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І. ВСТУП. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОПИС ПРОГРАМИ
Конкурсне фахове вступне випробування при вступі на навчання (зі
скороченим терміном навчання) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста за спеціальністю 015.21 Професійна освіта (Харчові
технології) проводиться зі вступниками – випускниками ПТНЗ та ліцеїв, які
мають повну загальну середню освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень
кваліфікованого робітника за робітничими професіями 5122, 7412 «Кухар.
Кондитер».
Мета конкурсного фахового вступного випробування полягає у
діагностиці рівня компетенцій, набутих вступниками у процесі навчання за
освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника та необхідних для
опанування навчальних дисциплін, передбачених програмою підготовки
фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за
спеціальністю 015.21 Професійна освіта (Харчові технології).
Програма спрямована на організацію самостійної роботи абітурієнтів для
підготовки до фахового екзамену; роз’яснення порядку проведення екзамену,
критеріїв оцінювання; забезпечення прозорості процесу прийому на навчання
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за
спеціальністю 015.21 Професійна освіта (Харчові технології).
Фахове вступне випробування при вступі на навчання (зі скороченим
терміном навчання) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста за спеціальністю 015.21 Професійна освіта (Харчові технології)
проводиться у формі тестування; приймається фаховою атестаційною комісією,
склад якої затверджується наказом директора Первомайського індустріальнопедагогічного технікуму.
Програма фахового вступного випробування складена на основі
Державного стандарту професійно-технічної освіти підготовки кваліфікованих
робітників за професією 5122, 7412 «Кухар. Кондитер» і базується на типовому
навчальному плані і типових навчальних програмах з предметів
загальнопрофесійної і професійно-теоретичної підготовки:
 Технологія приготування їжі с основами товарознавства;
 Устаткування підприємств харчування.
Програма фахового вступного випробування розміщується на стенді
приймальної комісії та на офіційному веб-сайті технікуму для завчасного
ознайомлення з нею вступників.
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ІІ. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО АБІТУРІЄНТА
Кваліфікаційні вимоги до вступника основані на освітньо-кваліфікаційній
характеристиці випускника професійно-технічного навчального закладу, який
має професію 5122 «Кухар (4 кваліфікаційний розряд)», 7412 «Кондитер (3
кваліфікаційний розряд).
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку
кваліфікованих робітників)
1. Професія - 5122 Кухар
(код, назва професії)
2. Кваліфікація - __4 розряд______________________________
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: кулінарне призначення риби, морепродуктів, м'яса,
м'ясопродуктів, домашньої птиці та кролів, властивість цих продуктів;
вимоги до якості, ознаки та органолептичні методи визначення їх
доброякісності, терміни та умови їх зберігання; порядок обробки риб
осетрових порід, морепродуктів; ознаки та органолептичні методи
визначення доброякісності риб осетрових порід; правила виготовлення
натуральних напівфабрикатів і січеної маси з риби, яловичини, свинини,
баранини; рецептури, технологію виготовлення страв та кулінарних
виробів, що потребують основної, комбінованої та допоміжної теплової
обробки; вимоги до їх якості, терміни та умови їх зберігання, відпуску;
рецептури, технологію виготовлення страв та кулінарних виробів
української кухні, оформлення та реалізацію готових страв і кулінарних
виробів; вплив кислот, солей та жорсткої води на тривалість теплової обробки
продуктів; характеристику різних видів столового посуду, правила
підбору посуду та подачі різних груп страв; правила організації
раціонального та безпечного харчування; правила експлуатації відповідних
видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту,
ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в
технологічному процесі; технічні вимоги безпеки праці; правила та норми
протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни; правила
користування нормативно–технологічними документами.
Повинен уміти:
Виготовляти та порціонувати напівфабрикати з риби, яловичини,
свинини, баранини. Здійснювати підготовку риби осетрових порід до теплової
обробки. Готувати птицю для варіння та смаження. Готувати страви та
кулінарні вироби масового попиту із застосуванням різних способів теплової
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кулінарної обробки. Виготовляти холодні страви та закуски: салати овочеві, з
м’ясом, вінегрети, рибу під маринадом, холодці тощо. Варити бульйони (м’ясні,
м’ясо-кісткові, рибні, грибні) та супи (заправні, пюреподібні, холодні, солодкі,
молочні). Готувати різні види пасерування та соусів на бульйонах, молоці,
сметані. Готувати другі страви з м’яса, риби, овочів, круп у вареному,
тушкованому, запеченому, смаженому вигляді (м'ясо відварне, рибу відварну,
смажену, парову, овочі фаршировані, запіканки з овочів, круп, молочні страви
тощо). Готувати гарячі та холодні напої, солодкі страви. Готувати прісне
здобне, дріжджове тісто, формувати та випікати з нього вироби. Видавати
виготовлені страви.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й
навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження та усунення
природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати інформаційні технології.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі
професійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – “Кухар 3 розряду”:
- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійнотехнічних навчальних закладах другого та третього атестаційного рівня без
вимог до стажу роботи;
- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією “Кухар 3
розряду” не менше 1-го року.

6. Сфера професійного використання випускника
Діяльність: ресторанів, барів, їдалень та послуги з постачання готової їжі.

