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

ІНСТРУКЦІЯ 

до проведення лабораторної роботи 

Тема заняття: Приготування, оформлення і відпуск холодних страв з риби.  

Мета заняття: 

1. Набути практичні навики в виконанні операцій технологічного процесу 

приготування і відпуск холодних страв з риби. 

2. Навчитися наступним прийомам та операціям: 

• Розбирання риби 

3. Закріпити навики правильній раціональній організації роботи в лабораторії, 

додержання чистоти і порядку на робочому місці, правилам бракеражу холодних 

страв з риби, їх якісної оцінки по органолептичним показникам. 

Література: 

1. Б.П.Клейман, М.Н.Лебедєва 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 учбової літератури; 

Фірма «Інкос», 2008 

ЗАВДАННЯ 

Бригада 1,3 

 

1.132. Оселедець з гарніром 
817. Гарнір овочевий 895. Заправа салатна 

2.146. Смажена риба під маринадом 
892. Маринад овочевий з томатом 

Бригада 2,4 
 

1.144. Риба заливна з гарніром 

807. Гарнір із овочів 891. Соус 

хрін 897. Желе рибне 

2.136. Оселедець січений 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послідовність виконання операцій 

технологічного процесу приготування страв: 

Бригада № 2,4 

1. Обробити рибу, оселедці, овочі. 

2. Поставити варити бульйон, овочі, рибу. 

3. Замочити желатин. 

4. Нарізати хрін, приготувати соус. 

5. Приготувати соус-майонез. 

6. Нарізати відварити овочі на гарнір і прикраси на оформлення. 

7. Розібрати оселедець на чисте філе, приготувати січену масу. 

8. Приготувати соус хрін з майонезом. 

9. Приготувати і оформити рибу заливну. 

10. Оформити оселедець січений з гарніром, рибу відварну з гарніром. 

11. Підготувати всі страви для подавання. 

12. Провести дегустацію та бракераж страв. 

  

Послідовність виконання операцій 

технологічного процесу приготування страв: 

Бригада № 1,3 

1. Обробити рибу, оселедець, овочі, приготувати напівфабрикати 

2. Поставити варити рибу, овочі. 

3. Замочити желатин. 

4. Накарбувати овочі для маринаду. 

5. Поставити варити бульйон. 

6. Приготувати майонез. 

7. Приготувати маринад. 

8. Обсмажити рибу, зали 

9. ти маринадом. 

10. Приготувати рибне желе. 

11. Нарізати відварні овочі для гарнірів і прикрас. 

11 . Нарізати оселедець, оформити з гарніром. 

12. Оформити рибу під майонезом. 

13. Підготувати всі страви до подачі. 

14. Провести дегустацію і бракераж страв. 
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I ПЕРЕВІРКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

методом фронтальної бесіди 
1. Назвіть асортимент холодних страв і закусок з риби. 

2. Як приготувати напівфабрикат для приготування риби під 

маринадом? 

3. Як розробляють рибу для напівфабрикату «риба заливна»? 

4. Які способи теплової обробки використають для приготування риби 

заливної? 

5. Способи теплової обробки риби для приготування риби під 

майонезом і під маринадом. 

6. Як розробити оселедець на чисте філе? 

7. Які компоненти входять в січену масу з оселедця? 

8. Як приготувати маринад овочевий з томатом? 

9. Як приготувати салатну заправу? 

10. Назвіть умови зберігання і строки реалізації холодних страв і 

закусок з риби, температура подавання. 
 

11. Правила приготування та подачі оселедця з гарніром. 

12. Правила приготування та подачі смаженої риби під маринадом. 

13. Правила приготування та подачі риби заливної. 

14. Правила приготування та подачі риби відварної з гарніром і 

хроном. 

15. Правила приготування та подачі оселедця січеного 

 

II ПРОБЛЕМНІ І ВИРОБНИЧІ СИТУАЦІЇ 

1.  Чи можна приготувати овочевий гарнір, не доторкуючись до овочів 
руками? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. 3 якою метою треба витримати рибу в маринаді. В чому доцільність 
цього прийому? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
3. Яка роль майонезу як приправи в овочевих гарнірах в складі холодних 
закусок? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 



4. Якщо оселедець має завищений зміст солі, що треба вчинити? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
5. Ланспиг утворився мутний. Поясніть причину. Як можна виправити 
ситуацію? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

III ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА 

Завдання № 1 (бригада 1,3) 

Оселедець розібрати на чисте філе, розділити на дві  частини. Одну 
замочити в холодній воді, другу в молоці.  Всі ці зразки витримати 
протягом 1,5год. Зрівняти органолептичні показники. Зробити висновки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Завдання №1 (бригада 2,4) 
Оселедець розібрати на чисте філе, розділити на дві  частини. Одну 
замочити в чаю, другу в молоці і чаю. Всі ці зразки витримати протягом 
1,5год. Зрівняти органолептичні показники. 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 
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2.Колір_________________________________________________________________________________ 
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4.Запах_________________________________________________________________________________ 
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6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 
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Бригада № 1,3 

1.166. Паштет м’ясний в тісті 

2. 164. Філе з птиці 

815. Гарнір овочевий  

884. Соус майонез 

 

Бригада № 2,4 

1. 163. Курка фарширована 

(палантин) 

807. Гарнір овочевий 

887. Соус майонез з корнішон. 

