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Тема розділу:  Приготування страв з риби та 

морських продуктів. 

 

Тема уроку: Інструктаж з безпеки праці. 

Приготування риби відварної, риби 

припущеної та смаженої основним способом. 

Добір соусу, гарнірів.  

 

 

 

Мета уроку: 

- Навчальна:  Формування  первинних  знань  і  навичок  з  виконання  

трудових  прийомів; 

- Розвиваюча: Розвиток  знань  і  практичних  умінь  на  основі  сучасних  

досягнень  і  передового  досвіду. 

- Виховна:  Виховання  свідомого  відношення  до  роботи,  почуття  

відповідальності  за  роботу,  формування  вміння  раціонально  

використовувати  робочий  час,  дбайливого  ставлення  до  витрати  

продуктів. 

 

Тип уроку: виконання простих комплексних робіт.  

 

Матеріально - технічне забезпечення:  

Обладнання: циферблатні ваги, виробничі столи, стелаж для розморожування 

риби, холодильні шафи.  

Посуд та інвентар: емальовані миски, каструлі, сотейник,  лотки, ножі кухарської 

трійки «РС», розробні дошки «РС», ножі-сікачі, кухарська сокира, мусат, 

шпигувальна голка.  

Сировина: згідно із технологічними картами.  

 

Методичне забезпечення: збірник рецептур, інструкційні та технологічні карти, 

ілюстрації, відеоролики, презентація, створена у програмі Power Point. 



 

Міжпредметні зв’язки: «Технологія приготування їжі з основами 

товарознавства», «Охорона праці», «Організація виробництва та 

обслуговування»,  «Основи санітарії та гігієни».  

 

Хід  уроку 

 

I Організаційна частина (3 хв). 

 

1. Перевірка присутності учнів.  

 

2.Перевірка зовнішнього вигляду. Дотримання правил особистої гігієни. 

  

ІІ. Вступний інструктаж (42 хв.)  

 

(У процесі вступного інструктажу майстер виробничого навчання 

конкретизує і поглиблює теоретичні знання, набуті учнями на уроках 

спецдисциплін. Так під час виробничого навчання у майбутніх кухарів (тема: 

«Інструктаж з безпеки праці. Приготування риби відварної, риби 

припущеної та смаженої основним способом. Добір соусу, гарнірів.») 

актуалізуються знання про харчову цінність риби у житті людини, правила 

підготовки та організації робочого місця, обладнання, посуду, інвентарю, 

вимоги до обробки риби та нарізання з неї напівфабрикатів.  

Таким чином, майстер виробничого навчання повинен використовувати 

різноманітний теоретичний матеріал, проте намагання дати учням під час 

вступного інструктажу максимум теоретичних відомостей є істотним 

недоліком. Найефективнішим є активне пригадування, на яке майстер орієнтує 

учнів з допомогою навідних запитань, підказок. Так в пам’яті учнів 

відновлюється й систематизується матеріал із спецдисциплін. Треба, проте, 

мати на увазі, що це повторення організовується не з метою виставлення 

оцінок, а для створення необхідної основи для наступної роботи на уроці. Якщо 

учні не володіють потрібними знаннями, майстер допомагає актуалізувати їх).  

 

Повідомлення теми уроку: «Приготування риби відварної, риби 

припущеної та смаженої основним способом. Добір соусу, гарнірів» 

(презентація у програмі PowerPoint).  

 

Мета нашого уроку - сформувати в учнів початкові вміння:

 

 обробки і підготовки до використання риби;  

  риби;  



 визначення якісного приготування напівфабрикатів;  

 ережливе 

ставлення до обладнання, витрачання електроенергії, води.  

 

Задача даного уроку – провести первинну обробку риби, приготувати 

відварну, припущену та смажену рибу основним способом.  

 

Перевірка майстром виробничого навчання теоретичних знань з теми: 

«Приготування риби відварної, риби припущеної та смаженої основним 

способом. Добір соусу, гарнірів.»  

 

1.У чому полягає цінність риби?  

Риба і рибні продукти - важливі продукти 

харчування, оскільки містять усі необхідні для 

організму людини речовини – білки, жири, 

вуглеводи, екстрактивні речовини, мінеральні 

речовини, ферменти, вітаміни А, Д, Е, групи  В2, 

В12, РР, С.  

 

2. В яких цехах проводять обробку риби ?  

Кулінарну механічну обробку риби проводять у 

рибному або  м’ясо-рибному цеху.  

3.За якими ознаками класифікують рибу?  

 Рибу можна класифікувати за багатьма 

ознаками, наприклад, способу життя, по будові 

скелета, розміром або масою, за домами та ін У товароведной практиці риб 

розрізняють за домами і видам.За домами риб поділяють залежно від загальних 

ознак: форми тіла, кількості, форми й розташування плавців, скелета, наявності 

луски і ін Вид є біологічною одиницею систематики риб.Це сукупність дуже 

схожих за біологічними і зовнішніми ознаками особин, які мають визначені 

подібні ознаки, що передаються у спадок і завжди відрізняють даний вид від 

близьких видів.В даний час налічується більше 22 тис. видів риб, що 

об'єднуються майже в 550 родин.  

 За будовою скелета ділять на хрящекостних (осетрові) та з кістковим 

скелетом.  

 По способі життя й місцю проживання риби поділяють на: морські - 

постійно живуть і нерестуют в морях та океанах (оселедець, тріска, скумбрія 

тощо); прісноводні - постійно живуть і нерестуют в прісній воді (стерлядь, минь, 

товстолобик та ін); напівпрохідні - зазвичай мешкають в опріснених ділянках 

морів, а для нересту й зимівлі йдуть в річки (лящ, судак, сом та ін); прохідні - 

живуть у морях, але для нересту заходять в річки (осетрові, крім стерляді, 



горбуша, кета та ін) або живуть в прісній воді, а для нересту заходять у моря й 

океани (вугор).  

 По розміру або масі - поділяють на великі, середні і дрібні.Розрізняють 

загальну і промислову довжину риби.У торговій практиці користуються 

промислової довжиною, яка вимірюється по прямій лінії від передньої точки 

голови (вершини рила) до початку середніх променів хвостового плавця.Крупна 

риба зазвичай цінується вище і за смаковими гідністю перевершує дрібну.Тільки 

у деяких риб (кефалі, щуки, білуги) великі екземпляри мають більш жорстке і 

грубе м'ясо.Такі риби, як кілька, корюшка, салака, мінога ні по довжині, ні по 

масі не поділяються.Деякі види риб надходять в торгівлю під назвою дрібниця 1-

й і 2-ї груп.По довжині і масі рибну дрібниця не поділяють.  

Якість риби, за невеликим винятком, залежить від її жирності, жирність риби в 

свою чергу пов'язана з її віком, місцем проживання, близькістю нерестового 

періоду.  

 За ступенем жирності рибу поділяють на містять понад 8% жиру.Такими 

рибами є міноги, осетрові, багато лососеві (особливо європейські різновиди 

лососів), деякі види оселедцевих, скумбрія, вугор, хамса.Містять від 4 до 8% 

жиру - до них відноситься більшість коропових, частина далекосхідних лососів, 

частина оселедцевих, деякі різновиди камбалових і сом.Містять жиру менше 4%, 

- належать окуневі, тріскові, форель, щука і ін Групу особливо жирних риб - 

більше 15% жиру.  

Необхідно враховувати умовність цього поділу; так, наприклад, сазан і деякі 

інші коропові на Амурі містять в м'ясі більш 10% жиру, оселедець океанська під 

час нересту має 2-3% жиру в м'ясі, а в період нагулу жирність її м'яса 

підвищується до 25% і більше.  

4. Як за видами класифікують рибу?  

Рибу  класифікують за місцем і способом існування на: 

- океанічну; 

- морську; 

- прісноводну; 

- прохідна (яка живе в морях, а нерестується в річках- осетрові, лососеві.

5. У якому термічному стані надходить риба на підприємства громадського 

харчування?  

На підприємства громадського харчування риба надходить у свіжому, 

замороженому і охолодженому стані.  

6. Якщо риба  заморожене, як її розморожують?  

Рибу  розморожують на повітрі або у воді. Цінні породи розморожують тільки 

на повітрі, так як вода вимиває із риби поживні речовини.  

7. Від чого залежить тривалість розморожування і яке розморожування 

вважається закінченим?  



Тривалість розморожування залежить від виду риби і маси туш, півтуш, 

четвертин. Закінченим вважається розмороження риби, коли вона готова до 

обробки. 

8. Які напівфабрикати можна приготувати з риби?  

З риби можна приготувати такі напівфабрикати: кругляки, котлети, биточки, 

тюфтельки, рулет. 

9. Які напівфабрикати можна нарізати з риби?  

Великошматкові  

- смажена риба; 

- риба запечена в шафі.   

Порційні  

- котлети;  

- биточки.  

10. Вимоги до якості напівфабрикатів.  

Напівфабрикати повинні бути правильної форми, поверхня не завітрена, 

витримані відповідні розміри, вага, кількість штук на порцію.  

(Майстер виробничого навчання демонструє учням натуральні зразки 

напівфабрикатів, які були ним приготовлені заздалегідь).  

11. Вимоги безпеки під час роботи.  

При роботі з ножем кухар повинен держати лезо від себе, гострити ніж об мусат 

треба осторонь від учнів, зайнятих на інших операціях, розробку мороженої 

риби потрібно проводити після її розмороження, розкриття та 

розпаковку тари необхідно проводити з використанням спеціальних 

інструментів (цв'яходери, кліщі).  

12. Назвіть вимоги безпеки по закінченню роботи.  

Прибрати робоче місце, звільнити його від відходів виробництва, винести 

сміття, звільнити проходи, почистити, помити інвентар, інструмент, скласти 

його у відведене для нього місце, прибрати у кухні-лабораторії.  