7. Специфічні вимоги:
7.1. Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 16 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.
Вступник повинен знати:
- кулінарне призначення риби, морепродуктів, м'яса, м'ясопродуктів,
домашньої птиці та кролів, властивість цих продуктів;
- вимоги до якості, ознаки та органолептичні методи визначення їх
доброякісності, терміни та умови їх зберігання;
- порядок обробки риб осетрових порід, морепродуктів;
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- правила виготовлення натуральних напівфабрикатів і січеної маси з
риби, яловичини, свинини, баранини; рецептури, технологію
виготовлення страв та кулінарних виробів, що потребують основної,
комбінованої та допоміжної теплової обробки; вимоги до їх якості,
терміни та умови їх зберігання, відпуску;
- рецептури, технологію виготовлення страв та кулінарних виробів
української кухні, оформлення та реалізацію готових страв і
кулінарних виробів;
- вплив кислот, солей та жорсткої води на тривалість теплової обробки
продуктів;
- характеристику різних видів столового посуду, правила підбору
посуду та подачі різних груп страв;
- правила організації раціонального та безпечного харчування; правила
експлуатації
відповідних
видів
технологічного
обладнання,
виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів,
посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі;
технічні вимоги безпеки праці;
- правила та норми протипожежного захисту, виробничої санітарії та
особистої гігієни;
- правила користування нормативно-технологічними документами.
- порядок обробки риб осетрових порід, морепродуктів; ознаки та
органолептичні методи визначення доброякісності риб осетрових порід;
- правила виготовлення натуральних напівфабрикатів і січеної маси з
риби, яловичини, свинини, баранини; рецептури, технологію
виготовлення страв та кулінарних виробів, що потребують основної,
комбінованої та допоміжної теплової обробки; вимоги до їх якості,
терміни та умови їх зберігання, відпуску;
- правила користування нормативно-технологічними документами.
Вступник повинен уміти:
- виготовляти та порціонувати напівфабрикати з риби, яловичини,
свинини, баранини;
- здійснювати підготовку риби осетрових порід до теплової обробки;
- готувати птицю для варіння та смаження;
- готувати страви та кулінарні вироби масового попиту із застосуванням
різних способів теплової кулінарної обробки;
- виготовляти холодні страви та закуски: салати овочеві, з м’ясом,
вінегрети, рибу під маринадом, холодці тощо;
- варити бульйони (м’ясні, м’ясо-кісткові, рибні, грибні) та супи
(заправні, пюреподібні, холодні, солодкі, молочні);
- готувати різні види пасерування та соусів на бульйонах, молоці,
сметані;
- готувати другі страви з м’яса, риби, овочів, круп у вареному,
тушкованому, запеченому, смаженому вигляді (м'ясо відварне, рибу
відварну, смажену, парову, овочі фаршировані, запіканки з овочів,
круп, молочні страви тощо);
- готувати гарячі та холодні напої, солодкі страви;
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- готувати прісне здобне, дріжджове тісто, формувати та випікати з
нього вироби;
- видавати виготовлені страви.
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ІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Перелік предметів з темами для самопідготовки до фахового екзамену
підготовлений за дисциплінами загальнопрофесійної і професійно-теоретичної
підготовки.
Предмет «Технологія приготування їжі з основами товарознавства»
(3 кваліфікаційний розряд)
Тема 1. Вступ. Хімічний склад продуктів харчування
Поняття про сировину, напівфабрикати, готову страву.Вода: значення її
для організму людини. Вимоги до питної води, поняття про м'яку та жорстку
воду.
Мінеральні речовини: класифікація, коротка характеристика, значення для
організму людини, вміст у продуктах. Поняття про зольність.
Вуглеводи: класифікація, склад, коротка характеристика властивостей,
значення для організму людини, вміст у продуктах. Пектинові речовини.
Білки, жири: класифікація, фізико-хімічні властивості, значення для
організму людини, вміст у продуктах.
Вітаміни: класифікація, коротка характеристика, значення для організму
людини, вміст у продуктах.
Інші речовини, ферменти. Якість сировини, що використовується для
приготування страв: визначення, фактори, що впливають на якість. Методи
визначення якості.
Консервування продуктів: суть, значення, методи.
Тема 2. Овочі, гриби: обробка, продукти їх переробки
Хімічний склад і харчова цінність овочів, їх класифікація. Бульбоплоди та
коренеплоди: види, хімічний склад і харчова цінність, вимоги до якості,
механічна кулінарна обробка, процент відходів, умови зберігання,
використання.
Капустяні, салатно-шпинатні овочі: види, хімічний склад і харчова
цінність, вимоги до якості, механічна кулінарна обробка, процент відходів,
умови зберігання, використання.
Цибулеві, пряні (зелень), десертні овочі: види, хімічний склад і харчова
цінність, вимоги до якості, механічна кулінарна обробка, процент відходів,
умови зберігання, використання.
Плодові овочі: види, хімічний склад і харчова цінність, вимоги до якості,
механічна кулінарна обробка, процент відходів, умови зберігання,
використання.
Напівфабрикати з овочів, овочеві консерви. Нарізання овочів: значення,
методи, прийоми, прості форми нарізки, використання.
Гриби: види, хімічний склад і харчова цінність, вимоги до якості,
механічна кулінарна обробка, процент відходів, умови зберігання,
використання.
Тема 3. Риба: обробка, технологія приготування напівфабрикатів
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Хімічний склад і харчова цінність риби. Класифікація риби. Вимоги до
якості риби.
Характеристика родин риб: коропових, оселедцевих, окуневих, з хрящовим
скелетом (осетрових), лососевих, камбалових, скумбрієвих, тріскових та інших
видів.
Механічна кулінарна обробка риби з лускою. Розбирання риби з лускою.
Особливості механічної кулінарної обробки інших видів риб. Особливості
розбирання інших видів риб. Відсоток відходів.
Види паніровок та їх призначення. Технологія приготування котлетної
маси з риби та напівфабрикатів: котлети, биточки, тюфтельки, рулет та ін.
Вихід напівфабрикатів, їх формування та панірування.
Тема 4. М’ясо, птиця, дичина, субпродукти: обробка, технологія
приготування напівфабрикатів
Хімічний склад і харчова цінність м'яса. Тканини м'яса. Класифікація м'яса
за видами тварин, віком, вгодованістю, термічним станом. Вимоги до якості
охолодженого та замороженого м'яса.
Технологічний процес обробки м’яса. Кулінарне призначення частин.
Технологія приготування котлетної маси та напівфабрикатів: котлети,
биточки, тюфтельки, зрази, рулет та ін. Вихід напівфабрикатів, вимоги до
якості.
Хімічний склад сільськогосподарської птиці, дичини, класифікація за
видом, вгодованістю, термічним станом та обробкою, вимоги до якості.
Технологічний процес обробки птиці, дичини.
М'ясні субпродукти: види, харчова цінність, класифікація, коротка
характеристика, механічна кулінарна обробка.