             2.161. М’ясо заливне 
810. Гарнір овочевий  
884. Соус майонез 897. Желе 

 

(

п

а

л

а

н

т

и

н

) 

8

0

7

ІНСТРУКЦІЯ 
до проведення лабораторної роботи  

 

Тема заняття: Приготування і відпуск холодних страв з м’яса та птиці.  

Мета заняття: 

1. Набути практичні навики в виконанні операцій технологічного процесу 

приготування холодних страв з м’яса та птиці. 

2. Навчитись наступним прийомам та операціям: 

✓ відокремлення шкіри з курки; 

✓ приготування фаршу для галантину; 

✓ фарширування, формування галантину; 

✓ варіння галантину та оформлення його; 

✓ приготування паштетної маси та тіста для паштету в тісті; 

✓ запікання паштету в тісті; 

✓ правилам оформлення холодних страв і закусок з м’яса і птиці; 

3. Закріпити навики правильній раціональній організації роботи в лабораторії, 

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

і закусок з м’яса і птиці , 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 учбової 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 курку, овочі, м’ясо, печінку. 

2. Замочити желатин. 

3. Зняти філе курки. 

4. Поставити варити овочі, бульйон. 

5. Нарізати моркву, цибулю. 

6. Нарізати печінку, обсмажити її з морквою і цибулею. 

7. Приготувати м’ясне желе. 

8. Приготувати тісто для паштету, покласти в форму, зверху паштетну масу, 

підготувати для запікання, запекти. 

9. Сформувати філе фаршироване, припустити його. 

10.Залити філе фаршироване желе і охолодити. 

11.Охолодити паштет після запікання, і залити желе. 

 

Послідовність виконання операцій 

технологічного процесу приготування страв: 

Бригада №2,4 

1. Обробити курку, м’ясо, овочі. 

2. Замочити желатин. 

3. Поставити варити бульйон. 

4. Зняти шкіру з курки. 

5. Відділити м’ясо птиці від кісток, пропустити через м’ясорубку і 
а 

приготувати м’ясо для фарширування. 

6. Поставити варити м’ясо. 

7. Наповнити шкіру курки фаршем, зашити шкіру, звернути в марлю і поставити 

варити. 

8. Приготувати м’ясне желе. 

9. Нарізати відварне м’ясо, залити желе, оформити і поставити охолодити. 

10.Охолодити відварну курку під пресом. 

 

 

  



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. Назвіть асортимент холодних страв і закусок з птиці та м’яса. 
2. Які існують способи приготування м’яса заливного ? 

3. Як приготувати світле м’ясне желе для заливного? 

4. Чим відрізняється світле желе від темного? 

5. Які процеси відбуваються при освітлюванні бульйону? 

6. Як підготувати м’ясо для заливного? 

7. Оформлення м’яса заливного. 
8. Які особливості первісної обробки птиці для страви «галантин з 
птиці» 

9. Яка маса використається для фарширування птиці, як її готують? 

10. Яке значення білків яєць і молока в масі для фарширування 
птиці? 

11. Які компоненти входять до складу паштетної маси, як її 
приготувати. 
12. Як приготувати здобне прісне тісто для паштету ? 

13. Особливості приготування паштету в тісті. 
14. Режим запікання паштету. 
15. Які санітарно-гігієнічні вимоги пред’являють до виготовлення 
паштетів та їх реалізації? 

16. Назвіть умови зберігання і строки реалізації холодних страв і 
закусок з м’яса і птиці, температура подавання. 
17. Правила приготування та подачі паштету м’ясного в тісті. 
18. Правила приготування та подачі філе з птиці. 
19. Правила приготування та подачі курки фаршированої 
(галантину). 
20. Правила приготування та подачі м’яса заливного. 

 

 



II ПРОБЛЕМНІ І ВИРОБНИЧІ СИТУАЦІЇ 

1. Якщо м’ясне желе утворилося каламутне, у чому полягає 

причина, що треба зробити? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Маса для галантину утворилося тверда, не пухка. Можливі 

причини? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

3. Як закріпити прикраси з овочів на стінках оболонки з желе, щоб 

вони не осідали при додаванні  желе? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

4. Яким чином утворюється порожнина між тістом і паштетною 

масою ? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

 

 



III  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА 

Завдання № 1 (бригада 1,3) 

М’ясо для заливного зважити, обсушити фільтрувальним папером, 

знову зважити. Зробити висновки 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

Завдання №1 (бригада 2,4) 

М’ясний бульйон з’єднати з желатином, розділити на дві частини, 
довести до кипіння, другу проварити після кипіння ще 20хв. 

Дати застигнути обом зразкам. Зрівняти консистенцію, 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________________________________________________________________________________ 
  



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 

1.157. Філе з птиці під майонезом 

807. Гарнір овочевий 
884. Соус майонез 

2. Оформити і підготувати для 
подачі паштет м’ясний в тісті і 

філе фаршироване. 

 

Бригада № 2,4 

1.160 Асорті м’ясне 

807. Гарнір овочевий 887. 
Соус майонез з корнішонами 

2. Оформити і підготувати для подачі 
галантин і м’ясо заливне. 

 

ІНСТРУКЦІЯ 
до проведення лабораторної роботи  

 

Тема заняття: Приготування і оформлення банкетних страв. 