 

Демонстрація виконання елементів технологічного процесу приготування 

риби відварної, риби припущеної та смаженої основним способом. Добір 

соусу, гарнірів. 

(При вивченні операцій важливе значення має кваліфікований і методично 

правильний показ майстром прийомів, якими мусять оволодіти учні. Якщо 

таких прийомів багато, майстер вимагає від учнів їх відтворення і пояснень за 

змістом інструкційної картки. Майстер наводить типові помилки учнів, вказує 

їх причини і способи попередження. Окремої уваги потребує пояснення правил із 

охорони праці.  

Майстер виробничого навчання повинен не тільки досконало володіти 

робочими прийомами, а й уміти показати їх, у доступній для учнів формі. 

Особливо важливе значення має відтворення учнями показаних прийомів у 

потрібному темпі. Спочатку майстер показує прийоми в тому темпі, в якому 



його виконують у виробничому процесі, а потім – в уповільненому із зупинками 

на окремих рухах і трудових діях. Показ супроводжується демонструванням 

плакатів, фотографій, поясненням і обґрунтуванням кожної дії.  

Після показу й пояснення майстром виробничого навчання технологічних 

операцій проводяться тренувальні вправи з учнями. При оволодінні ручними 

операціями (наприклад, обробкариби, нарізання напівфабрикатів) необхідно 

виробити в учнів правильні трудові рухи.  

Від простих трудових рухів, з яких складаються робочі прийоми, 

переходять до виконання комплексних робіт).  

 

1. Перш за все, ми повинні визначитися, який нам буде потрібний посуд, 

інвентар та обладнання (розробні дошки «РС», ножі кухарської трійки – «РС», 

обвалювальні ножі,  кухарська сокира, мусат, шпигувальна голка, настільні ваги)  

2. Перед початком роботи нам необхідно правильно організувати робоче місце 

(демонстрація майстра):  

- вимити стіл та інструмент гарячою водою;  

- перед початком роботи руки вимити милом і сполоснути під проточною 

водою, витерти рушничком;  

- розмістити дошку та ножі кухарської трійки з маркуванням «РС» на 

розробному столі з маркуванням «РС»;  

- розмістити лотки з маркуванням «РС», дотримуючись товарного 

сусідства ліворуч від дошки у зоні верхнього лівого кута розробної дошки «РС»;  

- розмістити під кришкою столу на поличці лоток для харчових відходів 

«Харч. відходи»;  

- розмістити настільні ваги за розробною дошкою на відстані витягнутої 

руки.  

3. Майстер виробничого навчання показує, як правильно стояти біля столу.  

4. Продемонструвати, як правильно тримати ніж.  

5. Майстер повинен показати технологічну послідовність етапів обробки риби.  

5.1 Як правильно:  

- розморозити рибу;  

- помити і обсушити рибу;  

- відокремити м’якоть від кісток . 

5.2 Показати послідовність технологічного процесу нарізання напівфабрикатів з 

риби . 

5.3 Показати послідовність технологічного процесу нарізання порційних 

напівфабрикатів з риби.  

 

Риба відварна 

1.Рибу, розроблену на філе з шкірою і реберними кістками, нарізати порційними 

шматками під кутом 90º. 



2.На поверхні шкіри кожного шматка зробити два – три надрізи, щоб при варінні 

шматки риби не деформувалися. 

3.Укласти їх в посуд в один ряд шкірою догори. 

4.Залити гарячою водою, рівень якої повинен бути на 2 – 3 см вище поверхні 

риби, додати ріпчасту цибулю, моркву, корінь петрушки, сіль і довести до 

кипіння. 

5.Зняти піну і варити без кипіння при t 85 - 90º С протягом 10 – 15хв. За 5 хв. До 

готовності додати перець чорний горошком і лавровий лист. 

6.До відпуску зберігати рибу у гарячому бульйоні, але не більше 30 – 40хв.  

7.Відпускати рибу з картоплею відварною і соусом білим основним. 

 

Риба смажена 

1.Порційні шматки риби, нарізані на філе зі шкірою і реберними кістками, 

посипати сіллю і перцем. 

2.Запанірувати в борошні. 

3.Покласти на розігріту з жиром сковороду (140 - 150ºС ), обсмажити з одного 

боку. 

4.Перевернути, обсмажити з другого боку до утворення рум’яної шкірочки. 

5.Довести до готовності в жаровій шафі. 

6.Відпускати з картоплею смаженою, поливши рибу вершковим маслом.  

 

Риба (філе)припущена 

Порціонні кусочки  риби припустити з додаванням грибів. У прогрітий баранчик 

овальної форми покласти відварну картоплю, обточену у вигляді бочечки, або 

картопляне пюре, або овочі відварні з жиром. Збоку розмістити гарячий кусок 

припущеної риби, на неї – відварні гриби. Зверху рибу полити паровим соусом, 

приготовленим на бульйоні, у якому припускали рибу. Страву прикрасити 

зеленню, креветками або крабами, обчищеним лимоном (1/8 шт.). Гарнір полити 

маслом. 

Для того,щоб приготувати  рибу у томатному соусі, найчастіше 

використовують судака, сома, щуку, сазана, тріску, горбушу, кету, камбалу, 

палтуса, осетрину та ін. рибу припустити, як описано вище. На бульйоні від 

припускання приготувати томатний соус, з яким подати страву. 

Оформити страву так само, як і парову рибу.  

 

Риба, припущена з соусом біле вино 

1.Рибу нарізати на порційні шматки зі шкірою без кісток або на порційні шматки 

з шкірою без хрящів. 

2.Покласти в посуд в один ряд шкірою донизу. 

3.Підлити гарячу воду або бульйон (0,3 – 0,5 л на 1 кг риби). 

4.Додати біле коріння, цибулю ріпчасту, сіль, спеції, грибний відвар і 

припускати 10 – 15 хв. 



5. Відпускати: на підігріту до 40ºC мілку мстолову тарілку покласти грінку, на 

грінку – шматок припущеної риби, на неї – нарізані шматочки варених грибів; 

все залити соусом біле вино, поряд – гарнір (картопля відварна, овочі відварні з 

жиром), прикрасити гілочкою зелені; соус біле вино можна подати окремо.   

 

СОУСИ 

 

Матеріально – технічне забезпечення: 

Каструлі, сотейник, сковорііііііііідка, сито, шумівка, казарські лопатки, копистка, 

ложки мірні, розробна дошка «ОС»,  ніж. Посуд для відпуску: соусники, чайні 

ложки, пиріжкові тарілки. 

 

Організація робочого місця при приготуванні соусів. 

 

1. отримати необхідний посуд, інвентар, інструмент. 

2. організувати робоче місце, а саме: 

а) сировину викласти у підготовлений посуд, дотримуючись товарного 

сусідства; 

б)розробну дошку покласти перед собою на відстані 5 – 6 см від краю столу; 

праворуч розташувати ніж та інші необхідні інструменти, інвентар; посуд 

покласти на полицю столу або в шухляду. 

3. дотримуватись правил санітарії та гігієни, технічних вимог безпеки праці. 

 

Соус біле вино 

1. Приготувати соус білий основний на рибному бульйоні. 

2. Рибний бульйон довести до кипіння. 

3. Додати ріпчасту цибулю і біле коріння і варити до розм’якшення 25 – 30 

хв. 

4. Спасерувати борошно (на жирі). 

5. Охолодити до 70ºC, зєднати з частиною охолодженого до 70ºC бульйону, 

додати до бульйону з відвареними овочами, проварити 10 хв. 

6. В кінці варіння додати сіль, перець чорний горошком, лавровий лист. 

7. Соус процідити, протираючи розварені овочі. 

8. Довести до кипіння. 

9. Вино налити в нагрітий посуд, закрити кришкою, довести до кипіння. 

10. У соус швидко влити підготовлене вино. 

11. Охолодити до 75 - 80ºC. 

12. Сирі яєчні жовтки зєднати зі шматочками маргарину або вершкового 

масла, додати бульйон і проварити на водяній бані при температурі 75ºC, 

безперервно помішуючи, до загусання. 

13. Додати в соус. 

14. Заправити лимонною кислотою. 

15. Посолити. 



16. Відпустити. 

 

Теоретичні  відомості 

Витрати спецій на 1кг соусу: солі – 10г, перцю – 0,5г, лаврового листа – 0,2г. у 

рецептурах указано кислоту лимонну, яка може бути замінена соком лимона, з 

розрахунку: 1г кисолдоти лимонної замінюють 8г соку лимона, отриманого з 20г 

лимона. Кислоту лимонну розчиняють в теплій кипяченій воді(1:5) і вводять у 

готовий соус. 

 

Перевірка засвоєного матеріалу 

(Вступний інструктаж завершується закріпленням і перевіркою засвоєння 

учнями навчального матеріалу)  

Для того щоб закріпити теоретичні відомості, давайте пригадаємо:  

1.У чому полягає цінність риби?  

Риба і рибні продукти - важливі продукти харчування, оскільки містять усі 

необхідні для організму людини речовини – білки, жири, вуглеводи, 

екстрактивні речовини, мінеральні речовини, ферменти, вітаміни А, Д, Е, групи  

В2, В12, РР, С.  

2. В яких цехах проводять обробку риби ?  

Кулінарну механічну обробку риби проводять у рибному або  м’ясо-рибному 

цеху.  

3.За якими ознаками класифікують рибу?  

 Рибу можна класифікувати за багатьма 

ознаками, наприклад, способу життя, по будові скелета, розміром або масою, за 

домами та ін У товароведной практиці риб розрізняють за домами і видам.За 

домами риб поділяють залежно від загальних ознак: форми тіла, кількості, 

форми й розташування плавців, скелета, наявності луски і ін Вид є біологічною 

одиницею систематики риб.Це сукупність дуже схожих за біологічними і 

зовнішніми ознаками особин, які мають визначені подібні ознаки, що 

передаються у спадок і завжди відрізняють даний вид від близьких видів.В 

даний час налічується більше 22 тис. видів риб, що об'єднуються майже в 550 

родин.  