Тема 5. Теплова кулінарна обробка продуктів
Значення теплової обробки продуктів. Класифікація. Характеристика
способів теплової обробки: основних, комбінованих, допоміжних. Харчові
жири: види, класифікація, характеристика, використання.
Тема 6. Крупи, бобові, макаронні вироби: обробка, технологія приготування
страв
Будова та хімічний склад зерна злакових.
Крупи: види, асортимент, харчова цінність, вимоги до якості, механічна
кулінарна обробка, умови зберігання, використання.
Бобові: види, асортимент, харчова цінність, вимоги до якості, механічна
кулінарна обробка, умови зберігання, використання.
Макаронні вироби: асортимент, харчова цінність, вимоги до якості,
механічна кулінарна обробка, умови зберігання, використання.
Значення страв з круп. Способи варіння та відсоток приварку каш різної
консистенції. Розрахунок води та круп. Процеси, що проходять в кашах при
варінні. Відпуск каш, вимоги до якості, бракераж готових страв.
Загальні правила варіння бобових та макаронних виробів, відсоток
приварку.
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Приготування та відпуск макаронів відварених: з жиром, з сметаною, з
сиром; бобових відварених - різні способи відпуску. Відсоток приварку.
Тема 7. Технологія приготування супів
Харчова цінність супів, класифікація, умови зберігання, порядок і норми
відпускання.
Технологія приготування овочевої пасеровки.
Заправні супи, характеристика, класифікація, загальні правила
приготування.
Технологія приготування та відпуск супів картопляних з крупою,
бобовими, макаронними виробами, супів з різних овочів та ін. Вимоги до якості
супів.
Хімічний склад, класифікація, асортимент та характеристика молока,
вершків, молочних консервів (молоко згущене, сухе), молочнокислих
продуктів. Вимоги до якості, використання.
Технологія приготування, відпуск, вимоги до якості молочних супів: з
крупою, макаронними виробами.
Тема 8. Яйця, яєчні продукти: обробка, технологія приготування страв
Будова та хімічний склад яйця. Види яєць за строками зберігання та
категоріями. Яєчні продукти, їх асортимент. Механічна кулінарна обробка яєць,
яєчних продуктів.
Значення страв з яєць у харчуванні.
Загальні правила теплової обробки яєць. Процеси, що відбуваються в
яйцях під час теплової обробки.
Технологія приготування та відпуск страв з яєць: яйця варені, яєчня
(різновиди приготування та відпуску). Вимоги до якості.
Тема 9. Технологія приготування страв з овочів
Значення страв з овочів в харчуванні. Класифікація страв з овочів за
способом теплової обробки. Процеси, що проходять в овочах під час теплової
обробки. Заходи по збереженню вітаміну С.
Загальні правила варіння та припускання овочів, відсоток втрат.
Технологія приготування та відпуск картоплі відвареної, картопляного пюре,
капусти відвареної, овочів припущених та ін. Вимоги до якості страв.
Загальні правила смаження овочів, відпуск, вимоги до якості, відсоток
втрат. Технологія приготування страв: картопля смажена основним способом з
сирої та відвареної, картопля смажена в жирі (фрі), кабачки, баклажани, перець,
помідори, гарбузи, цибуля смажені та ін. Відсоток втрат.
Загальні правила запікання овочів, відпуск, вимоги до якості, відсоток
втрат.
Гарніри. Поняття про основний, додатковий, простий, комбінований,
складний гарнір.
Тема 10. Технологія приготування прісного тіста та виробів з нього
Види та сорти пшеничного борошна, вимоги до якості. Значення виробів з
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тіста.
Технологія приготування прісного тіста та виробів з нього: локшини,
вареників з різними фаршами, чебуреків, галушок та ін. Вимоги до якості.
Правила та умови теплової обробки виробів. Терміни та умови зберігання.
Предмет «Технологія приготування їжі з основами товарознавства»
(4 кваліфікаційний розряд)
Тема 1. Технологія приготування напівфабрикатів з риби,
морепродуктів
Хімічний склад, харчова цінність, властивості, кулінарне призначення риб
осетрових порід, риб без луски (налим, вугор, сом, зубатка та ін.).
Ознаки та органолептичні методи визначення доброякісності риб
осетрових порід.
Порядок обробки риб осетрових порід. Механічна кулінарна обробка риб
осетрових порід. Визначення відсотку відходів. Підготовка до теплової
обробки.
Приготування рибних напівфабрикатів з усіх видів риб. Прийоми, що
використовують під час виготовлення напівфабрикатів. Приготування
напівфабрикатів для варіння, припускання, тушкування, смаження, запікання.
Підготовка риби для фарширування у цілому вигляді, кругляками та філе.
Механічна кулінарна обробка харчових відходів.
Технологія приготування натуральної січеної маси з риби та
напівфабрикатів: ковбаски рибні, січеники рибні та ін. Вихід напівфабрикатів,
вимоги до якості.
Способи формування та панірування напівфабрикатів з риби.
Морепродукти: асортимент, види, хімічний склад і харчова цінність,
призначення, вимоги до якості, умови зберігання, використання. Ознаки та
органолептичні методи визначення доброякісності морепродуктів.
Механічна кулінарна обробка морепродуктів. Особливості механічної
кулінарної обробки свіжих, сушених, заморожених морепродуктів. Визначення
відсотку відходів. Підготовка до теплової обробки.
Тема 2. Технологія приготування напівфабрикатів з м'яса, птиці,
субпродуктів
Розбирання яловичини, кулінарне призначення частин, визначення
відсотку м’яса та кісток.
Розбирання свинячої, телячої, баранячої туш, кулінарне призначення
частин, визначення відсотку м’яса та кісток.
Характеристика прийомів, що використовуються при виготовленні
напівфабрикатів: нарізування, відбивання, підрізування сухожиль, панірування,
маринування, шпигування.
Технологія приготування великошматкових напівфабрикатів для варіння,
смаження, тушкування: м'ясо відварне, м'ясо смажене великим шматком, м’ясо
шпиговане, м'ясо тушковане великим шматком.
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Технологія приготування порційних напівфабрикатів з яловичини для
смаження: біфштекс, філе, лангет, антрекот, ромштекс та ін. Вихід
напівфабрикатів, вимоги до якості.
Технологія приготування порційних напівфабрикатів для смаження з м’яса
свинини, баранини, телятини: котлета натуральна, котлета відбивна, ескалоп,
шніцель, битки київські, м’ясо “Престиж”, м’ясо “Аппетитное”, котлета,
фарширована грибами. Вихід напівфабрикатів, вимоги до якості.
Технологія приготування порційних напівфабрикатів для тушкування:
яловичина в кисло-солодкому соусі, битки українські, крученики, завиванці,
вертуни та ін. Вихід напівфабрикатів, вимоги до якості.
Технологія
приготування
дрібношматкових
напівфабрикатів:
бефстроганов, азу, гуляш, рагу, плов, печеня по-домашньому, печеня київська,
шашлики та ін. Вихід напівфабрикатів, вимоги до якості.
Технологія приготування натуральної січеної маси та напівфабрикатів з
неї: біфштекс січений, котлети (січеники) полтавські, шніцель натуральний
січений, биточки по-селянськи, м’ясні кульки. Вихід напівфабрикатів, вимоги
до якості.
Технологія приготування напівфабрикатів з птиці. Значення, види,