Мета заняття: 

1. Набути практичні навики в виконанні операцій технологічного процесу 
приготування банкетних холодних страв з м’яса та птиці. 
2. Навчитись наступним прийомам та операціям: 

✓ нарізання овочів простими і фігурними способами нарізки для гарнірів до 
холодних страв; 

✓ нарізання м’ясопродуктів для асорті м’ясного; 

✓ формування сіточки з желе; 

✓ оформлення холодних страв і закусок з м’яса і птиці; 

3. Закріпити навики правильній раціональній організації роботи в лабораторії, 
додержання чистоти і порядку на робочому місці, правилам бракеражу холодних страв 
і закусок з м’яса і птиці , 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 учбової 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 №2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Послідовність виконання операцій 

технологічного процесу приготування страв: 
Бригада № 1,3 

1. Розробити філе птиці. 

2. Птицю припустити. 

3. Обробити овочі для овочевого гарніру 

4. Відварити моркву, картоплю. 

5. Приготувати салатну заправу. . 

6. Приготувати желе м’ясне. 

7. Нарізати овочі простою і фігурною формою нарізки. 

8. Заправити частину овочів соусом майонез. 

9. Нарізати прикраси з овочів. 

10.Оформити всі страви , підготовити для подачі. 

11 .Провести дегустацію і бракераж. 

 

 

1. Підготувати язик до варки, відварити його. 

2. Підготувати курку і свинину до теплової обробки. 

3. Обробити овочі, відварити 

4. Обсмажити курку і свинину. 

5. Нарізати м’ясопродукти. 

6. Приготувати соус майонез з корнішонами. 

7. Нарізати овочі простою і фігурною формою нарізки. 

8. Приготувати овочевий гарнір. 

9. Нанести сіточку із желе на поверхні галантину. 

10.Оформити всі страви , підготовити для подачі. 

11 .Провести дегустацію і бракераж. 



ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 

№
 

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

навчання 

Ч
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н

а
н

н
я

 
х

в
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1 2 3 
I ПЕРЕВІРКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

методом фронтальної бесіди 

1. Назвіть асортимент холодних страв і закусок з птиці та м’яса. 

2. Як приготувати м’ясне желе? Які процеси відбуваються при 

цьому? 

3. Прийоми оформлення і подавання галантину? 

4. Прийоми оформлення і подавання паштету в тісті? 

5. Прийоми оформлення і подавання філе з птиці? 

6. Прийоми оформлення і подавання м‘яса заливного? 

7. Як підготувати м’ясо птиці для курки під майонезом? 

8. Який гарнір і соус використається для відпуску курки під 

майонезом? 

9. Як підготувати овочі для овочевого гарніру? 

10. Які м’ясопродукти можна використати для асорті м’ясного? 

Як їх підготовлюють? 

11. Які сучасні вимоги існують до оформлення взагалі 

кулінарних виробів і зокрема до холодних страв з птиці, м’яса? 

12. Прийоми оформлення і подавання асорті м’ясного? 

13. Прийоми оформлення і подавання птиці під майонезом? 

14. Які санітарно-гігієнічні вимоги пред’являють до реалізації 
холодних страв і закусок з м’яса і м’ясопродуктів? 

15. Назвіть умови зберігання і строки реалізації холодних страв і 
закусок з м’яса і м’ясопродуктів. 
 

 

 ПРОБЛЕМНІ І ВИРОБНИЧІ СИТУАЦІЇ 

1. Якщо м’ясне желе утворилося каламутне, у чому полягає причина, 

що треба зробити? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

1. Вироби після обсмажування утворилися сухими. Чому? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________ 

2. Маса для галантину утворилося тверда, не пухка. Можливі 

причини? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Як закріпити прикраси з овочів на стінках оболонки з желе, щоб вони не 

осідали при додаванні 

желе?___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4. Яким чином утворюється порожнина між тістом і паштетною 

масою?_________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

Ш  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА 

Завдання № 1 (бригада 1,3) 

В дві пробірки налити 3-5мл води, додати 1мл олії і збовтати. Емульсія не 

утворюється. Потім додати сирій жовток, а в другу гірчицю і знов збовтати. Що 

відбулося? Яка роль гірчиці і жовтків яєць в процесі приготування соусу 

майонезу? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

Завдання №1 (бригада 2,4) 

Приготувати 10% розчин желатину. У гарячому стані розлити його в 10 

пронумерованих пробірок в кількості 1,2,3....10мл. Долити в пробірки води(до 

об’єму 10мл в кожний), збовтати, поставити в холодне місце і дати желатину 

застигнути. Пробірки з застигнутим желатином нагріти на водяної бані , 

помічаючи температуру плавлення студню в кожної пробірки. Скільки 

желатину потрібно взяти на 1л желе, щоб воно не плавилося при кімнатної 

температурі і не було дуже 

щільне?_____________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



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. 1.113. Яйця, 

фаршировані оселедцем і 

цибулею. 

2. 2. 25. Канапе з 

твердим сиром і окостом. 

 

Бригада № 2,4 

1.111. Яйця під майонезом з 

гар ніром. 

897. Желе 

2. 26. Канапе з бужениною і 

окостом 

 

ІНСТРУКЦІЯ 
до проведення лабораторної роботи  

 

Тема заняття: Приготування і оформлення бутербродів і закусок з яєць. 

Мета заняття: 

1. Набути практичні навики в виконанні операцій технологічного процесу 

приготування і оформлення бутербродів і закусок з яєць. 

2. Навчитись наступним прийомам та операціям: 

✓ нарізання продуктів для бутербродів; 

✓ підготовка хліба для бутербродів; 

✓ фарширування яєць; 

✓ оформлення холодних закусок з яєць і бутербродів; 

3. Закріпити навики правильній раціональній організації роботи в лабораторії, 
додержання чистоти і порядку на робочому місці, правилам бракеражу холодних 
закусок з яєць і бутербродів , 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 учбової 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 яйця, овочі, оселедець. 