 За будовою скелета ділять на хрящекостних (осетрові) та з кістковим 

скелетом.  

 По способі життя й місцю проживання риби поділяють на: морські - 

постійно живуть і нерестуют в морях та океанах (оселедець, тріска, скумбрія 

тощо); прісноводні - постійно живуть і нерестуют в прісній воді (стерлядь, минь, 

товстолобик та ін); напівпрохідні - зазвичай мешкають в опріснених ділянках 

морів, а для нересту й зимівлі йдуть в річки (лящ, судак, сом та ін); прохідні - 

живуть у морях, але для нересту заходять в річки (осетрові, крім стерляді, 

горбуша, кета та ін) або живуть в прісній воді, а для нересту заходять у моря й 

океани (вугор).  



 По розміру або масі - поділяють на великі, середні і дрібні.Розрізняють 

загальну і промислову довжину риби.У торговій практиці користуються 

промислової довжиною, яка вимірюється по прямій лінії від передньої точки 

голови (вершини рила) до початку середніх променів хвостового плавця.Крупна 

риба зазвичай цінується вище і за смаковими гідністю перевершує дрібну.Тільки 

у деяких риб (кефалі, щуки, білуги) великі екземпляри мають більш жорстке і 

грубе м'ясо.Такі риби, як кілька, корюшка, салака, мінога ні по довжині, ні по 

масі не поділяються.Деякі види риб надходять в торгівлю під назвою дрібниця 1-

й і 2-ї груп.По довжині і масі рибну дрібниця не поділяють.  

Якість риби, за невеликим винятком, залежить від її жирності, жирність риби в 

свою чергу пов'язана з її віком, місцем проживання, близькістю нерестового 

періоду.  

 За ступенем жирності рибу поділяють на містять понад 8% жиру.Такими 

рибами є міноги, осетрові, багато лососеві (особливо європейські різновиди 

лососів), деякі види оселедцевих, скумбрія, вугор, хамса.Містять від 4 до 8% 

жиру - до них відноситься більшість коропових, частина далекосхідних лососів, 

частина оселедцевих, деякі різновиди камбалових і сом.Містять жиру менше 4%, 

- належать окуневі, тріскові, форель, щука і ін Групу особливо жирних риб - 

більше 15% жиру.  

Необхідно враховувати умовність цього поділу; так, наприклад, сазан і деякі 

інші коропові на Амурі містять в м'ясі більш 10% жиру, оселедець океанська під 

час нересту має 2-3% жиру в м'ясі, а в період нагулу жирність її м'яса 

підвищується до 25% і більше.  

4. Як за видами класифікують рибу?  

Рибу  класифікують за місцем і способом існування на: 

- океанічну; 

- морську; 

- прісноводну; 

- прохідна (яка живе в морях, а нерестується в річках- осетрові, лососеві.

5. У якому термічному стані надходить риба на підприємства громадського 

харчування?  

На підприємства громадського харчування риба надходить у свіжому, 

замороженому і охолодженому стані.  

6. Якщо риба  заморожене, як її розморожують?  

Рибу  розморожують на повітрі або у воді. Цінні породи розморожують тільки 

на повітрі, так як вода вимиває із риби поживні речовини.  

7. Від чого залежить тривалість розморожування і яке розморожування 

вважається закінченим?  

Тривалість розморожування залежить від виду риби і маси туш, півтуш, 

четвертин.  

8. Які напівфабрикати можна приготувати з риби?  

З риби можна приготувати такі напівфабрикати: котлети, зрази, биточки, 

рулети, фрикадельки. 



 

Видача завдань учням : (згідно із технологічною картою)  

- бригада №1 – готує рибу відварну з картоплею відварною і соусом білим 

основним. 

- бригада №2 – готує рибу,  припущену з соусом біле вино і гарніром;  

- бригада №3 – готує рибу смажену основним способом. 

  

Завдання підвищеної складності: 

1. За якими показниками оцінюють якість готових рибних страв? 

 

Нагадування про правила охорони праці, санітарії та гігієни. 

Безпека й охорона праці на виробництві. 

Категорично забороняється допускати до роботи на машинах осіб, що не 

знають правил експлуатації. Біля кожної машини повинні бути вивішені 

правила роботи й допомога з безпеки праці. Необхідно регулярно проводити з 

кожним працівником поточний інструктаж із правил експлуатації 

устаткування. 

Температура в рибному цеху повинна бути не нижче 160С°, а в гарячому не 

вище 260С°. Протяги не припустимі. 

Рубильники й запобіжники потрібно встановлювати закритого типу. Включати 

й виключати машини можна тільки за допомогою кнопок " Пуск " й " Стоп ", 

розташованих безпосередньо на корпусі машини. Всі частини машин, що 

рухаються, повинні бути огороджені, а електродвигуни заземлені. Заміняти 

змінні частини й змазувати машини треба лише при виключеному приводі. 

Підлога повинна бути рівною, не слизькою, з ухилом до трапів для стікання 

води. Виробничі столи й ванни повинні бути без гострих кутів. 

Жінки мають право піднімати вагу не більше 20 кг (удвох - 50 кг), чоловік - до 

80 кг. Для переміщення вантажу більшої маси потрібно використати візки. 

Під час роботи необхідно вчасно видаляти й переробляти відходи, стежити за 

санітарним станом цеху й кожного робочого місця, після закінчення роботи 

ретельно промивати й протирати всі машини, ошпарювати розрубувальний стіл 

окропом і засипати сіллю.Рибу з ванни можна виймати тільки спеціальними 

черпаками. Ножі повинні мати міцно закріплені ручки, гострі леза. 



Правила експлуатації електричних  сковорід. 

Перед початком роботи перевіряють чистоту чаші, а також справність 

заземлення й пускорегулювальних приладів. Сковороду змазують жиром, 

якщо необхідно зробити жарку продуктів або закладають у неї продукти для 

гасіння й тільки після цього включають в електромережу.   В сковороди, що 

мають  терморегулятор,  лімб установлюють   на необхідну  температуру. 

Розігрів сковороди роблять при максимальній потужності. Після закінчення 

роботи сковороду відключають  і  прохолоджують.   Зскрібають дерев'яним  

шкребком прилиплі  до її поверхні  продукти й  протирають  сухою 

тканиною. Зовнішню поверхню сковороди промивають теплою водою з 

милом і  насухо  витирають.  

 

Оголошення про критерії оцінювання на уроці (оцінка за роботу на уроці 

виводиться, як середнє арифметичне відповідно до таблиці).  

(На уроках виробничого навчання по професії «Кухар» практикується 

виставлення так званих комплексних оцінок: за знання питань теорії і раніше 

вивченого матеріалу; вміння застосовувати знання на практиці; правильність 

виконання технологічних прийомів; дотримання техніки безпеки; підтримання 

на робочому місці встановленого порядку; вміння користуватися 

технологічними та інструкційними картами; самостійність у виконанні 

завдань; якість виконаної роботи. Практика свідчить, що комплексне 

оцінювання роботи підвищує інтерес учнів до виконання завдання).  
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Основна частина (200 хв.) 

 

Розміщення учнів на робочих місцях. 

Самостійна робота учнів. 

Для того, щоб виконати поставлене завдання, учні:  

1. Отримують технологічні та інструкційні карти.  

2. Організовують робочі місця.  

3. Проводять підготовку сировини.  

4.Нарізки порційних шматків риби для варіння і смаження; 



5.Підготовка шматків риби для варіння; 

6.Укладання напівфабрикатів для смаження. 

 

Під час виконання вправ учнями проводяться цільові обходи: 

 

Перший обхід – з метою перевірити правильність організації робочого місця 

(звертається увага на підбір інструменту та його якості).  

 

Другий обхід – перевірити правильність трудових прийомів.  

 

Третій обхід – перевірити дотримання технологічного процесу виконання 

завдання.  

 

Четвертий обхід - перевірити дотримання  правил із охорони праці та 

санітарно-гігієнічних норм.  

 

Поточний інструктаж 

Увага майстра в/н фіксується на роботі кожного учня, особливо на 

діяльності слабких. Перевіряється правильність організації робочого місця. 

Виявивши помилки у діях учнів, майстер практичним показом допомагає їх 

усунути.  

Також звертає увагу на дотримання норми часу, правил санітарії та 

гігієни, технічних вимог безпеки праці при обробці риби, раціонального 

використання сировини, інструментів, ступінь засвоєння учнями показаних 

прийомів: 

- нарізки порційних шматків риби для варіння і смаження; 

- підготовка шматків риби для варіння; 

- укладання напівфабрикатів для смаження. 

 

Додатковий інструктаж 

У разі колективної помилки майстер виробничого навчання призупиняє 

роботу учнів і проводить додатковий інструктаж, показує технологічну 

послідовність обробки риби.  Перевірка майстром виконаного завдання учнями.  

 

Заключний інструктаж (25 хв.) 

(Підсумкову частину уроку виробничого навчання називають заключним 

інструктажем. Це активна бесіда, основним змістом якої є аналіз навчальної 

роботи, проведеної за день. У діяльності майстра він реалізується у вигляді 

підведення навчально-виховних результатів уроку, а в діяльності учнів – як 

самоаналіз підсумків уроку.  

Майстер аналізує, як пройшло заняття, яких навчальних результатів 

досягла група і окремі учні; вказує на помилки, порушення трудової і 



технологічної дисципліни. Головне – зорієнтувати учнів на закріплення успіхів і 

подолання припущених недоліків у наступній роботі. Значне місце під час 

підведення підсумку заняття має бути відведене аналізу дотримання учнями 

техніки безпеки.  