прийоми заправляння (формування) птиці перед тепловою обробкою.
Технологія приготування котлетної маси з птиці та напівфабрикатів з неї:
котлети, биточки, котлета “Смак”, “Загадка” та ін. Вихід напівфабрикатів,
вимоги до якості.
Приготування напівфабрикатів із субпродуктів: печінка смажена, мозок та
серце відварні, оладки з печінки та ін. Вихід напівфабрикатів, вимоги до якості.
Способи формування та панірування напівфабрикатів з м’яса, птиці.
Умови й терміни зберігання напівфабрикатів з м’яса та птиці.
Тема 3. Технологія приготування супів
Прянощі, приправи: класифікація, коротка характеристика, використання.
Технологія приготування пасеровок: борошняної, бурякової.
Технологія приготування бульйонів: м’ясного, м’ясо-кісткового, рибного,
грибного, з птиці. Вимоги до якості.
Загальні правила відпуску бульйонів, з різними гарнірами: рисом,
вермішеллю відварною, пиріжками, фрикадельками, омлетом паровим,
гострими грінками, яйцем “в мішечок” та ін. Вимоги до якості.
Борщі. Загальні правила приготування. Технологія приготування та
особливості приготування борщів: українського, київського, полтавського,
чернігівського, львівського, з свіжою картоплею та капустою, з чорносливом та
грибами, зеленого та ін. Вимоги до якості борщів, правила відпуску, вихід.
Щі. Загальні правила приготування, асортимент. Технологія приготування
та відпуск: щі з свіжою капустою та картоплею, щі зелені тощо. Вимоги до
якості.
Капусняки. Технологія приготування, асортимент, відпуск, вимоги до
якості.
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Розсольники. Загальні правила приготування, асортимент. Технологія
приготування та відпуск розсольнику з крупою, розсольнику домашнього тощо.
Вимоги до якості розсольників.
Солянки. Технологія приготування та відпуск: солянка домашня, солянка
збірна м’ясна тощо. Правила відпуску, вимоги до якості.
Технологія приготування та відпуск різних супів: суп локшина домашня та
ін. Вимоги до якості.
Супи-пюре. Загальні правила приготування. Технологія приготування
супів-пюре: суп-пюре з картоплі, суп-пюре з різних овочів тощо. Відпуск та
вимоги до якості.
Технологія приготування холодних супів: окрошки овочевої, м’ясної,
борщу холодного та ін. Відпуск, вимоги до якості.
Технологія приготування, відпуск, вимоги до якості солодких супів: з ягід,
з свіжих плодів та ін. Гарніри до солодких супів.
Тема 4. Технологія приготування соусів
Значення соусів в харчуванні, класифікація.
Приготування напівфабрикатів для соусів: пасеровок овочевої, борошняної
(сухої та жирової), м’ясний сік. Принципи підбирання соусів до страв.
Технологія приготування основних соусів на бульйонах та їх похідних:
соус білий основний, соус томатний, паровий, білий з овочами та ін. Вимоги до
якості, використання.
Технологія приготування молочних і сметанних соусів: молочного
основного, молочного солодкого; сметанного (натурального сметанного,
сметанного на білому основному, сметанного з томатом), грибного. Вимоги до
якості, використання соусів.
Технологія приготування холодних соусів та заправок: маринад овочевий з
томатом, салатні заправки, соус-гірчиця тощо. Майонез та його похідні: із
сметаною, зеленню та ін. Вимоги до якості соусів, використання.
Технологія приготування солодких соусів: соус яблучний, соус
абрикосовий тощо. Вимоги до якості, використання.
Тема 5. Технологія приготування страв з овочів і грибів
Загальні правила оформлення страв. Складні форми нарізання овочів.
Елементи оформлення, композиції.
Загальні правила смаження страв з овочів. Технологія приготування страв:
деруни (різновиди приготування та подачі), картопляні котлети, картопляники
(зрази), картопляні пальчики, крокети картопляні, оладки з кабачків, оладки з
гарбуза, картопля з грибами та ін. Вимоги до якості, правила відпуску. Відсоток
втрат під час теплової обробки.
Загальні правила тушкування та запікання страв з овочів. Технологія
приготування страв: картопля тушкована, баклажани тушковані з картоплею,
капуста тушкована, рагу овочеве, запіканка картопляна, рулет картопляний,
голубці овочеві, овочі фаршировані, картопля фарширована, гриби запечені в
сметані, картопля тушкована з грибами в сметані та ін. Вимоги до якості,
правила відпуску. Відсоток втрат під час теплової обробки.
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Технологія приготування гарнірів. Варіанти складних гарнірів і правила їх
підбору. Вимоги до якості, правила відпуску.
Тема 6. Технологія приготування страв з яєць та сиру
Яєчні продукти та їх використання.
Технологія приготування та відпуск страв з яєць: омлети (натуральний,
змішаний та фарширований) тощо. Вимоги до якості.
Технологія приготування та відпуск страв із запечених яєчних продуктів.
Вимоги до якості, відсоток втрат під час теплової обробки.
Значення страв з сиру в харчуванні. Відпуск сиру з сметаною, варенням,
медом, молоком, тощо. Вимоги до якості. Процеси, що відбуваються з сиром
під час теплової обробки.
Технологія приготування та відпуск страв із сиру: вареники з сиром,
вареники ліниві, сирники (різновидності), запіканка з сиру, пудинг з сиру та ін.
Вимоги до якості. Відсоток втрат під час теплової обробки.
Вимоги до якості страв, відпуск. Визначення відсотку приварку.
Тема 7. Технологія приготування страв з круп, бобових і макаронних
виробів
Технологія приготування страв з каш: котлет, биточків, пудингів,
запіканок тощо. Вимоги до якості страв, відпуск. Відсоток втрат під час
теплової обробки.
Технологія приготування страв з бобових і макаронних виробів: запіканок,
макароннику, бабки з локшини та сиру та ін. Вимоги до якості страв, відпуск.
Відсоток втрат.
Тема 8. Технологія приготування страв з риби, морепродуктів
Значення страв з риби в харчуванні. Процеси, що відбуваються в рибі під
час теплової обробки. Класифікація страв з риби за способом теплової обробки.
Загальні правила варіння та припускання риби, підбір соусів, гарнірів,
правила подачі, вимоги до якості, відсоток втрат. Технологія приготування та
відпуск риби відвареної, риби припущеної.
Загальні правила смаження та тушкування риби, підбір соусів, гарнірів,
посуду для відпуску, відсоток втрат. Технологія приготування страв: риба
смажена основним способом, риба “фрі”, риба смажена в тісті та ін.; риба
тушкована з овочами і томатом, риба тушкована в сметані (два способи), риба
“Оскар” та ін.
Загальні правила запікання риби, підбір гарнірів, соусів, відсоток втрат.
Технологія приготування страв: риба запечена під майонезом, карасі запечені в
сметані, риба запечена по-російськи та ін. Вихід, відпуск, відсоток втрат.
Технологія приготування страв з фаршированої риби: риба фарширована
цілою, кругляками, філе з риби фаршироване, короп фарширований кашею та
грибами та ін. Відпуск, вимоги до якості, відсоток втрат.
Технологія приготування страви з рибної натуральної січеної та котлетної
маси: ковбаски рибні, січеники рибні українські, рулет, зрази та ін. Відпуск
страв, вимоги до якості, відсоток втрат під час теплової обробки.