2. Поставити варити овочі, яйця. 

3. Розібрати оселедець на філе без кісток. 

4. Відварні яйця обчистити, охолодити , розрізати, віддалити жовтки; 

5. Нарізати хліб для бутербродів і обсмажити. 

6. Нарізати твердий сир, окіст, оформити бутерброди. 

7. Відварні овочі нарізати для гарніру. 

8. Приготувати фарш і нафарширувати яйця. 

9. Нарізати прикраси для оформлення страв. 

10.Оформити всі страви , підготовити для подачі. 

11.Провести дегустацію і бракераж. 

 

 

 

Послідовність виконання операцій 

технологічного процесу приготування страв: 

Бригада №2,4 

1. Обробити яйця, овочі. 

2. Поставити варити яйця, овочі. 

3. Приготувати соус майонез. 

4. Приготувати желе 

5. Нарізати яйця для бутербродів, окіст. 

6. Нарізати хліб для бутербродів, обсмажити. 

7. Оформити бутерброди. 

8. Нарізати овочі, приготувати гарнір для яєць під майонезом. 

9. Відварні яйця обчистити і розрізати. 

10. Нарізати прикраси з овочів, яєць. 

11.Оформити всі страви , підготовити для подачі. 

12.Провести дегустацію і бракераж. 

 

 



ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 
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1 2 3 
I ПЕРЕВІРКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

методом фронтальної бесіди 

1. Назвіть асортимент бутербродів. 

2. Які хлібобулочні вироби використають для бутербродів, від чого 

залежить їх вибір? 

3. Які бувають бутерброди? 

4. Які бутерброді називають канапе, особливості їх приготування. 

5. Чим відрізняють бутерброди сандвічі від канапе? 

6. Підберіть кілька варіантів гарнірів, які добре поєднуються за 

смаком і кольором для бутербродів канапе. 

7. Які бутерброди називають закусочними? 

8. Які масляні суміші використають для приготування закусочних 

канапе? 

9. Як підготувати яйця для фарширування? 

10. Як розробляють оселедець для яєць фаршированих? 

11. Які сучасні вимоги існують до оформлення взагалі кулінарних 

виробів і зокрема до холодних страв з яєць і бутербродів? 

12. Приготування і відпуск яєць , фаршированих оселедцем і 

цибулею. 

13. Приготування і відпуск яєць під майонезом з гарніром. 

14. Приготування і відпуск канапе з твердим сиром і окостом. 

15. Приготування і відпуск канапе з бужениною і окостом 

16. Які санітарно-гігієнічні вимоги пред’являють до реалізації 

закусок з яєць і бутербродів? 

1. Назвіть умови зберігання і строки реалізації закусок з яєць і 
бутербродів. 

 



II ПРОБЛЕМНІ І ВИРОБНИЧІ СИТУАЦІЇ 

1. При очищені яєць, шкарлупа погано відокремлюється. Назвіть 

причини. 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. Жовток, звареного яйця круто, має темне забарвлення поверхні 

Поясніть, чому це відбулося, як можна цього уникнути? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________ 

3. Для приготування фаршированих яєць оселедцем виникла 

проблема: оселедець дуже солоний. Ваші дії в даному 

випадку?___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

III  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА 

Завдання № 1 (бригада 1,3) 

Відварити два яйця. Одне зразу після варіння опустити в холодну 
воду, а друге - ні . Очистити яйця. Порівняйте результат, зробити 
висновки. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Завдання №1 (бригада 2,4) 

Відварити два яйця. Одне зразу після варіння опустити в холодну 

воду, а друге - ні. Обидва яйця розрізати, віддалити жовток і 

подивиться, як змінилася окраска його поверхні. Є різниця і у чому 

вона полягає? 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. 973. Крем ванільний із 

сметани 

        903. Соус абрикосовий 

2. 969. Самбук яблучний 

              902. Соус вишневий 

 

Бригада № 2,4 

1.  965. Мус лимонний  

     909. Сироп цукровий 

2. фірм.  Пана кота 

ІНСТРУКЦІЯ 
до проведення лабораторної роботи 

Тема заняття: Приготування і відпусти солодких страв з утворенням желе. 

Мета заняття: 

1. Набути практичні навики в виконанні операцій технологічного процесу 

приготування і відпуску солодких страв з утворенням желе. 

2. Навчитись наступним прийомам та операціям: 

✓ приготування соків, відварів, сиропів, пюре з плодів та ягід; 

✓ підготовка продуктів, які утворюють желе; 

✓ приготування яєчно-молочної суміші; 

✓ збивання сливок, сметани, мусу, самбуків; 

✓ формування страв з утворенням желе. 

3. Закріпити навики правильній раціональній організації роботи в лабораторії, 

додержання чистоти і порядку на робочому місці, правилам бракеражу солодких 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 учбової 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Послідовність виконання операцій 

технологічного процесу приготування страв: 

Бригада №2,4 

1. Обробити яйця, плоди ягід. 

2. Перебрати, промити, замочити желатин. 

3. Обчистити яблука, поставити варити. 

4. Обчистити яблука для мусу, запекти з додаванням цукру. 

5. Приготувати яєчно-молочну суміш для крему, охолодити. 

6. Збити сметану, додати яєчно-молочну суміш для крему, охолодити. 

7. Збити сметану, додати яєчно-молочну суміш, розлити в форми. 

