Нарізати рибні напівфабрикати. 

4. Обробити овочі, нарізати для гарнірів, соусів, бульйону. 

5. Перебрати, промити рис, поставити варити. 

6. Поставити тушкувати капусту. 

7. Спасерувати борошно. 

8. Спасерувати цибулю, коріння, томат, додати в капусту, продовжити тушкування. 

9. Приготувати соуси. 

10. Припустити рибу. 

11. Відварити картоплю на гарнір. 

12. Приготувати кашу рисову. 

13. У кладення всіх підготовлених компонентів на порціонні сковородки для солянки 

і риби, запеченої з рисовою кашею, поставити запікати. 

14. Підготувати всі страви для подачі. 

15. Провести бракераж і дегустацію страв. 
 
 

 

Послідовність виконання операцій 

технологічного процесу приготування страв: 

 

Бригада №2,4 

1. Обробити гриби, поставити варити. 

2. Обробити овочі, рибу. 

3. Нарізати напівфабрикати з риби. 

4. Нарізати овочі для гарнірів, соусів. 

5. Спасерувати борошно. 

6. Поставити варити яйця. 

7. Припустити рибу. 

8. Обсмажити порційні шматки риби для запікання по-московському. 

9. Спасерувати цибулю, нарізати яйця. 

10. Підготувати гарнір для соусу «розсіл». 

11 . Приготувати соуси. 

12.Відварити картоплю для гарнірів. 

13.Обсмажити картоплю для страви «Риба, запечена по-московському». 

14. Підготувати страви для запікання, запекти. 

15. Підготувати страви до подачі. 

16. Провести дегустацію та бракераж. 

  



ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 

№
 

ел
ем
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т
а
 Елементи заняття, навчальні питання, форми і методи 

навчання 
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и
к

о
н

а
н

н
я

 
х

в
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1 2 3 
I ПЕРЕВІРКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

методом фронтальної бесіди 

1. Як підготувати рибу з кістковим скелетом для припускання? 
2. Правила припускання риби, процеси що відбуваються при цьому. 
3. Поясніть, чому припущена риба смачніша, ніж варена? 
4. Які основні принципи підбору гарніру і соусу до риби припущеної? 
5. Як приготувати російський гарнір до риби припущеної по- 

російському? 
6. Назвіть загальні операції приготування соусу розсіл? 
7. Як приготувати соус томатний з російським гарніром? 
8. Як підготувати рибу з кістковим скелетом для запікання? 
9. Правила запікання риби, процеси що відбуваються при цьому? 
10.Які основні принципи підбору гарніру і соусу до риби запеченої? 
11. Як підготувати рибу для страви риба запечена по-російські? 
12.Зрівняти підготовку риби для риби запеченої по- московському і 

запеченої з гречаною кашею. 
13.Як підготувати компоненти для солянки? 
14. Приготування тушкованої капусти. 
15. Як сформувати солянку? 
16. При якій температурі запікають рибні страви? 
17. Правила подачі припущеної риби? 
22. Правила подачі запеченої риби? 

 

II ПРОБЛЕМНІ І ВИРОБНИЧІ СИТУАЦІЇ 

1. Якщо риба призначена для припускання має різко виражений запах, 

як треба поступити , щоб готова страва була смачною? 

_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

2. Якщо перед запіканням страву не посипати сиром, як це вплине на 

якість готової страви? 

_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

3. Чому маслини не прогрівають в соусі для солянки, а укладають на 

рибу при закінчені формування? 

_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

 



III  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА 

Завдання 1 

Рибу розібрану на філе з шкірою без кісток, нарізати - один кусок 

використати для варки, другий - для припускання (обидва повинні бути 

однакової ваги). Один кусок помістити в каструлю, залити водою в 

співвідношенні 1:2,2 частинам води, другий кусок в співвідношенні 1:1,3. 

Добавити однакову кількість спецій, довести рибу до готовності. Зрівняти 

вагу готової риби з початковою, зроби висновки . Утрати в вазі зрівняти з 

Збірником рецептур. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

  



Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

  



Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

  



Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

  



Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

  



Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 



Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

  



Бригада № 2,4 

1. 501. Зрази донські 
696. Картопля смажена 

2. 514. Тільне рибне 
759. Картопляне пюре  

792. Соус томатний 

 

ІНСТРУКЦІЯ 
до проведення лабораторної роботи  

Тема заняття: Приготування і відпуск страв із смаженої риби. 
Мета заняття: 

1. Набути практичні навики в виконанні операцій технологічного процесу 
приготування страв із смаженої риби. 