15

Технологія приготування страв з продуктів моря: раки або креветки
відварені натуральні, кальмари в томатному або сметанному соусі та ін.
Відпуск страв, вимоги до якості, відсоток втрат під час теплової обробки.
Тема 9. Технологія приготування страв з м'яса, птиці, субпродуктів
Значення страв з м'яса в харчуванні. Класифікація страв з м’яса за
способом теплової обробки. Процеси, що відбуваються у м'ясі під час теплової
обробки.
Загальні правила варіння м'яса, визначення готовності, підбір гарнірів,
соусів, відпуск, вимоги до якості, відсоток втрат. Технологія приготування та
відпуск м’яса відварного.
Загальні правила смаження м’яса, підбір гарнірів, соусів, відпуск, вимоги
до якості, відсоток втрат. Технологія приготування та відпуск страв із
смаженого м’яса великим шматком: свинина, телятина смажена великим
шматком тощо.
Технологія приготування страв із смаженого м’яса (яловичини)
порційними шматками: біфштекс, філе, лангет, антрекот, ромштекс та ін. Вихід,
підбір гарнірів, соусів, відпуск, вимоги до якості, відсоток втрат.
Технологія приготування та відпуск страв із смаженого м’яса дрібної
худоби: ескалоп, битки київські, котлета відбивна, м’ясо “Престиж”, м’ясо
“Аппетитное”, котлета, фаршироване грибами та ін. Вихід, підбір гарнірів,
соусів, відпуск, вимоги до якості, відсоток втрат.
Технологія приготування та відпуск страв із смаженого м’яса дрібними
шматками: шашлик з яловичини (по-московськи), шашлик з баранини (покавказьки), бефстроганов (2 способи) тощо. Підбір гарнірів, відпуск, вимоги до
якості, відсоток втрат.
Загальні правила тушкування м'яса, підбір гарнірів, соусів, відпуск,
відсоток втрат. Технологія приготування та відпуск страв: м'ясо тушковане
великим шматком, яловичина тушкована в кисло-солодкому соусі, битки
українські, азу, рагу, гуляш, плов, крученики волинські, печеня київська,
печеня по-домашньому тощо. Вимоги до якості страв, відсоток втрат під час
теплової обробки.
Загальні правила запікання страв з м’яса. Технологія приготування та
відпуск страв: запіканка або рулет картопляний з м’ясом, кабачки, перець
фаршировані м’ясом і рисом, голубці з м’ясом та ін. Вимоги до якості страв.
Технологія приготування та відпуск страв з натуральної січеної маси:
біфштекс січений, котлети натуральні січені, шніцель натуральний січений,
биточки по-селянськи, котлети полтавські та ін. Вимоги до якості, підбір
гарнірів, відсоток втрат.
Технологія приготування та відпуск страв з котлетної маси: зрази, рулет
тощо. Вимоги до якості, підбір гарнірів, відсоток втрат.
Технологія приготування страв з птиці. Технологія приготування та
відпуск птиці відвареної, порціонування птиці, підбір гарнірів, соусів.
Основні правила смаження птиці у цілому вигляді, порціонування птиці,
підбір гарнірів, відсоток втрат.
Технологія приготування та відпуск страв з тушкованої птиці: птиця
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тушкована в соусі тощо. Вихід, підбір гарнірів, відпуск, вимоги до якості.
Технологія приготування та відпуск страв з котлетної маси з птиці:
котлети, биточки та ін. Вихід, підбір гарнірів, соусів, відпуск, вимоги до якості,
відсоток втрат.
Технологія приготування та відпуск страв із субпродуктів: печінка, нирки,
мозок смажені, мозок “фрі” та ін. Вихід, підбір гарнірів, соусів, відпуск, вимоги
до якості, відсоток втрат.
Тема 10. Технологія приготування холодних страв і закусок
Загальна характеристика сировини для приготування холодних страв і
закусок та її підготовка. Значення холодних страв і закусок у харчуванні.
Правила оформлення закусок. Умови й терміни зберігання холодних страв і
закусок.
Рибні продукти солоні, копчені, баликові вироби, ікра риб, рибні консерви,
крабові палички, пасти: види, характеристика, вимоги до якості, використання,
умови та строки зберігання.
Ковбасні вироби, м’ясо-копченості, консерви: види, характеристика,
вимоги до якості, використання, умови та строки зберігання.
Сири тверді та м’які сичужні, плавлені, розсольні, кисломолочні: види,
характеристика, вимоги до якості, використання, умови та строки зберігання.
Хліб і хлібобулочні вироби: характеристика, вимоги до якості,
використання, умови та строки зберігання.
Підготування сировини для приготування бутербродів. Загальні правила
приготування, оформлення та відпуску бутербродів.
Технологія приготування бутербродів: відкриті та закриті, гарячі,
багатошарові тощо. Вимоги до якості.
Технологія приготування салатів із сирих та варених овочів: з зеленої
цибулі, редису, помідорів, огірків, перцю тощо; з картоплі (різновидності),
салат м’ясний, вінегрет (різновидності) та ін. Вимоги до якості. Оформлення,
відпуск.
Технологія приготування страв і закусок з овочів: ікра овочева, ікра
баклажана тощо; помідори, перець, кабачки фаршировані та ін. Вимоги до
якості. Оформлення, відпуск.
Технологія приготування закусок з сиру та яєць: закуска гостра, яйця під
майонезом, яйця фаршировані та ін. Вимоги до якості. Оформлення, відпуск.
Технологія приготування страв і закусок з риби, рибних продуктів:
оселедець натуральний, оселедець з цибулею, оселедець з гарніром, риба під
маринадом, холодець з риби тощо. Вимоги до якості. Оформлення, відпуск.
Технологія приготування страв і закусок з м'яса, м’ясних продуктів: м’ясо
або птиця відварні (смажені) з гарніром, холодець з м’яса, субпродуктів,
холодець з птиці, рулет полтавський тощо. Вимоги до якості. Оформлення,
відпуск.
Тема 11. Технологія приготування солодких страв і напоїв
Значення солодких страв в харчуванні. Класифікація. Загальна
характеристика сировини для приготування солодких страв.
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Плоди зерняткові, кісточкові: особливості хімічного складу, види, сорти,
вимоги до якості, умови зберігання, використання.
Ягоди та горіхоплідні, субтропічні та тропічні плоди: особливості
хімічного складу, види, сорти, вимоги до якості, умови зберігання,
використання.
Правила подачі (відпуску) натуральних плодів та ягід.
Цукор: види, значення для організму, вимоги до якості, використання в
кулінарії. Мед натуральний: види, хімічний склад, коротка характеристика,
лікувальні властивості, вимоги до якості, використання.
Технологія приготування та відпуск компотів із свіжих та заморожених
ягід і плодів, сухофруктів, узвар.
Загальні правила приготування киселів. Технологія приготування та
відпуск киселів різної консистенції з ягід, плодів, консервованих фруктів,