8. Протерти відварні яблука для киселю, додати крохмаль, цукор, довести до 

готовності, розлити в форми. 

9. Розтерти желатин. 

10. Протерти яблука для самбуку, додати збиті білки. 

11.Охолодити всі страви, підготувати до подачі. 

12.Провести дегустацію і бракераж.  

1. Обробити плоди, ягоди, цитрини. 

2. Віджати сік з ягід, процідити. 

3. Замочити желатин. 

4. Зварити з мезги відвар. 

5. Приготувати желе, розлити в форми. 

6. Закіп’ятити молоко, приготувати молочне желе, залити в форми 

(частину використати для багатошарового). 

7. Зняти цедру з лимонів, нарізати соломкою. 

8. Віджати лимонний сік, поставити на холод. 

9. Розчинити в кип’ячій воді цукор, цедру, желатин, довести до кипіння, 

залишити на 20хв. 

10. Додати в лимонний сироп сік. 

11. Частину лимонного желе збити для мусу, розлити в форми, охолодити 

до загуснення. 

12. Приготувати багатошарове желе. 

13. Підготувати всі страви до подавання. 

14. Провести дегустацію і бракераж. 

 



ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 

№
 

ел
ем

ен
т
а
 Елементи заняття, навчальні питання, форми і методи 

навчання 
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о
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а
н
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я

 
х

в
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1 2 3 
I ПЕРЕВІРКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

методом фронтальної бесіди 

1. Які речовини можуть утворювати желе? Які використають для 
приготування солодких страв? 

2. Як підготовляють крохмаль, желатин? 

3. Як зберегти природний колір ягід і вітамінну активність при 
виготовленні желе і киселів? 

4. Які солодкі страви готують з використанням крохмалю? 

5. Який крохмаль ліпше використати для молочного киселю, а який 
для фруктового? Відповідь обґрунтуйте. 
6. Поясніть відмінність мусу від желе і процеси, які відбуваються при 
виготовленні мусу? 

7. Поясніть, чому при виготовленні самбуку і желе яблучного норма 

желатину зменшена по Збірнику рецептур? 

8. Яке значення має білок яєць, введений в самбук при його 
виготовлення; в якому вигляді вводять білок яєць в самбук? 

9. Особливості підготовки і збивання сметани і сливок для 
желірованних кремів. 
10. Поясніть, чому сливки з вмістом жиру 10 і 20% для приготування 
кремів не використовується? 

11. Приготування і відпуск киселю з яблук і журавлини. 
12. Приготування і відпуск самбуку яблучного. 
13. Приготування і відпуск желе з молока. 
14. Приготування і відпуск мусу лимонного. 
15. Приготування і відпуск крему ванільного із сметани. 

16. Приготування і відпуск багатошарового желе. 
2. Які санітарно-гігієнічні вимоги пред’являють до реалізації солодких 
страв з утворенням желе? умови зберігання і строки реалізації 

15 

 ПРОБЛЕМНІ І ВИРОБНИЧІ СИТУАЦІЇ 

1. Желе не застигає при охолодженні. Можливі причини? Як можна виправити 

цю ситуацію? 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. При заварюванні киселю утворились грудочки. В чому причина? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 



3. Виникло відокремлення рідини в киселі. В чому причина? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Як запобігти утворення плівки на поверхні киселю? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

При протиранні журавлини колір пюре змінився, став сине-фіолетовий. В чому 

причина?____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________ 

 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА 

Завдання № 1 (бригада 1,3) 

Ягоди журавлини або вишні розділити на дві рівні частини. Одну 
частину протерти через капронове сито, друге через алюмінієве. Зрівняти 
колір. Зробити висновки. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Завдання №1 (бригада 2,4) 

Зварити кисіль, частину відлити і проварити 5-10хв. Як змінилась 

консистенція. 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________________________________________________________________________________ 
  



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. 989. Яблука з рисом . 

903. Соус абрикосовий 

2. 423. Пудинг з консервованими 

плодами (каша Гур’євська). 

903. Соус абрикосовий 

 

Бригада № 2,4 

1. 990. Яблука в тісті смажені 

907. Соус яблучний 

2. 424. Пудинг рисовий. 

903. Соус абрикосовий 

 

ІНСТРУКЦІЯ 
до проведення лабораторної роботи  

Тема заняття: Приготування і відпуск солодких гарячих страв. 

Мета заняття: 

1. Набути практичні навики в виконанні операцій технологічного процесу 

приготування і відпуску гарячих солодких страв. 

2. Навчитись наступним прийомам та операціям: 

✓ приготування шарлотної суміші; 

✓ особливості приготування каші гур’євської; 

✓ приготування тіста «кляр»; 

✓ смаження яблук у фритюрі; 

✓ формування пудингів; 

✓ приготування солодких соусів. 
3. Закріпити навики правильній раціональній організації роботи в лабораторії, 
додержання чистоти і порядку на робочому місці, правилам бракеражу солодких страв 
, їх якісної оцінки по органолептичним показникам. 

Література: 

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

«Економіка», 1986 

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

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

5. В.В. Архіпов, Т.В. Іванникова Ресторанна справа.К.: Цент учбової 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 і підготовити сировину: яблука, курагу, рис, манні крупі, яйця. 

2. Поставити молоко в жаровій шаф і зняти з нього пінку. 

3. Приготувати яєчно-молочну суміш для пудингу сухарного. 

4. Промити і поставити варити курагу. 

5. Нарізати дрібними кубиками сухарі і замочити в яєчно-молочної суміші. 