Заключний етап уроку треба будувати так, щоб учні засвоїли на ньому 

щось нове, закріпили свої знання і збагатили досвід. Треба спонукати учнів до 

внесення раціоналізаторських пропозицій щодо вдосконалення технології, 

інструментів, способів контролю роботи). 

 

1. Підведення підсумків роботи за заняття.  

Контрольні запитання і завдання для повторення 

1. Значення страв з риби? 

2. Як підготувати рибу для варіння? 

3. Які правила варіння риби цілою тушкою або пластами? 

4. При якій температурі варять рибу? 

5. Мета прогрівання нарізаних порційних шматків вареної риби? 

6. Які правила підбору соусів до вареної риби? 

7. Які основні правила припускання риби? 

  

2. Розбір помилок, які були допущені при самостійній роботі учнями та способи 

їх усунення.  

 

Проблема Причина Шляхи попередження 

Риба (філе) відварна 

Порційні шматки риби 

деформувались при 

варінні. 

На шкірі не зробили 

надрізи. 

Щоб риба не деформувалася 

при варінні, на шкірі слід 

зробити 2 – 3 надрізи. 

Варена риба кістлява, 

несмачна. 

Використали рибу з 

великим вмістом 

дрібних кісток. 

Рибу з великим вмістом 

дрібних кісток не варять: 

(карась, вобла, окунь).  

Риба смажена 

Смажена риба суха, 

розкришується 

Смажили довго на 

слабкому вогні. 

Дотримуватись строків 

смаження, смажити на  

середньому вогні.  

Має більше 10% жиру  Риба погано почищена  Почистити рибу  

Риба припущена 

Припущена риба 

кістлява, несмачна. 

Використали рибу з 

великим вмістом 

дрібних кісток. 

Рибу з великим вмістом 

дрібних кісток не 

припускають. 

 

3. Оголошення та аргументація оцінок кожного учня  



(Під час оцінювання робіт виходять насамперед з їх якості і термінів 

виконання. Виставлені учням оцінки майстер обов’язково аргументує).  

 

4. Виділення учнів, які досягли найкращих результатів на занятті.  

(Підводячи підсумки уроку, можна запропонувати учням домашнє 

завдання на повторення матеріалу із технології приготування їжі з основами 

товарознавства, пов’язаного з темою наступного заняття. Домашня робота  

може полягати у розробці технологічних та інструкційних карт, розрахунків 

сировини на декілька порцій. Доцільно давати учням на тиждень одне завдання, 

яке складається з двох-трьох частин). 

 

5. Повідомлення домашнього завдання на наступний урок.  

 

6. Прибирання робочих місць. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

 

Риба (філе) відварна 

 

Порядок 

виконання 

вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 

Прийняти  Заморожене рибне філе 

 

Перевірити   За органолептичними 

показниками                    

 

Зважити  На вагах   

Розморозити  На повітрі або у воді   

Зачистити Забруднені місця середнім ножем 

кухарської трійки «РС». Провести 

первину обробку.  

 

 

 

 

Видалити  Нутрощі  

 
Обмити  Холодною водою   



Промити  Теплою водою  

 

Обсушити  На решітках, які розміщенні над 

ваннами при циркуляції повітря 

 

Відокремити  М'якоть від кісток середнім 

ножем кухарської трійки «РС» 

 

Зачистити  Від сухожилків, надлишку жиру, 

грубих плівок шкіри середнім 

ножем кухарської трійки «РС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 
 

Риба смажена 

 

Порядок виконання 

вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 

Підготовити рибу Від сухожилків, надлишку 

жиру, грубих плівок шкіри 

середнім ножем кухарської 

трійки «РС» 

 

Нарізати  Цілою, порційними 

шматками, обробленою на 

філе.  

 

Надати форму  Сформувати напівфабрикат   

Посипати рівномірно  Запанірувати  

 
Підготовити лоток  Помити теплою водою, 

витерти на сухо серветкою 

з тканини. 

 

Зберігати  У підготоаленоммму лотку 

«РС», у холодильнику не 

більше 36 годин при 

температурі не вище 6ºС 

 

 

 

 



 

 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

 

Риба припущена 

 

Порядок 

виконання 

вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 

Підготовити 

рибу 

Від сухожилків, надлишку 

жиру, грубих плівок шкіри 

середнім ножем кухарської 

трійки «РС» 

 

Нарізати  Цілою, порційними 

шматками, обробленою на 

філе. 

 

Надати форму  Сформувати 

напівфабрикат  

 

Посипати 

рівномірно  

Запанірувати  

 

Підготовити 

лоток  

Помити теплою водою, 

витерти на сухо серветкою 

з тканини. 

 

 

 

Зберігати  У підготоаленоммму лотку 

«РС», у холодильнику не 

більше 36 годин при 

температурі не вище 6ºС 

 

 

 

 



Додаток 2 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Приготування  «Риба відварна» 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 

Осетер  213 128  

 

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

або севрюга 200 128 

або білуга  210 128 

Морква 4 3 

Цибуля 

ріпчаста  

4 3 

Петрушка 

(корінь) 

3 2 

Маса відварної 

риби  

- 100 

Гарнір  - 150 

Соус №847,855 - 50 

Вихід:  100/50/150 

 

Технологія приготування: 

Рибу пластують на ланки, обшпарюють, видаляють «жучки», зачищають. 

Ланки промивають, перваязують, кладуть шкірою донизу на вставну решітку 

рибного казана, заливають холодною водою, додають оцет, підпечені овочі, сіль 

і варять протягом 30 – 45 хв. при температурі 85 – 90 ºC, за 5 хв. до закінчення 

варіння додають перець і лавровий лист.  

 Готову рибу виймають, видаляють хрящі, згустки білка, нарізають на 

порційні шматки і зберігають до відпуску в невеликій кількості бульйону при 

температурі 50 - 60ºC не більше 30 – 40 хв. 

 

Правила відпуску: 

На мілку столову тарілку кладуть порційний шматок риби, поряд – 

гарнір9картоплю відварну або пюре картопляне); окремо в соуснику подають 

соус – білий з капарцями або біле вино. 

 

Вимоги до якості: 

Зовнішній вигляд – порційний шматок риби, риба проварена, повністю 

зберегла форму.  

Консистенція – м’яка, ніжна.  

Колір – білий.  



Смак та запах – в міру солоний, специфічний. 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Приготування  «Риба припущена з соусом біле вино» 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 

Судак  239 122  

 

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

або форель  200 122 

або осетр 248 123 

Цибуля 

ріпчаста  

5 4 

Петрушка 

(корінь)  

5 4 

або 

селера(корінь) 

56 4 

Маса 

припущеної 

риби  

- 100 

Печериці свіжі 28 21/15 

Грінки  - 20 

Гарнір  - 150 

Соус № 855 - 75  

Вихід:   100/75/15/150  

 

Технологія приготування: 

Рибу нарізану на порційні шматки, зі шкірою без кісток або на порційні 

шматки зі шкірою без хрящів, попередньо ошпарені, кладуть у посуд в один 

ряд, підливають гарячу воду або грибний бульйон, солять, додають цибулю 

ріпчасту, коріння, спеції, грибний відвар і припускають 10 – 15 хв. 

 

Правила відпуску: 

На підігріту до 40 ºC мілку столову тарілку кладуть грінку з пшеничного 

хлібу, на грінку – шматок припущеної риби, на неї – нарізані шматочки варених 

грибів, поливають соусом. Поряд кладуть гарнір – картоплю відварну, овочі 

відварні з жиром. 

 Соус біле вино можна подавати окремо в соуснику. 

 

Вимоги до якості: 

 



Зовнішній вигляд – порційні шматки риби з шкірою без кісток або хрящів, на 

поверхні риби допускаються згустки білків.  

Консистенція – м’яка.  

Колір – від білого до світло – сірого.  

Смак та запах – ніжний, трохи кислуватий; специфічний, з ароматом грибного 

бульйону. 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Приготування  «Риба смажена» 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 

Короп  225 119  

 

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

 

 

Борошно 

пшеничне  

6 6 

Олія  6 6 

Маса риби 

смаженої  

- 100 

Гарнір  - 150 

Соус  75 75 

Масло вершкове  7 7 

Вихід:  100/7/150 

 

Технологія приготування: 

Порціонні куски риби, нарізані під кутом 30º, або дрібну цілу рибу 

посипати сіллю, перцем і запанірувати в борошні, укласти на добре розігріту 

сковороду або лист з олію шкірою донизу і смажити з двох боків до утворення 

добре підсмаженої золотистої кірочки протягом 5 – 10 хв. при температурі 140 - 

160ºC. Довести до готовності у жаровій шафі 5 – 7 хв. при температурі 250ºC, 

всередині риба має прогрітися до 85 - 90ºC. 

 Готовність риби визначають за наявністю на її поверхні маленьких 

повітряних бульбашок. 

 

Правила відпуску: 

Перед подаванням на тарілку або порціонне блюдо покласти гарнір із 

смаженої або відварної картоплі, або картопляне пюре. Поряд розмістити гарячу 

смажену рибу, полити розтопленим вершковим маслом. Окремо у соуснику 

подати соуси томатний або томатний з овачами, або майонез з корнішонами. 

Прикрасити гілочками зелені петрушки, лимоном. 



  

Вимоги до якості: 

Зовнішній вигляд – риба має порційні кусочки, обсмажена у борошні; 

укладена фігурно, оформлена лимоном, зеленню; окремо подано соус. 

Консистенція – пухка, оболонка смаженої риби пориста. 

Колір – світло – золотистий, на розрізі – білий або кремовий. 