2. Навчитись наступним прийомам та операціям: 

✓ обробка і розбирання риби на чисте філе; 

✓ збивання білків для тіста «кляр»; 

✓ вимішування і вибивання котлетної маси; 

✓ порціювання виробів з січеної маси; 

✓ формування виробів: котлет рибних, тюфтельок, тільного, зраз; 
✓ формування риби фрі у вигляді бантиків, вісімки. 

3. Закріпити навики правильній раціональній організації роботи в лабораторії, 

додержання чистоти і порядку на робочому місці, правилам бракеражу страв з 

риби, їх якісної оцінки по органолептичним показникам. 
Література: 

1.  Б.ПКлейман, М.Н.Лебедева Практичні заняття з технології приготування їжі. 

М.: «Економіка», 1986 

2. Збірник рецептур страв і кулінарних виробів К.: «А.С.К.», 2007 

3. Г.І.Шумило Технологія приготування їжі. К.: «Кондор», 2003 

4.  М.І.Ковальов, Л.К.Сальникова Технологія приготування їжі. М.: «Економіка», 

1988 
ЗАВДАННЯ 

 

Бригада № 1,3 

1. 499. Риба, смажена в тісті 

792. Соус томатний 

2. 510. Котлети рибні 

759. Картопляне пюре  

792. Соус томатний 
 

 

 

Посуд, інструменти, інвентар (на бригаду): 
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Послідовність виконання операцій 

технологічного процесу приготування страв: 

Бригада № 1,3 

1. Обробити рибу, овочі. 

2. Нарізати рибні напівфабрикати. 

3. Замочити хліб. 

4. Замаринувати рибу. 

5. Нарізати овочі. 

6. Спасерувати цибулю, коріння, томат, борошно, моркву. 

7. Приготувати соуси. 

8. Поставити варити картоплю. 

9. Обсмажити картоплю на гарнір. 

10. Приготувати тісто «кляр». 

11 .Приготувати фарш для тюфтельок. 

12. Сформувати, за панірувати всі напівфабрикати, обсмажити. 

13. Приготувати пюре з картоплі. 

14. Підготувати всі страви для подачі. 

15. Провести бракераж і дегустацію страв. 

Послідовність виконання операцій 

технологічного процесу приготування страв: 

Бригада №2,4 

1. Обробити рибу, овочі. 

2. Приготувати напівфабрикати з риби для зраз донських. 

3. Замочити хліб. 

4. Поставити варити бульйон, яйця. 

5. Приготувати борошняну пасеровку. . 

6. Нарізати овочі. 

7. Спасерувати цибулю, коріння, моркву, томат, гриби. 

8. Приготувати фарш для тільного та тюфтельок. 

9. Зварити рис. 

10. Приготування соуси. 

11. Сформувати тюфтельки, зрази, тільне обсмажити. 

12. Протушкувати тюфтельки в соусі. 

13.Обсмажити картоплю на гарнір. 

14. Підготувати страви до подачі. 

15. Провести дегустацію та бракераж. 

  



ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 

№
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т
а
 Елементи заняття, навчальні питання, форми і методи 

навчання 
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о
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а
н

н
я

 
х

в
. 

1 2 3 
I ПЕРЕВІРКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

методом фронтальної бесіди 

1. Які існують способи розділки риби для смаження основним способом? 

2. Які існують способи розділки риби для смаження у фритюрі? 

3. Як виконати розбирання риби на філе без шкіри і кісток? 

4. Як підготувати рибу для смаження у фритюрі. 

5. Загальні прийоми смаження риби. 

6. За рахунком яких процесів утворюється підсмажена кірочка на 

поверхні риби? 

7. Які основні принципи підбору гарніру та соусу до смаженої риби? 

8. Чому перед смаженням риби необхідно зробити надсічки на поверхні 

шкіри? 

9. Яка температура жиру при смажені риби основним способом і у 

фритюрі? 

10. Як підготувати фритюр і визначити температуру жиру? 

11. Назвіть, в якої послідовності потрібно обсмажити у фритюрі такі 

напівфабрикати, як риба фрі, риба в тісті, тільне, цибуля ріпчаста, 

картопля, і зелень? 