6. Відокремити білки від жовтків і поставити на холод. 

7. Підготовлені яблука відварити. 

8. Зварити в’язку рисову кашу, охолодіти. 

9. Приготувати масу для яблук з рисом. 

ІО.Збити яєчні білки. 

11 .Зварити манну кашу. 

12. Перебрати і промити родзинки, підготувати горіхи і фрукти. 

13. Приготувати масу для сухарного пудингу, викласти в форму. 

14.Заправити гур’євську кашу , підготувати її до запікання. 

15. Поставити запікати пудинг, гур’євську кашу і рисову кашу. 

16. Приготувати ягідний сироп. 

17. Протерти зварену курагу і приготувати абрикосовий соус. 

18. Вийняти запечені вироби з жаровій шафи, , дати їм злегка остигнути в формах. 

19. Під готувати страви до відпуску 

20. Провести дегустацію і бракераж. 

Послідовність виконання операцій технологічного процесу приготування 

страв: Бригада №2,4 

1. Обробити яйця , яблука, рис, родзинки. 

2. Промити і поставити варити курагу. 

3. Відокремити білки від жовтків і поставити на холод. 

4. Зачистити батон від скоринок і нарізати на шматочки для шарлотки. 

5. Нарізати яблука для шарлотки і смаження в клярі. 

6. Припустити яблука для шарлотки і охолодити. 

7. Зварити в’язку рисову кашу, охолонути. . 

8. Яблука нарізати кільцями, пересипати цукром. 

9. Збити яєчні білки. 

10. Приготувати тісто «кляр». 

11 . Поставити розігріватися фритюр. 

12. Перебрати і промити родзинки, підготувати горіхи. 

13. Приготувати суміш для рисового пудингу. 

14. Змастити шарлотної форми, викласти їх підготовленим хлібом. 

15. Заправити яблучну масу і укласти в форми, зверху покрити підготовленими 

скибочками хліба. 

16. Масу для пудингу викласти на порційну сковороду, змащену маргарином і 

посипаною сухарями. 

17. Поставити запікати пудинг, шарлотку. 

18.Обсмажити яблука в клярі і вийняти на сито. 

19. Приготувати ягідний сироп. 

20. Відварити яблука. 

21. Протерти зварену курагу і яблука і приготувати соус яблучний і абрикосовий. 

 



ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 

№
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а
 Елементи заняття, навчальні питання, форми і методи 

навчання 
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я
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в
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1 2 3 
I ПЕРЕВІРКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

методом фронтальної бесіди 

1. Які страви відносяться до солодких гарячих ? 

2. Як підготовити яблука для шарлотки, для яблук в тісті кляр і 
для яблук з рисом? 

3. Яка повинна бути каша по консистенції для приготування 
яблук з рисом? 

4. 3 яких компонентів складається тісто кляр, особливості його 
приготування тіста ? 

5. Коли вводять збиті білки в тісто і яким чином? Відповідь 
обґрунтуйте. 
6. Яка повинна бути температура фритюру для смаження яблук в 
тісті? 

7. Яка особлива риса пудингів? 

8. 3 яких компонентів складається маса для рисового 

пудингу? 

9. Який спосіб теплової обробці використають при приготуванні 
пудингів? 

10. Як підготовити форму для пудингу запеченого і парового? 

11. Як підготувати пінку з молока для каші гур’євської? Поясніть 
процеси, які відбуваються в молоці при виготовлені пінки. 
12. Чим відрізняється сухарний пудинг від рисового? 

13. У чому полягає особливість приготування шарлотки з яблук? 

14. Приготування і відпуск яблук з рисом. 
15. Приготування і відпуск пудингу сухарного. 

16. Приготування і відпуск пудингу з консервованими плодами 
(каша гур’євська). 
17. Приготування і відпуск яблук в тісті смажених. 
18. Приготування і відпуск шарлотки з яблуками. 
19. Приготування і відпуск пудингу рисового. 

 



II ПРОБЛЕМНІ І ВИРОБНИЧІ СИТУАЦІЇ 

1. Чому формочки для запікання заповнюються пудингом тільки 
на 2/3 об’єму? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2. При варінні молочної рисової каші крупа залишилася 
твердий. В чому причина? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

3. При запіканні пудингу, він не збільшився в об’ємі. 
Обґрунтуйте причину. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4. Шарлотка з яблук погано викладається з форми після тепловій 

обробки. Яка причина цього 

недоліку?_____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

 

 

 



III  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА 

Завдання № 1 (бригада 1,3) 

В одну каструлю налити воду, в другу молоко; в обидві каструлі 
всипати невелику кількість рису і варити до готовності, слідкуючи, 
щоб молоко не спінювалася . В якої каструлі рис зварився швидше? 

Як це поясніть ? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

Завдання №1 (бригада 2,4) 

Зварити яблука в двох каструлях , в одну додати лимонну кислоту. 

Після варки зрівняти яблука. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

  

  



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 

1.1075. Пельмені запечені у сметані 
2.1288. Млинчики з яблучним 

фаршем. 
 

 

Бригада № 2,4 

1.1077 Бараки з яловичиною 
2.1085. Оладки 

 

ІНСТРУКЦІЯ 
до проведення лабораторної роботи  

 

Тема заняття: Приготування страв з борошна. 

Мета заняття: 

1. Набути практичні навики в виконанні операцій технологічного процесу 

приготування страв з борошна  та виробів з них. 