молочного та ін. Вимоги до якості киселів.
Желеподібні страви. Характеристика драглеподібних речовин: желатин,
агар, агароїд.
Технологія приготування та відпуск желе молочного, з плодів або свіжих
ягід, з цитрусових тощо. Вимоги до якості.
Технологія приготування та відпуск гарячих солодких страв: яблука
печені, яблука у тісті смажені, яблука по-київські, шарлотка з яблуками та ін.
Вимоги до якості.
Чай: хімічний склад, харчова цінність, класифікація, вимоги до якості.
Правила заварювання чаю, різновиди подачі.
Кава: хімічний склад, харчова цінність, види, вимоги до якості.
Технологія приготування, способи подачі: кава натуральна, кава з
молоком, кава з вершками, кава по-східному, кава глясе. Відпуск.
Какао: хімічний склад, харчова цінність. Технологія приготування какао з
молоком, шоколаду. Взаємозамінність продуктів.
Тема 12. Технологія приготування тіста та виробів з нього
Загальна характеристика розпушувачів, використання, вимоги до якості.
Підготовка сировини для замішування тіста.
Технологія приготування фаршів: з м'яса, риби, сиру, капусти, яєць і
зеленої цибулі, рису та ін. Вимоги до якості, використання.
Технологія приготування солодких фаршів: з яблук, свіжих вишень або
слив, маку, гарбуза, тощо. Вимоги до якості. Використання фаршів.
Технологія приготування рідкого прісного тіста та виробів з нього:
налисників з різними фаршами, оладок на кислому молоці тощо. Вихід, вимоги
до якості. Правила відпуску.
Технологія приготування дріжджового тіста безопарним і опарним
способом. Вимоги до якості. Процеси, що проходять під час замісу, бродінні
тіста та випіканні виробів. Недоліки тіста, що виникають внаслідок
неправильного режиму бродіння, причини, способи усунення.
Технологія приготування виробів з дріжджового тіста: ватрушок,
розтягаїв, булочок різних, оладок, млинців, пиріжків, біляшів, пампушок та ін.
Вихід, вимоги до якості, відсоток втрат виробів під час теплової обробки.
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Технологія приготування багатопорційних виробів з дріжджового тіста:
пироги відкриті, напіввідкриті, закриті, кулеб’яка, рулет з маком та ін. Вихід,
вимоги до якості, відсоток втрат виробів під час теплової обробки.
Технологія приготування піци різних видів і фаршів до неї. Вихід, вимоги
до якості. Недоліки випечених виробів, причини, способи усунення.
Технологія приготування прісного здобного тіста. Підготовка сировини,
заміс тіста. Технологія приготування виробів з прісного здобного тіста: пироги
напіввідкриті з різними начинками та ін. Вимоги до якості виробів.
Предмет «Устаткування підприємств харчування»
(3 кваліфікаційний розряд)
Тема 1. Вступ. Знайомство з технікою підприємств харчування
Ознайомлення з технікою підприємств харчування. Значення ефективного
та раціонального використання техніки і дотримання технічних вимог безпеки
праці, підвищення її продуктивності, поліпшення якості продукції. Роль
технічних знань для раціонального, безпечного та ефективного використання
устаткування. Зв'язок з іншими предметами.
Тема 2. Загальні відомості про машини та механізми
Поняття про машину. Класифікація машин, які використовуються на
підприємствах харчування. Вимоги до машин та матеріалів для їх
виготовлення. Основні частини та деталі машин, їх призначення та будова.
Загальні відомості про передаточні механізми, їх призначення, основні види і
застосування. Технічна документація машин, загальні правила експлуатації
устаткування і основні вимоги техніки безпеки праці.
Тема 3. Універсальні кухонні машини
Універсальні кухонні машини: їх класифікація, призначення, будова,
комплектація змінними механізмами, правила експлуатації та технічні вимоги
безпеки праці.
Тема 4. Ваговимірювальне устаткування
Класифікація ваг, їх призначення, будова. Вимоги до ваг, гир, правила
експлуатації з дотриманням технічних вимог безпеки праці.
Тема 5. Машини та механізми для обробки овочів
Характеристика машин для обробки овочів та картоплі на підприємствах
харчування, їх класифікація. Машини та механізми для очищення овочів та
картоплі, для нарізання сирих та варених овочів, для протирання продуктів та
овочів.
Призначення машин та механізмів, їх будова, принцип роботи, правила
експлуатації з дотриманням технічних вимог безпеки праці. Можливі проблеми
під час роботи машин.
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Тема 6. Машини та механізми для обробки м'яса та риби
Загальна характеристика машин та механізмів для обробки м'яса та риби.
Машини та механізми для подрібнення м'яса та риби (м’ясорубки, кутери),
фаршемішалки, машини та механізми для розпушування м'яса, для дозування та
формування котлет і пельменів.
Призначення машин та механізмів, їх будова, принцип роботи, правила
експлуатації з дотриманням технічних вимог безпеки праці, складання та
розбирання робочих деталей. Небезпечні зони машин та механізмів, можливі
проблеми під час роботи устаткування та методи їх вирішення.
Тема 7. Машини та механізми для приготування тіста
Характеристика машин для приготування тіста, їх призначення та
класифікація. Машини та механізми для просіювання борошна. Машини для
замішування та розкачування тіста.
Призначення даного устаткування, його будова, принцип роботи,
регулювання швидкості, складання та розбирання робочих деталей. Правила
експлуатації з дотриманням технічних вимог безпеки праці.
Тема 8. Підйомно-транспортне устаткування
Призначення, класифікація, будова, правила експлуатації та технічні
вимоги безпеки праці під час роботи з ліфтами, підйомниками, транспортерами,
візками.
Тема 9. Загальні відомості про теплове устаткування
Відомості про теплове устаткування. Класифікація теплового
устаткування. Паливо, його види, склад. Загальні відомості про електричне
устаткування. Електронагрівальні елементи: їх види, будова, принцип роботи,
переваги та недоліки кожного виду, застосування. Загальні відомості про
секційно-модульоване обладнання.
Загальні відомості устаткування на газовому обігріві. Правила експлуатації
та безпека праці з газовим обладнанням.
Запобігання перевитрат палива. Характеристика та властивості горючих
газів, переваги та недоліки газових апаратів, газові пальники, їх види, будова.
Правила розпалювання пальників з дотриманням технічних вимог безпеки
праці.
Тема 10. Устаткування для варіння їжі
Котли секційно-модульовані для варіння їжі, пароварильні шафи,