Смак та запах –в міру солоний, без стороннього присмаку, специфічний. 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Приготування  «Риба (філе) припущена» 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 

Судак  239 122  

 

Сировина відповідає 

вимогам діючих стандартів 

або технічних умов  

Цибуля ріпчаста  5 4 

Петрушка  (корінь) 5 4 

Маса припущеної риби  - 100 

Шампіньйони  свіжі  28 21/15 

Гарнір  - 150 

Грінки  - 20 

Соус  - 75  

Вихід:  100/75/15/150  

 

Технологія приготування: 

Порціонні куски риби припустити з додаванням грибів. У прогрітий 

баранчик овальної форми покласти відварну картоплю, обточену у вигляді 

бочечки, або картопляне пюре, або овочі відварні з жиром. Збоку розмістити 

гарячий кусок припущеної риби, на неї – відварні гриби. Зверху рибу полити 

паровим соусом, приготовленим на бульйоні,  якому припускали рибу. 

 Страву прикрасити зеленню, креветками або крабами, обчищеним 

лимоном (1/8 шт.). гарнір полити маслом. 

 

Правила відпуску: 

На підігріте блюдо або тарілку покласти відварну гарячу картоплю, 

картопляне пюре або овочі відварні з жиром, поряд – кусок риби, полити 

паровим соусом або томатним, прикрасити зеленню, креветками, лимоном. 

 

Вимоги до якості: 

Зовнішній вигляд –. Порційні кусочки риби без кісток, на поверхні риби 

допускаються згустки білків. 



Консистенція – м’яка.  

Колір – від білого до світло – сірого. 

Смак та запах – ніжний, трохи кислуватий. 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Приготування  « Соус біле вино» 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 

Соус білий 

основний  

- 68  

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  
Вино (біде сухе) 6 6 

Яйця (жовтки) 4 4 

Маргарин 

столовий або 

вершкове масло 

6 6 

Кислота лимонна  0,08 0,08 

Вихід:  75 

 

Технологія приготування: 

У готовий соус білий основний додають підготовлене вино, охолоджують 

до 75 – 80 ºC, потім при безперервному помішуванні додають яєчні жотки, 

проварені зі шматочками вершкового масла, заправляють лимонною кислотою і 

солять. 

Правила відпуску: 

Подають в соуснику до страв з відвареної і припущеної риби. 

  

Вимоги до якості: 

Зовнішній вигляд – без плівки на поверхні. 

Консистенція – однорідна, еластична, без грудочк борошна, яке заварилось, 

частинок непротертих овочів. 

Колір – від білого до  світло – кремового.  

Смак та запах –насиченого рибного бульйону, вина; запах з ароматом білого 

коріння, вина, риби, спецій. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток № 3 

 

 

 

 

Тема  розділу: 
 

Приготування страв з 
риби та морських 

продуктів 
 



 
 

 
 

 

 

 

Мета уроку: 
 

- Навчальна:  Формування  первинних  знань  і  
навичок  з  виконання  трудових  прийомів; 

- Розвиваюча: Розвиток  знань  і  практичних  умінь  
на  основі  сучасних  досягнень  і  передового  досвіду. 

- Виховна:  Виховання  свідомого  відношення  до  
роботи,  почуття  відповідальності  за  роботу,  
формування  вміння  раціонально  використовувати  
робочий  час,  дбайливого  ставлення  до  витрати  
продуктів. 

 

Тема уроку: 
 

Інструктаж з безпеки праці. 
Приготування риби відварної, 
риби припущеної та смаженої 

основним способом.  

Добір соусу, гарнірів. 



 
 

 

 

 
 

В чому полягає цінність 
 риби? 

 

     



 
 

 

 
 

 

В якому цеху проводять обробку риби та 
приготування страв з риби? 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготування відварної, припущеної та  
смаженої риби 

 

                            
       Завдання на урок 

 I бригада – приготування відварної риби; 
 

 II бригада – приготування риби припущеної; 
 

 III бригада – приготування смаженої риби 

основним способом. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«МЕЖІВСЬКЕ  ПРОФЕСІЙНО - ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ» 

 

План уроку 

виробничого навчання з професії «Кухар» 
Майстер виробничого навчання Скочко С.Г. 

 

 
Тема розділу: Приготування страв з риби та 

морських продуктів. 

 

Тема уроку: Інструктаж з безпеки праці. 

Приготування риби смаженої у фритюрі, риби 

в тісті, риби фаршированої: у цілому вигляді, 

філе, порційними шматками.  

 

 

 

Мета уроку: 

- Навчальна: формування  первинних  знань  і  навичок  з  виконання  

трудових  прийомів; 

- Розвиваюча: розвиток  знань  і  практичних  умінь  на  основі  сучасних  

досягнень  і  передового  досвіду. 

- Виховна: виховання  свідомого  відношення  до  роботи,  почуття  

відповідальності  за  роботу,  формування  вміння  раціонально  

використовувати  робочий  час,  дбайливого  ставлення  до  витрати  

продуктів. 



 

Тип уроку: виконання простих комплексних робіт.  

 

Матеріально - технічне забезпечення:  

Обладнання: циферблатні ваги, виробничі столи, стелаж для розморожування 

риби, холодильні шафи.  

Посуд та інвентар: емальовані миски, каструлі, сотейник,  лотки, ножі 

кухарської трійки «РС», розробні дошки «РС», ножі-сікачі, кухарська сокира, 

мусат, шпигувальна голка.  

Сировина: згідно із технологічними картами. 

 

Методичне забезпечення: збірник рецептур, інструкційні та технологічні 

карти, ілюстрації, відеоролики, презентація, створена у програмі Power Point. 

 

Міжпредметні зв’язки: «Технологія приготування їжі з основами 

товарознавства», «Охорона праці», «Організація виробництва та 

обслуговування», «Основи санітарії та гігієни». 

 

Хід  уроку 

 

I Організаційна частина (3 хв). 

 

1. Перевірка присутності учнів.  

 

2.Перевірка зовнішнього вигляду. Дотримання правил особистої гігієни. 

  

ІІ. Вступний інструктаж (42 хв.)  

 

(У процесі вступного інструктажу майстер виробничого навчання конкретизує 

і поглиблює теоретичні знання, набуті учнями на уроках спецдисциплін. Так під 

час виробничого навчання у майбутніх кухарів (тема: «Інструктаж з безпеки 

праці. Приготування риби смаженої у фритюрі, риби в тісті, риби 

фаршированої: у цілому вигляді, філе, порційними шматками.») 

актуалізуються знання про харчову цінність риби у житті людини, правила 

підготовки та організації робочого місця, обладнання, посуду, інвентарю, 

вимоги до обробки риби та нарізання з неї напівфабрикатів.  

Таким чином, майстер виробничого навчання повинен використовувати 

різноманітний теоретичний матеріал, проте намагання дати учням під час 

вступного інструктажу максимум теоретичних відомостей є істотним 

недоліком. Найефективнішим є активне пригадування, на яке майстер орієнтує 

учнів з допомогою навідних запитань, підказок. Так в пам’яті учнів 

відновлюється й систематизується матеріал із спецдисциплін. Треба, проте, 



мати на увазі, що це повторення організовується не з метою виставлення 

оцінок, а для створення необхідної основи для наступної роботи на уроці. Якщо 

учні не володіють потрібними знаннями, майстер допомагає актуалізувати їх).  

 

Повідомлення теми уроку: «Приготування риби смаженої у фритюрі, риби в 

тісті, риби фаршированої: у цілому вигляді, філе, порційними шматками.» 

(презентація у програмі PowerPoint).  

 

Мета нашого уроку - сформувати в учнів початкові вміння:

 обробки і підготовки до використання риби;  

  риби;  

 визначення якісного приготування напівфабрикатів;  

 звернути увагу на раціональне використання сировини, бережливе 

ставлення до обладнання, витрачання електроенергії, води.  

 

Задача даного уроку – провести первинну обробку риби, приготувати смажену 

рибу у фритюрі, в тісті, навчити учнів фарширувати рибу у цілому вигляді, філе, 

порційними шматками. 

 

Перевірка майстром виробничого навчання теоретичних знань з теми: 

«Приготування риби смаженої у фритюрі, риби в тісті, риби фаршированої: у 

цілому вигляді, філе, порційними шматками.»  

 

1.У чому полягає цінність риби?  

Риба і рибні продукти - важливі продукти харчування, 

оскільки містять усі необхідні для організму людини 

речовини – білки, жири, вуглеводи, екстрактивні 

речовини, мінеральні речовини, ферменти, вітаміни 

А, Д, Е, групи  В2, В12, РР, С.  

 

2. В яких цехах проводять обробку риби ?  

Кулінарну механічну обробку риби проводять 

у рибному або  м’ясо-рибному цеху.  

3.За якими ознаками класифікують рибу?  

 Рибу можна класифікувати за багатьма 

ознаками, наприклад, способу життя, по 

будові скелета, розміром або масою, за 

домами та ін У товароведной практиці риб розрізняють за домами і видам.За 

домами риб поділяють залежно від загальних ознак: форми тіла, кількості, 

форми й розташування плавців, скелета, наявності луски і ін Вид є біологічною 

одиницею систематики риб.Це сукупність дуже схожих за біологічними і 



зовнішніми ознаками особин, які мають визначені подібні ознаки, що 

передаються у спадок і завжди відрізняють даний вид від близьких видів.В 

даний час налічується більше 22 тис. видів риб, що об'єднуються майже в 550 

родин.  

 За будовою скелета ділять на хрящекостних (осетрові) та з кістковим 

скелетом.  

 По способі життя й місцю проживання риби поділяють на: морські - 

постійно живуть і нерестуют в морях та океанах (оселедець, тріска, скумбрія 

тощо); прісноводні - постійно живуть і нерестуют в прісній воді (стерлядь, минь, 

товстолобик та ін); напівпрохідні - зазвичай мешкають в опріснених ділянках 

морів, а для нересту й зимівлі йдуть в річки (лящ, судак, сом та ін); прохідні - 

живуть у морях, але для нересту заходять в річки (осетрові, крім стерляді, 

горбуша, кета та ін) або живуть в прісній воді, а для нересту заходять у моря й 

океани (вугор).  