2. Навчитись наступним прийомам та операціям: 

• замішування  тіста; 

• підготовка масла; 

• загортання масло в тісто, розкачування і складання; 

• збивання яєчно-цукрової маси для млинчиків; 

• замішування прісного тіста; 

• формування та випікання виробів; 

• приготування м’ясного фаршу; 

• робота з кондитерським корнетіком; 

• формування і випікання виробів з тіста 

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

Література: 

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

М.: «Економіка», 1986 

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

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

8. В.В. Архіпов, Т.В. Іванникова Ресторанна справа.К.: Цент учбової 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 і підготувати сировину. 

2. Збити яєчно-цукрову суміш. 

3. Підготувати форми для випікання бісквіту. 

4. Замішати бісквітне тісто, розлити в форми, поставити випікати. 

5. Замочити желатин. 

6. Приготувати цукровий сироп для промчи бісквіту. 

7. Збити вершкове масло для крему. 

8. Приготувати фруктове желе. 

9. Приготувати крем масляний, закрасити в різні кольори. 

10.Охолодити випечений бісквіт, розрізати на два шари, промочити сиропом, склеїти 

кремом. 

11. Поверхню змазати повидлом і залити желе, охолодити до застигання. 

12. Нарізати тістечка. 

13.Обробити поверхню торта і тістечок. 

14. Підготувати всі вироби до подавання. 

15. Провести дегустацію блюд і бракераж виробів. 

 

Послідовність виконання операцій 

технологічного процесу приготування страв: 

Бригада №2,4 

1. Обробити і підготувати сировину. 

2. Замісити тісто, залишити для розслаблення клейковини. 

3. Нарізати м’ясо, обсмажити, поставити тушкувати. 

4. Підготувати масло для тіста, загорнути його в тісто, розкачати, скласти в четверо, 

залишити на холоді. 

5. Збити масло для крему. 

6. Розкачати тісто, скласти в четверо, залишити на холоді. 

7. Приготувати м’ясний фарш. 

8. Розкачати тісто, скласти в четверо, залишити на холоді. 

9. Приготувати масляний крем. 

10. Підготувати яблука (вирізати насінне гніздо); 

11 . Сформувати напівфабрикати з тіста, випекти, охолодити. 

13. Зробити обробку виробів, підготувати до подавання. 

14. Провести дегустацію і бракераж виробів. 

 

 

  



ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 
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1 2 3 
I ПЕРЕВІРКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

методом фронтальної бесіди 

1. Які існують способи приготування прісного тіста, чим визначається 

вибір способу? 
2. Назвіть розпушувачі для прісного тіста. Яку роль грає картопляний 

крохмаль для приготування прісного тіста? 
3. Як можна визначити готовність тіста. Поясніть процеси, які 

відбуваються в тісті? 
4. Як підготовлюються форми для випікання виробів з бісквітного 

тіста? Який повинен бути температурний режим випікання бісквіту, 

процеси, що відбуваються при цьому. 
5. Які вироби можна приготувати з бісквітного тіста? Як їх 

приготувати? 
6. Чому для приготування листкового тіста використають борошно з 

високим вмістом клейковини? Які процеси відбуваються в листковому 

тісті при його замісі ? 
7. Поясніть роль кислоти і солі при приготуванні листкового тіста. 

Чим обумовлено розпушування листкового тіста? 
8. Який повинен бути температурний режим випікання листкового 

напівфабрикату, які процеси відбуваються при цьому? 
9. Які вироби можна приготувати із листкового тіста ? Як їх 

приготувати? 
10. Як приготувати масляний крем? 
11. Як приготувати фруктове желе і яким чином його розтушувати на 

тістечку? 
12. Як підготовити яблука для тістечка яблука в листковому тісті? 
13. Як приготувати м’ясний фарш для листкових пиріжків? 

 

II ПРОБЛЕМНІ І ВИРОБНИЧІ СИТУАЦІЇ 

1. Охарактеризуйте особливості попередньої підготовки різних 

видів сировини при виробництві борошняних виробів.? 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Які є види прісного тіста?Опишіть його призначення і 

технологію? 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 



3. Яке значення замішування тіста? 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. У чому сутність біологічного способу розпушування тіста? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

5. У чому особливості хімічного способу розпушування тіста? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6. Опишіть механічний спосіб розпушування тіста. 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7. Як класифікують оздоблювальні напівфабрикати? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 

  

  



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________________________________________________________________________________ 
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1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 
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6.Температура подавання_________________________________________________________________ 
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Бригада № 1,3 

3. 1098. Ватрушки з сиром 

1135. Фарш з сиру  

1089. Тісто дріжджове. 

4. 2.1103. Кулеб’яка  

1089. Тісто дріжджове  

1115. Фарш м’ясний з цибулею  
 

Бригада № 2,4 

1.1091. Пиріжки печені з дріжд-

жового тіста з повидлом 

1089. Тісто дріжджове. 

2.1100. Розтягаї з рибою 

1122. Фарш рибний. 
 

 

ІНСТРУКЦІЯ 
до проведення лабораторної роботи  

 

Тема заняття: Приготування виробів з дріжджового тіста. 

Мета заняття: 

1. Набути практичні навики в виконанні операцій технологічного процесу 
приготування дріжджового і пісочного тіста та виробів з них. 
2. Навчитись наступним прийомам та операціям: 

✓ приготування опари; 

✓ замішування тіста; 

✓ забезпечення оптимальних умов для бродіння; 

✓ обминка; 

✓ збивання масло з цукром; 

✓ замішування пісочного тіста; 

✓ формування і випікання виробів з дріжджового і пісочного тіста 

3. Закріпити навики правильній раціональній організації роботи в лабораторії, 
додержання чистоти і порядку на робочому місці, правилам бракеражу борошняних 
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 учбової літератури; 
Фірма «Інкос», 2008 

 

ЗАВДАННЯ 
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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 і підготовити сировину: яйця, м’ясо, борошно, цибулю. 