сосисковарки, їх призначення, будова. Принцип роботи, правила експлуатації
та технічні вимоги безпеки праці, автоматика електричних котлів.
Тема 11. Устаткування для смаження їжі
Електричні та газові плити, сковороди, шафи для випікання та смаження
продуктів, фритюрниці - їх призначення, будова. Принцип дії, регулювання
температурного режиму, правила раціональної та безпечної експлуатації
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теплових апаратів. Заходи щодо економії паливно-енергетичних ресурсів.
Тема 12. Допоміжне устаткування
Водонагрівачі, кип'ятильники безперервної дії, їх призначення, будова.
Принцип роботи, автоматика, правила експлуатації та технічні вимоги безпеки
праці. Марміти електричні для відпуску 1-х та 2-х страв, їх призначення,
будова. Правила експлуатації та технічні вимоги безпеки праці.
Предмет «Устаткування підприємств харчування»
(4 кваліфікаційний розряд)
Тема 1. Машини та механізми для приготування кремів
Характеристика машин та механізмів для збивання продуктів.
Призначення даного устаткування, його будова, принцип роботи,
регулювання швидкості, складання та розбирання робочих деталей. Правила
експлуатації з дотриманням технічних вимог безпеки праці.
Тема 2. Сучасна електронна ваговимірювальна техніка
Класифікація сучасної електронної ваговимірювальної техніки. Її
призначення, будова. Вимоги до ваг, гир, правила експлуатації з дотриманням
технічних вимог безпеки праці.
Тема 3. Машини для нарізання хліба та гастрономічних продуктів
Характеристика машин для нарізання хліба та гастрономічних продуктів,
їх класифікація, призначення, будова, принцип роботи, правила експлуатації та
технічні вимоги безпеки праці. Можливі проблеми під час роботи машини,
причини та способи їх вирішення.
Тема 4. Сучасне теплове устаткування
Жаровні для смаження млинців-напівфабрикатів, шашличні печі, грилі,
НВЧ-печі: їх призначення, будова, принцип дії, регулювання температурного
режиму, правила раціональної та безпечної експлуатації теплових апаратів.
Заходи щодо економії паливно-енергетичних ресурсів.
Тема 5. Сучасне холодильне устаткування
Значення холодильної техніки для підприємств харчування. Види та
способи охолодження. Характеристика способів охолодження: льодяного,
льодяно-соляного, охолодження за допомогою сухого льоду. Холодильне
устаткування з машинним охолодженням. Характеристика холодильних машин.
Класифікація торговельного холодильного устаткування за конструкцією,
температурою зберігання, способом охолодження: сучасні збірно-розбірні
холодильні камери, холодильні шафи, холодильні прилавки-вітрини; їх типи,
призначення, будова, прилади автоматики, правила експлуатації, технічні
вимоги безпеки праці. Заходи щодо забезпечення надійності та економії
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електроенергії під час експлуатації холодильного устаткування з дотриманням
технічних вимог безпеки праці.
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ІV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Організація набору та прийому абітурієнтів, які мають диплом
кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста зі спеціальності 015.21 Професійна освіта (Харчові
технології) регулюються
Правилами прийому до
Первомайського
індустріально-педагогічного технікуму на поточний рік.
Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста використовується
фахове вступне випробування. Форма проведення фахового вступного
випробування – тестування (у письмовій формі).
Оцінювання знань абітурієнтів здійснюється за шкалою від 100 до 200
балів.
Кожен варіант містить 17 тестових завдань різного ступеня складності.
Завдання згруповані у три блоки, причому блоки І та II складаються із питань
закритої форми, а блок III - відкритої.
Перший блок представлений п’ятьма тестовими завданнями (№ 1-5), кожне
з яких оцінюється в 2 бали. Завдання цього блоку передбачають відповідь у
формі «Так» чи «Ні» на кожне із запропонованих тверджень.
Другий блок представлений десятьма завданнями (№ 6-15), кожне з яких
оцінюється в 4 бали. Кожне із завдань цього блоку є питанням із кількома
варіантами відповіді, вірним з яких є лише один варіант.
Третій блок складається також із 10 питань(№ 16 -25), кожне з яких
оцінюється в 5 балів. Кожне із завдань цього блоку є питанням із кількома
варіантами відповіді, вірним з яких є лише один варіант.
Максимально можлива кількість балів, яку вступник може набрати при
тестуванні, – 200.
Подвійні, неправильно записані, закреслені, підчищені та виправлені
відповіді у бланку відповідей вважаються помилкою.
Якщо при відповіді на завдання допущена помилка, абітурієнт може
виправити її таким чином: закреслити невірну відповідь, написати нову
відповідь та поряд з виправленням поставити свій підпис.
Шкала відповідності між 12-бальною та 200-бальною шкалами
оцінювання та коротка характеристика знань вступника, що відповідає певному
рівню знань, наведена у Додатку 1.
Необхідні для оцінювання відповіді записи виконуються на спеціальних
бланках тестування зі штампом Первомайського індустріально-педагогічного
технікуму. На цьому бланку вступник вказує лише варіант тестування.
До бланку тестування додається бланк шифрування, на якому вступник
вказує своє прізвище, ім’я по батькові.
Питання в білетах формуються на основі програм з вищеперерахованих
дисциплін.
Максимальний час на виконання фахового вступного випробування
становить 60 хвилин.
Порядок оскарження результатів та рішення фахової атестаційної комісії
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визначається Правилами прийому до Первомайського індустріальнопедагогічного технікуму на поточний рік.
Конкурсний бал вступника визначається за результатами фахового
випробування.
При однакових конкурсних балах кількох вступників враховується
середній бал диплому кваліфікованого робітника.
Випускники професійно-технічних навчальних закладів, які мають
диплом кваліфікованого робітника з відзнакою, мають право на позачергове
зарахування.
Фахове вступне випробування складається лише один раз.
Перелік та зміст тем з предметів загальнопрофесійної і професійнотеоретичної підготовки, що винесені в тестові завдання фахового вступного
випробування, наведено у розділі ІІІ.
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Додаток 1. Шкала відповідності між 12-бальною і 200-бальною
системами оцінювання та коротка характеристика знань вступника відповідно
до набраних балів
Бали