 По розміру або масі - поділяють на великі, середні і дрібні.Розрізняють 

загальну і промислову довжину риби.У торговій практиці користуються 

промислової довжиною, яка вимірюється по прямій лінії від передньої точки 

голови (вершини рила) до початку середніх променів хвостового плавця.Крупна 

риба зазвичай цінується вище і за смаковими гідністю перевершує дрібну.Тільки 

у деяких риб (кефалі, щуки, білуги) великі екземпляри мають більш жорстке і 

грубе м'ясо.Такі риби, як кілька, корюшка, салака, мінога ні по довжині, ні по 

масі не поділяються.Деякі види риб надходять в торгівлю під назвою дрібниця 1-

й і 2-ї груп.По довжині і масі рибну дрібниця не поділяють.  

Якість риби, за невеликим винятком, залежить від її жирності, жирність риби в 

свою чергу пов'язана з її віком, місцем проживання, близькістю нерестового 

періоду.  

 За ступенем жирності рибу поділяють на містять понад 8% жиру.Такими 

рибами є міноги, осетрові, багато лососеві (особливо європейські різновиди 

лососів), деякі види оселедцевих, скумбрія, вугор, хамса.Містять від 4 до 8% 

жиру - до них відноситься більшість коропових, частина далекосхідних лососів, 

частина оселедцевих, деякі різновиди камбалових і сом.Містять жиру менше 4%, 

- належать окуневі, тріскові, форель, щука і ін Групу особливо жирних риб - 

більше 15% жиру.  

Необхідно враховувати умовність цього поділу; так, наприклад, сазан і деякі 

інші коропові на Амурі містять в м'ясі більш 10% жиру, оселедець океанська під 

час нересту має 2-3% жиру в м'ясі, а в період нагулу жирність її м'яса 

підвищується до 25% і більше.  

4. Як за видами класифікують рибу?  

Рибу  класифікують за місцем і способом існування на: 

- океанічну; 

- морську; 



- прісноводну; 

- прохідна (яка живе в морях, а нерестується в річках- осетрові, лососеві.

5. У якому термічному стані надходить риба на підприємства громадського 

харчування?  

На підприємства громадського харчування риба надходить у свіжому, 

замороженому і охолодженому стані.  

6. Якщо риба  заморожене, як її розморожують?  

Рибу  розморожують на повітрі або у воді. Цінні породи розморожують тільки 

на повітрі, так як вода вимиває із риби поживні речовини.  

 7. Від чого залежить тривалість розморожування і яке розморожування 

вважається закінченим?  

Тривалість розморожування залежить від виду риби і маси туш, півтуш, 

четвертин. Закінченим вважається розмороження риби, коли вона готова до 

обробки. 

8. Які напівфабрикати можна приготувати з риби?  

З риби можна приготувати такі напівфабрикати: кругляки, котлети, биточки, 

тюфтельки, рулет. 

9. Які напівфабрикати можна нарізати з риби?  

Великошматкові  

- смажена риба; 

- риба запечена в шафі.   

Порційні  

- котлети;  

- биточки.  

10. Вимоги до якості напівфабрикатів.  

Напівфабрикати повинні бути правильної форми, поверхня не завітрена, 

витримані відповідні розміри, вага, кількість штук на порцію.  

(Майстер виробничого навчання демонструє учням натуральні зразки 

напівфабрикатів, які були ним приготовлені заздалегідь).  

11. Вимоги безпеки під час роботи.  

При роботі з ножем кухар повинен держати лезо від себе, гострити ніж об мусат 

треба осторонь від учнів, зайнятих на інших операціях, розробку мороженої 

риби потрібно проводити після її розмороження, розкриття та 

розпаковку тари необхідно проводити з використанням спеціальних 

інструментів (цв'яходери, кліщі).  

12. Назвіть вимоги безпеки по закінченню роботи.  

Прибрати робоче місце, звільнити його від відходів виробництва, винести 

сміття, звільнити проходи, почистити, помити інвентар, інструмент, скласти 

його у відведене для нього місце, прибрати у кухні-лабораторії.  

 



Демонстрація виконання елементів технологічного процесу приготування 

риби смаженої у фритюрі, риби в тісті, риби фаршированої: у цілому 

вигляді, філе, порційними шматками. 

(При вивченні операцій важливе значення має кваліфікований і методично 

правильний показ майстром прийомів, якими мусять оволодіти учні. Якщо 

таких прийомів багато, майстер вимагає від учнів їх відтворення і пояснень за 

змістом інструкційної картки. Майстер наводить типові помилки учнів, вказує 

їх причини і способи попередження. Окремої уваги потребує пояснення правил із 

охорони праці.  

Майстер виробничого навчання повинен не тільки досконало володіти 

робочими прийомами, а й уміти показати їх, у доступній для учнів формі. 

Особливо важливе значення має відтворення учнями показаних прийомів у 

потрібному темпі. Спочатку майстер показує прийоми в тому темпі, в якому 

його виконують у виробничому процесі, а потім – в уповільненому із зупинками 

на окремих рухах і трудових діях. Показ супроводжується демонструванням 

плакатів, фотографій, поясненням і обґрунтуванням кожної дії.  

Після показу й пояснення майстром виробничого навчання технологічних 

операцій проводяться тренувальні вправи з учнями. При оволодінні ручними 

операціями (наприклад, обробкариби, нарізання напівфабрикатів) необхідно 

виробити в учнів правильні трудові рухи.  

Від простих трудових рухів, з яких складаються робочі прийоми, 

переходять до виконання комплексних робіт).  

 

1. Перш за все, ми повинні визначитися, який нам буде потрібний посуд, 

інвентар та обладнання (розробні дошки «РС», ножі кухарської трійки – «РС», 

обвалювальні ножі,  кухарська сокира, мусат, шпигувальна голка, настільні ваги)  

2. Перед початком роботи нам необхідно правильно організувати робоче місце 

(демонстрація майстра):  

- вимити стіл та інструмент гарячою водою;  

- перед початком роботи руки вимити милом і сполоснути під проточною водою, 

витерти рушничком;  

- розмістити дошку та ножі кухарської трійки з маркуванням «РС» на 

розробному столі з маркуванням «РС»;  

- розмістити лотки з маркуванням «РС», дотримуючись товарного сусідства 

ліворуч від дошки у зоні верхнього лівого кута розробної дошки «РС»;  

- розмістити під кришкою столу на поличці лоток для харчових відходів «Харч. 

відходи»;  

- розмістити настільні ваги за розробною дошкою на відстані витягнутої руки.  

3. Майстер виробничого навчання показує, як правильно стояти біля столу.  

4. Продемонструвати, як правильно тримати ніж.  

5. Майстер повинен показати технологічну послідовність етапів обробки риби.  

5.1 Як правильно:  



- розморозити рибу;  

- помити і обсушити рибу;  

- відокремити м’якоть від кісток . 

5.2 Показати послідовність технологічного процесу нарізання напівфабрикатів з 

риби . 

5.3 Показати послідовність технологічного процесу нарізання порційних 

напівфабрикатів з риби.  

 

Риба, смажена у фритюрі 

 Підготовлену цілу рибу або порціонні шматочки посипають сіллю, перцем 

чорним меленим, обкачують у борошні, змочують у льєзоні,  обкачують у 

мелених сухарях, кладуть у розігрітий до t 180º С фритюр і смажать 5 – 10 хв. до 

утворення на поверхні золотистої кірочки. Потім рибу виймають шумівкою, 

дають стекти жиру, викладають на сковороду, доводять до готовності в жаровій 

шафі. 

 Перед подаванням на підігріту тарілку або блюдо кладуть смажену 

картоплю, нарізану брусочками, збоку – рибу, яку поливають розтопленим 

маслом. Страву прикрашають зеленню петрушки, підсмаженою у фритюрі, 

скибочками лимона.  

Окремо у соуснику подають соус томатний або майонез з корнішонами. 

 

Риба, смажена в тісті. 

 Шматочки риби після маринування наколюють на вилку або кухарську 

голку, занурюють у тісто кляр, потім швидко опускають у гарячий фритюр і 

смажать 3 – 5 хв. Готова підсмажена риба спливає на поверхню фритюру, її 

виймають шумівкою, перекладають у друшляк або сито для стікання жиру. 

 Перед подаванням рибу викладають на блюдо або тарілку, покриті 

вирізаною паперовою серветкою у вигляді піраміди, поряд кладуть скибочки 

лимона, прикрашають гілочками зелені петрушки(фрі). Окремо подають соус 

майонез з корнішонами або томатний. 

 

Короп фарширований гречаною кашею та грибами. 

 Обчищений і промитий короп випотрошити через спинку, для цього вздовж 

спинного плавника зробити глибокі надрізи до реберних кісток і обережно, щоб 

не пошкодити шкіру, видалити кістки і нутрощі так, щоб все м'ясо залишилось 

біля шкіри. Після видалення зябер рибу промити. 

 Варені гриби дрібно нашаткувати і підсмажити разом з подрібненою 

цибулею. На грибному відварі зварити гречану кашу. У готову кашу додати 

підсмажені з цибулею гриби, сирі яйця, чорний перець, сіль і все ретельно 

перемішати. Цією масою нафарширувати підготовлену рибу, зашити ниткою, 

посолити, запанірувати у борошні, підсмажити у розігрітому жирі з обох боків 



до золотистого кольору. Після цього поставити у жарову шафу і довести до 

готовності. Після зняття ниток короп нарізати на порціонні куски.  

 Подавати на порціонному блюді, полити маслом і посипати зеленню. На 

гарнір окремо можна подати припущену з маслом моркву. 