2. Поставити опару. 

3. Нарізати м’ясо , обсмажити, поставити тушкувати. 

4. Збити масло з цукром для печива. 

5. Замісити дріжджове тісто, поставити для бродіння. 

6. Спасерувати борошно, цибулю. 

7. Приготувати м’ясний фарш. 

8. Приготувати фарш з сиру. 

9. Зробити обминку з тіста. 

10. Приготувати пісочне тісто, сформувати печива, випекти. 

11. Зробити другу обминку дріжджового тіста. 

12. Підготувати кондитерські листи для випікання. 

13. Сформувати кулеб’яку, ватрушки, покласти на листи, вистояти, змастити яйцем, 

поставити випікати. 

14. Підготувати всі вироби до подавання. 

15. Провести дегустацію блюд і бракераж виробів. 

 

Послідовність виконання операцій 

технологічного процесу приготування страв: 

Бригада №2,4 

1. Провести обробку і підготовку сировини. 

2. Замістити опару, поставити для бродіння. 

3. Розібрати рибу на чисте філе, поставити припускати. 

4. Нарізати цибулю, спасерувати. 

5. Спасерувати борошно. . 

6. Замістити дріжджове тісто, поставити для бродіння. 

7. Зробити обминку тіста . 

8. Збити мало з цукром для пісочного тіста. 

9. Зробити другу обминку. 

10.Замісити пісочне тісто, сформувати напівфабрикати для тістечка і випікти. 

12. Приготувати рибний фарш. 

13. Сформувати пиріжки, розтягаї, покласти на змащені жиром листи, вистояти, 

змастити яйцем, випекти. 

14. Поставити варити помадку. 

15. Склеїти пісочні пласти повидлом. 

15.Зварену помадку охолодити і збити, дати визріти. 

16. Тістечка покрити помадкою. 

17. Підготувати всі вироби до подавання. 

18. Провести дегустацію і бракераж виробів. 
 

 

 

  



ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 
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1 2 3 
I ПЕРЕВІРКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

методом фронтальної бесіди 

1. Які способи приготування дріжджового тіста існують? 

2. Поясніть, чому для приготування здобних виробів потрібно 
готувати дріжджове тісто опарним способом? 

3. Які компоненти входять до складу опари, як її готують? Як 
визначити готовність опари? Чому опара осідає? 

4. Які процеси відбуваються з білками, крохмалем, цурками при 
виготовленні дріжджового тіста. Поясніть значення цих процесів. 
5. Для чого обминають тісто під час бродіння? 

6. Який час потрібно на попередню і остатню вистоювання 
виробів. Роль вистоювання. 
7. Назвіть розпушувачі пісочного тіста, час замісу тіста з 

борошном. 
8. Яка роль цукру, жиру, харчової соди і амонію при виготовлені 
пісочного тіста? 

9. У чому полягає перевага прискореного способу приготування 
дріжджового тіста? 

10. Який температурний режим випікання виробів з дріжджового 
тіста і пісочного тіста. Поясніть процеси, які вибувають з харчовими 
речовинами при випіканні виробів. 
11. Як приготувати фарші для борошняних виробів: ватрушки, 
кулеб’яки, розтягаїв? 

12. Яку форму мають борошняні вироби: ватрушка, пиріжки, 
кулеб’яка, розтягай? 

13. Як приготувати помадку? 

 

 

II ПРОБЛЕМНІ І ВИРОБНИЧІ СИТУАЦІЇ 

1. Пісочне тісто після замісу відмаслюється. Можливі причини ? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Випечений напівфабрикат з пісочного тіста має бліду поверхню. 

З’ясуйте причини. 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 



3. Випечений напівфабрикат з пісочного тіста не розсипчастий, 

твердий. Чому? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Після випікання дріжджові вироби мають на поверхні тріщини. 

Можливі причини? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

5. Як визначити готовність виробів з дріжджового тіста при випіканні? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

III  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА 

Завдання № 1 (бригада 1,3) 

В фарфоровій чашці нагріти небагато вуглекислого амонію. Що 
відбулося? Замісити круте тісто з додаванням вуглекислого амонію і 
без нього. Проби покласти в фарфорові чашці і нагріти. Що 
відбулося? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

Завдання №1 (бригада 2,4) 

Приготувати пісочне тісто 3-х зразків: а) з додаванням 
розпушувачів по нормі; б) з додаванням розпушувачів зверх норми; 
в) без розпушувачів. Сформувати вироби, випекти. Зрівняти 
органолептичні показники, зробити висновки. 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

  



Технологічна карта 

Назва страви_____________________________________________________________ 

№________за збірником рецептур  

 

№ 

п\п 

Найменування На 1 порцію На 2 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 
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Вимоги до якості 

1.Зовнішний вигляд______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Колір_________________________________________________________________________________ 

3.Смак_________________________________________________________________________________ 

4.Запах_________________________________________________________________________________ 

5.Консистенція__________________________________________________________________________ 

6.Температура подавання_________________________________________________________________ 

7.Вихід________________________________________________________________________________ 

 

Фактична оцінка 
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7.Вихід________________________________________________________________________________ 
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