1
(100-107)

2
(108-115)

3
(116-123)

4
(124-133)

5
(134-141)

6
(142-150)

7
(151-158)

Знає
Вступник відтворює теоретичний матеріал на рівні розпізнання
окремих етапів технологічного процесу з приготування
напівфабрикатів для страв з овочів, риби, м’яса, простих закусок;
підготовки круп, борошна для приготування страв і виробів. Під
час відповідей і допускає суттєві помилки, які не може виправити
самостійно. Виконує тільки фрагменти завдань.
Вступник відтворює на рівні розпізнання окремі фрагменти
навчального матеріалу, пов’язаного з етапами технологічного
процесу з приготування напівфабрикатів для страв з овочів, риби,
м’яса, простих закусок. Виявляє здатність висловити просту думку.
Під час відповідей допускає суттєві помилки, які не може
виправити. Виконує тільки фрагменти завдань.
Вступник має незначні базові загальні знання з основних
відомостей, пов'язаних з етапами технологічного процесу з
приготування напівфабрикатів для страв з овочів, риби, м’яса,
простих закусок. Виконує тільки фрагменти завдань.
Вступник на рівні запам’ятовування, без розуміння відтворює
навчальний матеріал. Під час відповіді допускає значну кількість
помилок, які може виправити з допомогою викладача. Вміє
частково користуватися збірником рецептур та технологічними
картками з приготування страв.
Вступник на рівні запам’ятовування, без достатнього розуміння
відтворює навчальний матеріал. Знає правила відпуску страв та дає
їм якісну оцінку. Орієнтується в підборі соусів до страв з
використанням збірника рецептур та посуду для їх відпуску. Може
частково обґрунтувати свою відповідь. Під час відповіді допускає
незначну кількість помилок, які може виправити з допомогою
викладача.
Вступник виявляє знання та розуміння основних положень
навчального матеріалу, у цілому самостійно відтворює основний
навчальний матеріал. Знає товарознавчу характеристику сировини
для приготування закусок, солодких страв, розповідає загальні
правила приготування страв з овочів, м’яса, риби, супів, закусок,
солодких страв та виробів з тіста. Під час відповіді допускає окремі
помилки, які не може частково виправити. Орієнтується в підборі
посуду для відпуску страв. Може частково обґрунтувати
навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки.
Вступник самостійно, з розумінням відтворює суть основних
положень навчального матеріалу, а саме: організацію роботи та
технологію приготування заправних супів, супів-пюре, соусів,
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8
(159-166)

9
(167-175)

10
(176-183)

11
(184-191)

овочевих, рибних, м’ясних страв, закусок, солодких страв, виробів
з тіста. Аналізує, порівнює кулінарну характеристику страв, робить
висновки. Відповідь учня у цілому правильна, але містить
неточності та недостатньо обґрунтована, допускає несуттєві
помилки, які може частково виправити. Знає як користуватися
довідковою літературою з технології приготування страв.
Вступник самостійно, з розумінням відтворює основний навчальний
матеріал з технології приготування напівфабрикатів для виготовленя
страв з овочів, риби, м’яса, супів, соусів, закусок, солодких страв,
виробів з прісного, дріжджового тіста. Дає визначення основних
процесів, що відбуваються в харчових продуктах під час теплової
обробки. За допомогою викладача аналізує, порівнює, робить
висновки харчової цінності страв, встановлює зв’язок професії
кухаря з іншими предметами. Підбирає посуд та відпускає страви,
дає їм якісну оцінку. У цілому дає логічну, достатньо обґрунтовану
відповідь, допускаючи несуттєві помилки, які частково виправляє.
Вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал в
межах програми, самостійно використовує знання для теоретичних і
практичних завдань з визначення харчової цінності страв,
приготування складних рибних, м’ясних і солодких страв, закусок,
виробів з прісного, дріжджового тіста. Дає визначення основних
технологічних понять, аналізує, порівнює, систематизує інформацію,
робить висновки та встановлює зв’язок з виробничим навчанням.
Його відповідь у цілому правильна, логічна та достатньо
обґрунтована. Інколи допускає несуттєві помилки, які може сам
виправити.
Усвідомлено користується збірником рецептур та іншою
нормативною документацією.
Вступник володіє глибокими міцними знаннями, здатний
використовувати їх у нестандартних умовах. Усвідомлено засвоює
нову інформацію в ширшому обсязі, ніж передбачено програмою.
Володіє глибокими професійними знання-ми навчального матеріалу з
підбору посуду, устаткування для приготування страв. Відповідь
повна, правильна, логічна, системна, містить аналіз. Під час відповіді
допускає окремі неточності, які може виправити самостійно. Виявляє
творчий інтерес до обраної професії, нової техніки (устаткування) та
новітньої технології.
Вступник володіє глибокими узагальненими знаннями, виявляє
творчі здібності у виконанні теоретичних і практичних завдань з
складною технологією приготування страв з м’яса, риби, закусок,
супів, солодких страв, виробів з, дріжджового, прісного, здобного
тіста, правилами їх відпуску, підбору гарнірів, соусів та визначенню
якості страв. Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз і
систематизацію.
Усвідомлено засвоює нову інформацію в ширшому обсязі, ніж
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передбачено програмою.
Виказує творчий інтерес до обраної професії, вивчення нової
техніки (устаткування) та новітньої технології.
Вступник усвідомлено засвоює нову інформацію в ширшому обсязі,
ніж передбачено програмою. Володіє узагальненими професійними
знаннями, виявляє творчі здібності у виконанні теоретичного та
практичного завдань з технології приготування страв з м’яса, риби,
супів, соусів, закусок, солодких страв, виробів з дріжджового, прісного, здобного тіста, знає правила відпуску страв, підбору гарнірів,
12
соусів та визначення якості страв. Встановлює причинно-наслідкові
(192-200)
та міжпредметні зв’язки, робить аргументовані висновки. Правильно
робить перерахунок сировини, вміло користується довідковою
літературою, нормативною документацією. Відповідь повна,
правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію.
Виказує пізнавальний творчий інтерес до обраної професії, нової
техніки (устаткування) та новітньої технології.