12. Які рибні страви після смаження необхідно довести до готовності у 

жаровій шафі? 

13. Яке значення має хліб і рідина в процесі приготування котлетної 

маси? 

14. Як приготувати котлетну масу? 

15. Яку форму мають тільне, зрази донські? 

16. Які різновидності форми має риба фрі? 

17. Правила подачі виробів смажених основним способом? 

 

II ПРОБЛЕМНІ І ВИРОБНИЧІ СИТУАЦІЇ 

1. 3і шматочків риби смаженої у фритюрі відстає паніровка. Пояснить 

причину. 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

2. Котлетна маса утворилася занадто щільною. Як виправити недолік? 

5. ______________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3.Котлетна маса утворилася занадто пухкою. З’ясуйте причину. 

______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

4.При смаженні риби у фритюрі виникла деформація шматочків. Чому? 

______________________________________________________________ 

 



_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

5.Вироби з котлетної маси при смаженні не зберегли форму. Чому? 

______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

III  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА 

Завдання  (бригада 1,3) 

Приготувати фритюр: а) з олії; б) з маргарину; в) суміш олії з свинячим 

жиром. В якому варіанті при нагріванні дим виділяється раніше? Чому? 

Зробити спостереження зовнішніх змін жирів при нагріванні. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Завдання (бригада 2,4) 

Приготувати котлетну масу для тюфтельок: 

а) з додаванням хліба; 

б) з додаванням рису 

Зрівняти органолептичні показники. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 

  



Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 
  



Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 
  



Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 
  



Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 
  



Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 



Бригада № 1,3 

1. 550. Біфштекс з цибулею 

по-селянському 

696. Картопля смажена 

2. 569. Ескалоп натуральний 

696. Картопля смажена 

Бригада № 2,4 

1. 574. Бефстроганов 

695. Картопля смажена з 

відварного 

2. 611. Шніцель 

696. Картопля смажена 

ІНСТРУКЦІЯ 

до проведення лабораторної роботи  

 

Тема заняття: Приготування і відпуск страв із смаженого м’яса. 

Мета заняття: 

1. Набути практичні навики в виконанні операцій технологічного процесу 

приготування страв із смаженого м’яса. 
2. Навчитись наступним прийомам та операціям: 

✓ нарізання картоплі кружальцями, соломкою, стружкою; 

✓ нарізання порційних напівфабрикатів з м’яса; 

✓ смаження напівфабрикатів з м’яса; 

✓ маринування м’яса; 

✓ смаження картоплі і цибулі у фритюрі; 

✓ підготовка порційних страв до подачі; 

✓ приготування соусів: червоного з вином, цибулевий з огірками. 
3. Закріпити навики правильній раціональній організації роботи в лабораторії, 

додержання чистоти і порядку на робочому місці, правилам бракеражу страв із 
смаженого м’яса , їх якісної оцінки по органолептичним показникам. 

Література: 

1. Б.П.Клейман, М.Н.Лебедева Практичні заняття з технології приготування їжі. 

М.: «Економіка», 1986 
2. Збірник рецептур страв і кулінарних виробів К.: «А.С.К.», 2007 

3. Г.І.Шумило Технологія приготування їжі. К.: «Кондор», 2003 
4. В.В. Архіпов, Т.В. Іванникова Ресторанна справа.К.: Цент убової літератури; 

Фірма «Інкос», 2008 

ЗАВДАННЯ 

 

Посуд, інструменти, інвентар (на бригаду): 

№
 б

р
и

г
а
д

и
 

к
а
с
т
р

у
л

і 

Л
о
ж

к
и

 

с
к

о
в

о
р

о
д

и
 

н
о
ж

і 

д
о
ш

к
и

 

с
и

т
о

 

л
о
п

а
т
к

и
 

б
а

р
а
н

ч
и

к
и

 

О
в

а
л

ь
н

і 

б
л

ю
д

а
 

ш
у
м

ів
к

а
 

с
о
у
с
н

и
к

 

Т
а
р

іл
к

и
 

п
ід

с
т
а
в

н
і 

1,3 3 2 2 3 3 1 2 1 2 2 1 3 
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Послідовність виконання операцій 

технологічного процесу приготування страв: 

Бригада № 1,3 

1. Обробити овочі. 