 

Риба фарширована порційними шматками 

1. Випотрошити рибу через отвір від голови. 

2. Промити. 

3. Нарізати на порційні шматки (кругляки). 

4. З кожного шматка вирізати м’якоть, не пошкоджуючи шкіри. 

5. Приготувати фарш: 

а) м’якоть риби пропустити крізь м’ясорубку разом із замоченим у воді або 

иолоці хлібом; 

б) додати дрібно нарізану пасеровану ріпчасту цибулю, часник і ще раз 

пропустити крізь м’ясорубку; 

в) у фарш додати розм’якшений маргарин, жовток, мелетий перець і все 

ретельно перемішати, додати збитий білок і знову перемішати. 

6. Підготовлені шматки шкіри наповнити фаршем. 

7. Сотейник змастити жиром. 

8. На низ покласти шар овочів, далі – шар риби. 

9. Залити гарячим бульйоном або водою, щоб риба була покрита на 1/3, 

закрити кришкою. 

10. Тушкувати на плиті при слабкому кипінні. 

11. Відпускати: на порційне блюдо або мілку тарілку покласти шматок 

фаршированої риби, поряд – гарнір (відварну картоплю), полити соусом, 

прикрасити зеленню.  

 

Перевірка засвоєного матеріалу 

(Вступний інструктаж завершується закріпленням і перевіркою засвоєння 

учнями навчального матеріалу)  

Для того щоб закріпити теоретичні відомості, давайте пригадаємо:  

1.У чому полягає цінність риби?  

Риба і рибні продукти - важливі продукти харчування, оскільки містять усі 

необхідні для організму людини речовини – білки, жири, вуглеводи, 

екстрактивні речовини, мінеральні речовини, ферменти, вітаміни А, Д, Е, групи  

В2, В12, РР, С.  

2. В яких цехах проводять обробку риби ?  

Кулінарну механічну обробку риби проводять у рибному або  м’ясо-рибному 

цеху.  

3.За якими ознаками класифікують рибу?  

 Рибу можна класифікувати за багатьма 



ознаками, наприклад, способу життя, по будові скелета, розміром або масою, за 

домами та ін У товароведной практиці риб розрізняють за домами і видам.За 

домами риб поділяють залежно від загальних ознак: форми тіла, кількості, 

форми й розташування плавців, скелета, наявності луски і ін Вид є біологічною 

одиницею систематики риб.Це сукупність дуже схожих за біологічними і 

зовнішніми ознаками особин, які мають визначені подібні ознаки, що 

передаються у спадок і завжди відрізняють даний вид від близьких видів.В 

даний час налічується більше 22 тис. видів риб, що об'єднуються майже в 550 

родин.  

 За будовою скелета ділять на хрящекостних (осетрові) та з кістковим 

скелетом.  

 По способі життя й місцю проживання риби поділяють на: морські - 

постійно живуть і нерестуют в морях та океанах (оселедець, тріска, скумбрія 

тощо); прісноводні - постійно живуть і нерестуют в прісній воді (стерлядь, минь, 

товстолобик та ін); напівпрохідні - зазвичай мешкають в опріснених ділянках 

морів, а для нересту й зимівлі йдуть в річки (лящ, судак, сом та ін); прохідні - 

живуть у морях, але для нересту заходять в річки (осетрові, крім стерляді, 

горбуша, кета та ін) або живуть в прісній воді, а для нересту заходять у моря й 

океани (вугор).  

 По розміру або масі - поділяють на великі, середні і дрібні.Розрізняють 

загальну і промислову довжину риби.У торговій практиці користуються 

промислової довжиною, яка вимірюється по прямій лінії від передньої точки 

голови (вершини рила) до початку середніх променів хвостового плавця.Крупна 

риба зазвичай цінується вище і за смаковими гідністю перевершує дрібну.Тільки 

у деяких риб (кефалі, щуки, білуги) великі екземпляри мають більш жорстке і 

грубе м'ясо.Такі риби, як кілька, корюшка, салака, мінога ні по довжині, ні по 

масі не поділяються.Деякі види риб надходять в торгівлю під назвою дрібниця 1-

й і 2-ї груп.По довжині і масі рибну дрібниця не поділяють.  

Якість риби, за невеликим винятком, залежить від її жирності, жирність риби в 

свою чергу пов'язана з її віком, місцем проживання, близькістю нерестового 

періоду.  

 За ступенем жирності рибу поділяють на містять понад 8% жиру.Такими 

рибами є міноги, осетрові, багато лососеві (особливо європейські різновиди 

лососів), деякі види оселедцевих, скумбрія, вугор, хамса.Містять від 4 до 8% 

жиру - до них відноситься більшість коропових, частина далекосхідних лососів, 

частина оселедцевих, деякі різновиди камбалових і сом.Містять жиру менше 4%, 

- належать окуневі, тріскові, форель, щука і ін Групу особливо жирних риб - 

більше 15% жиру.  

Необхідно враховувати умовність цього поділу; так, наприклад, сазан і деякі 

інші коропові на Амурі містять в м'ясі більш 10% жиру, оселедець океанська під 



час нересту має 2-3% жиру в м'ясі, а в період нагулу жирність її м'яса 

підвищується до 25% і більше.  

4. Як за видами класифікують рибу?  

Рибу  класифікують за місцем і способом існування на: 

- океанічну; 

- морську; 

- прісноводну; 

- прохідна (яка живе в морях, а нерестується в річках- осетрові, лососеві.

5. У якому термічному стані надходить риба на підприємства громадського 

харчування?  

На підприємства громадського харчування риба надходить у свіжому, 

замороженому і охолодженому стані.  

6. Якщо риба  заморожене, як її розморожують?  

Рибу  розморожують на повітрі або у воді. Цінні породи розморожують тільки 

на повітрі, так як вода вимиває із риби поживні речовини.  

7. Від чого залежить тривалість розморожування і яке розморожування 

вважається закінченим?  

Тривалість розморожування залежить від виду риби і маси туш, півтуш, 

четвертин.  

8. Які напівфабрикати можна приготувати з риби?  

З риби можна приготувати такі напівфабрикати: котлети, зрази, биточки, 

рулети, фрикадельки. 

 

Видача завдань учням : (згідно із технологічною картою)  

- бригада №1 – готує рибні  напівфабрикати: для смаження у фритюрі – риби 

фрі, риби в тісті; 

- бригада №2 –  готує  коропа фаршированого гречаною кашею та грибами; 

- бригада №3 – готує рибу фаршировану порційними шматочками. 

  

Завдання підвищеної складності: 

1. Які види риб не використовують для смаження? 

2. Яку із спецій добавляють в розігріту олію для надання рибі специфічного 

аромату при смаженні? 

 

Нагадування про правила охорони праці, санітарії та гігієни. 

Безпека й охорона праці на виробництві. 

Категорично забороняється допускати до роботи на машинах осіб, що не 

знають правил експлуатації. Біля кожної машини повинні бути вивішені 

правила роботи й допомога з безпеки праці. Необхідно регулярно проводити з 



кожним працівником поточний інструктаж із правил експлуатації 

устаткування. 

Температура в рибному цеху повинна бути не нижче 160С°, а в гарячому не 

вище 260С°. Протяги не припустимі. 

Рубильники й запобіжники потрібно встановлювати закритого типу. Включати 

й виключати машини можна тільки за допомогою кнопок " Пуск " й " Стоп ", 

розташованих безпосередньо на корпусі машини. Всі частини машин, що 

рухаються, повинні бути огороджені, а електродвигуни заземлені. Заміняти 

змінні частини й змазувати машини треба лише при виключеному приводі. 

Підлога повинна бути рівною, не слизькою, з ухилом до трапів для стікання 

води. Виробничі столи й ванни повинні бути без гострих кутів. 

Жінки мають право піднімати вагу не більше 20 кг (удвох - 50 кг), чоловік - до 

80 кг. Для переміщення вантажу більшої маси потрібно використати візки. 

Під час роботи необхідно вчасно видаляти й переробляти відходи, стежити за 

санітарним станом цеху й кожного робочого місця, після закінчення роботи 

ретельно промивати й протирати всі машини, ошпарювати розрубувальний стіл 

окропом і засипати сіллю.Рибу з ванни можна виймати тільки спеціальними 

черпаками. Ножі повинні мати міцно закріплені ручки, гострі леза. 

Правила експлуатації електричних  сковорід. 

Перед початком роботи перевіряють чистоту чаші, а також справність 

заземлення й пускорегулювальних приладів. Сковороду змазують жиром, 

якщо необхідно зробити жарку продуктів або закладають у неї продукти для 

гасіння й тільки після цього включають в електромережу.   В сковороди, що 

мають  терморегулятор,  лімб установлюють   на необхідну  температуру. 

Розігрів сковороди роблять при максимальній потужності. Після закінчення 

роботи сковороду відключають  і  прохолоджують.   Зскрібають дерев'яним  

шкребком прилиплі  до її поверхні  продукти й протирають  сухою 

тканиною. Зовнішню поверхню сковороди промивають теплою водою з 

милом і  насухо  витирають.  

 



Оголошення про критерії оцінювання на уроці (оцінка за роботу на уроці 

виводиться, як середнє арифметичне відповідно до таблиці).  

(На уроках виробничого навчання по професії «Кухар» практикується 

виставлення так званих комплексних оцінок: за знання питань теорії і раніше 

вивченого матеріалу; вміння застосовувати знання на практиці; правильність 

виконання технологічних прийомів; дотримання техніки безпеки; підтримання 

на робочому місці встановленого порядку; вміння користуватися 

технологічними та інструкційними картами; самостійність у виконанні 

завдань; якість виконаної роботи. Практика свідчить, що комплексне 

оцінювання роботи підвищує інтерес учнів до виконання завдання).  
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Основна частина (200 хв.) 

 

Розміщення учнів на робочих місцях. 