2. Обробити м’ясо. 

3. Нарізати овочі. 

4. Поставити варити бульйон. 

5. Поставити варити картоплю. , 

6. Спасерувати цибулю, томат, борошно. 

7. Приготувати сметанний соус. 

8. Нарізати м’ясні напівфабрикати, посипати їх сіллю, перцем. 

9. Приготувати білу паніровку, льєзон. 

10. Запанірувати шніцель. 

11.Обсмажити м’ясні напівфабрикати. 

12. Нарізати відварну картоплю, обсмажити. 

13. Довести до готовності бефстроганов. 

14. Обсмажити картоплю, цибулю у фритюрі. 

15. Довести до готовності всі страви. 

16. Підготувати всі страви для подачі. 

17.Провести бракераж і дегустацію страв. 
 

 
 

Послідовність виконання операцій 

технологічного процесу приготування страв: 

Бригада №2,4 

1. Обробити овочі, нарізати їх. 

2. Обробити м’яса. 

3. Нарізати напівфабрикати з м’яса. 

4. Спасерувати овочі і томат 

5. Підготувати цибулю для соусу цибулевого. 

6. Солені огірки припустити. 

7. Приготувати білу паніровку, льєзон. 

8. Приготувати соуси червоний з вином та цибулевий з огірками. 

9. Відбити шніцель. 

10. Посолити, поперчити м’ясні напівфабрикати. 

11 . Запанірувати шніцель. 

12.Обсмажити м’ясні напівфабрикати. 

13.Обсмажити картоплю. 

14. Приготувати грінки. 

15. Довести м’ясо до готовності. 

1 6. Підготувати страви до подачі. 

17.Провести дегустацію та бракераж. 

 

 

  



ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 
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а
 Елементи заняття, навчальні питання, форми і методи 

навчання 
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1 2 3 
I ПЕРЕВІРКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

методом фронтальної бесіди 

1. Які порційні натуральні напівфабрикати з яловичини для смаження ви 

знаєте? 

2. Назвіть частини яловичини, які використаються для смаженя? Поясніть 

причину вибору м’яса для смаженя. 

3. З якої частини приготовляють біфштекс, лангет, філе? 

4. Які прийоми застосовують при готуванні напівфабрикатів з м’яса? 

5. Як готують порційні напівфабрикатів з яловичина для смаження. 

6. Які частини дрібної худоби використають для приготування порційних 

напівфабрикатів для смаження? 

7. Як приготувати напівфабрикат шніцелю, ескалопу? 

8. Основні правила смаження м’ясних страв. 

9. Які фізико-хімічні зміни відбуваються з речовинами в процесі 

смаження м’яса? 

10. 3а рахунок яких процесів відбувається утворення підсмаженої кірочки 

на поверхні м’ясних виробів? 

11. Запропонуйте різні варіанти приготування біфштексу. 

12. Як приготувати напівфабрикат бефстроганов? 

13. Основні принципи підбору гарніру до смажених м’ясних страв. 

14. Правила приготування та подачі біфштексу по- селянському. 

15. Правила приготування та подачі лангету в соусі. 

16. Правила приготування та подачі філе в соусі. 

17. Правила приготування та подачі ескалопу натурального. 

18. Правила приготування та подачі шніцелю. 

19. Правила приготування та подачі бефстроганова. 

 

II ПРОБЛЕМНІ І ВИРОБНИЧІ СИТУАЦІЇ 

1. При обсмажуванні м’ясні вироби деформувались. В чому причина? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Вироби після обсмажування утворилися сухими. Чому? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 
 
 
 

 



3. При приготуванні сметанного соусу сметана згорнулося. Чому? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

4. При приготуванні яєчні натуральної для біфштексу жовток став мутним. 

Чому? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

5. При приготуванні бефстроганова м’ясо утворилося сухим. Яка помилка 

була допущена в процесі приготування? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

III  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА 

Завдання № 1 (бригада 1,3) 

М’ясо зважити, обсмажити і знову зважити. Зрівняти вагу, пояснити 

причину зміни ваги. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Завдання №1 (бригада 2,4) 

Один біфштекс довести до готовності в жаровій шафі, а другий під 

кришкою. Зрівняти їх зовнішній вигляд, зробити висновки. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

  



Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Технологія приготування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 
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