Самостійна робота учнів. 

 

Для того, щоб виконати поставлене завдання, учні:  

1. Отримують технологічні та інструкційні картки. Інструктивно – технологічні 

картки. 

2. Організовують робочі місця.  

3. Проводять підготовку сировини: 

4.Сировиниу викласти у підготовлений посуд, дотримуючись товарного 

сусідства.  

5. Розібрати рибу з кістовим скелетом на: філе з шкірою без реберних кісток, 

чисте філе. 

6. Приготувати напівфабрикат риби фрі: 

а) нарізати рибу на порційні шматки; 

б) посолити і запанірувати рибу. 

7. Приготувати напівфабрикат риби в тісті: 

а) чисте філе риби нарізати брусочками; 

б) замаринувати рибу. 

8.  Підготувавти для фарширування – коропа, філе. 



9. Приготувати начинку для фарширування – коропа, філе. 

Відпрацювати прийоми: 

а) розбирання коропа для фарширування; 

б)приготування фаршу для фарширування риби; 

в) фарширування коропа; 

г)підготовка рибного філе для іфарширування; 

д)фарширування рибного філе; 

е)маринування риби; 

є) панірування напівфабрикатів риби фрі. 

10.Приготувати напівфабрикати – коропа фаршированого, філе фаршированого. 

 

Під час виконання вправ учнями проводяться цільові обходи: 

 

Перший обхід – з метою перевірити правильність організації робочого місця 

(звертається увага на підбір інструменту та його якості).  

 

Другий обхід – перевірити правильність трудових прийомів.  

Третій обхід – перевірити дотримання технологічного процесу виконання 

завдання.  

 

Четвертий обхід - перевірити дотримання  правил із охорони праці та 

санітарно-гігієнічних норм.  

 

Поточний інструктаж 

Увага майстра в/н фіксується на роботі кожного учня, особливо на 

діяльності слабких. Перевіряється правильність організації робочого місця. 

Виявивши помилки у діях учнів, майстер практичним показом допомагає їх 

усунути. 

 Також звертає увагу на дотримання норми часу, правил санітарії та 

гігієни, технічних вимог безпеки праці при обробці риби, раціонального 

використання сировини, інструментів, ступінь засвоєння учнями показаних 

прийомів: 

- нарізки порційних шматків риби для смаження, фарширування; 

- нарізки чистого філе для напівфабриката риби в тісті; 

- маринування риби; 

- панірування риби фрі; 

- підготовки коропа для фарширування; 

- фарширування порційних шматків риби; 

- фарширування філе з риби; 

- прийоми смаження риби в тісті; 

- панірування і обсмаження коропа фаршированого. 

 



Додатковий інструктаж 

У разі колективної помилки майстер виробничого навчання призупиняє 

роботу учнів і проводить додатковий інструктаж, показує технологічну 

послідовність обробки риби. Перевірка майстром виконаного завдання учнями.  

 

Заключний інструктаж (25 хв.) 

(Підсумкову частину уроку виробничого навчання називають заключним 

інструктажем. Це активна бесіда, основним змістом якої є аналіз навчальної 

роботи, проведеної за день. У діяльності майстра він реалізується у вигляді 

підведення навчально-виховних результатів уроку, а в діяльності учнів – як 

самоаналіз підсумків уроку.  

Майстер аналізує, як пройшло заняття, яких навчальних результатів 

досягла група і окремі учні; вказує на помилки, порушення трудової і 

технологічної дисципліни. Головне – зорієнтувати учнів на закріплення успіхів і 

подолання припущених недоліків у наступній роботі. Значне місце під час 

підведення підсумку заняття має бути відведене аналізу дотримання учнями 

техніки безпеки.  

Заключний етап уроку треба будувати так, щоб учні засвоїли на ньому 

щось нове, закріпили свої знання і збагатили досвід. Треба спонукати учнів до 

внесення раціоналізаторських пропозицій щодо вдосконалення технології, 

інструментів, способів контролю роботи).  

 

1. Підведення підсумків роботи за заняття.  

Контрольні запитання і завдання для повторення 
1. Як панірують рибу для страви «Риба смажена у фритюрі»? 

2. Як приготувати рибу смажену у тісті? 

3. Як фарширують коропа з гречаною кашою та грибами? 

4. Правила подачі смажених страв? 

5. З якою метою до страв з риби подають лимон? 

 

2. Розбір помилок, які були допущені при самостійній роботі учнями та способи 

їх усунення.  

 

Проблема Причина Шляхи попередження 

Риба, смажена у фритюрі 

Запанірований 

напівфабрикат риби фрі 

має темний колір. 

Використали червону 

паніровку. 

Використовувати білу 

паніровку. 

Напівфабрикат риби фрі 

малої маси.  

Рибу нарізали 

невеликими шматками. 

Відпускати по 2 шматка 

на порцію. 

Риба, смажена в тісті. 



Риба в тісті має різкий 

запах. 

Використали камбалу. Використовуваи рибу, яка 

не має різкого 

специфічного запаху.  

Риба в тісті має темну 

шкірочку або жирна, а 

всередині – сира. 

Опустили тівсто в дуже 

гарячий фритюр, або 

низька температура 

жиру. 

Смажити рибу в жирі, 

нагрітому до температури 

170 – 180º C. 

Риба смажена в тісті, має 

кислий смак. 

Додали багато отцу чи 

лимонної кисолрти при 

маринуванні. 

Дотримуватись норми 

закладки продуктів. 

Короп фарширований гречаною кашею та грибами 

Короп фарширований 

всередині сирий. 

Не довели до готовності. Після об смаження 

поставити коропа у 

жарову шафу і довести до 

готовностиі. 

В напівфабрикаті коропа 

фаршированого 

розпадається фарш. 

Не додали яйця. В охолоджений фарш 

додати яйця. 

Риба фарширована порційними шматками 

Фарширована риба має 

щільну консистенцію. 

Поклали сирі яйця, а не 

додали збиті білки. 

В кінці додати у масу 

збиті вгусту піну білки. 

 

3. Оголошення та аргументація оцінок кожного учня  

(Під час оцінювання робіт виходять насамперед з їх якості і термінів 

виконання. Виставлені учням оцінки майстер обов’язково аргументує). 

  

4. Виділення учнів, які досягли найкращих результатів на занятті.  

(Підводячи підсумки уроку, можна запропонувати учням домашнє завдання на 

повторення матеріалу із технології приготування їжі з основами 

товарознавства, пов’язаного з темою наступного заняття. Домашня робота  

може полягати у розробці технологічних та інструкційних карт, розрахунків 

сировини на декілька порцій. Доцільно давати учням на тиждень одне завдання, 

яке складається з двох-трьох частин).  

 

5. Повідомлення домашнього завдання на наступний урок. 

  

6. Прибирання робочих місць. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 
ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

 

Риба, смажена у фритюрі 

 

Порядок 

виконання 

вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 

Прийняти  Заморожену  рибу 

 
Перевірити   За органолептичними 

показниками                    

 



Зважити  На вагах  

 

Розморозити  На повітрі або у воді   

Зачистити Забруднені місця середнім 

ножем кухарської трійки 

«РС». Провести первину 

обробку.  

 

 

Видалити  Нутрощі   

 

 

Обмити  Холодною водою  

 

Промити  Теплою водою   

Обсушити  На решітках, які розміщенні 

над ваннами при циркуляції 

повітря 

 



Зачистити  Від сухожилків, надлишку 

жиру, грубих плівок шкіри 

середнім ножем кухарської 

трійки «РС» 

 
 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

 

Риба, смажена в тісті. 

 

Порядок 

виконання 

вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 

Підготовити рибу Від сухожилків, надлишку 

жиру, грубих плівок шкіри 

середнім ножем 

кухарської трійки «РС» 

 
Нарізати  Цілою, порційними 

шматками, обробленою на 

філе.  

 
Надати форму  Сформувати 

напівфабрикат  

 

Посипати 

рівномірно  

Запанірувати  

 
Підготовити лоток  Помити теплою водою, 

витерти на сухо серветкою 

з тканини. 

 



Зберігати  У підготоаленоммму лотку 

«РС», у холодильнику не 

більше 36 годин при 

температурі не вище 6ºС 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

 

Короп фарширований гречаною кашею та грибами 

 

Порядок 

виконання 

вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 

Прийняти  Свіжу або заморожену рибу 

 
Перевірити   За органолептичними 

показниками                    

 

Зважити  На вагах  

 

Розморозити  На повітрі або у воді  

 



Зачистити Забруднені місця середнім 

ножем кухарської трійки 

«РС». Провести первину 

обробку.  

 

Видалити  Нутрощі, жабра 

 

Обмити  Холодною водою   

Промити  Теплою водою   

Обсушити  На решітках, які розміщенні 

над ваннами при циркуляції 

повітря 

 

Відокремити  Від сухожилків, надлишку 

жиру, грубих плівок шкіри 

середнім ножем кухарської 

трійки «РС» 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

 

Риба фарширована порційними шматками  

 

Порядок 

виконання 

вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 



Прийняти  Свіжу або заморожену рибу 

 
Перевірити   За органолептичними 

показниками                    

 

Зважити  На вагах   

Розморозити  На повітрі або у воді   

Зачистити Забруднені місця середнім 

ножем кухарської трійки 

«РС». Провести первину 

обробку.  

 

Видалити  Нутрощі, жабра  

Обмити  Холодною водою   



Промити  Теплою водою   

Обсушити  На решітках, які 

розміщенні над ваннами 

при циркуляції повітря 

 

Відокремити  Від сухожилків, надлишку 

жиру, грубих плівок шкіри 

середнім ножем кухарської 

трійки «РС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2  
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Приготування  «Риба, смажена у тісті» 

 



Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 

Судак  140 67  

 

 

 

 

 

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

або осетр 145 64 

Кислота 

лимонна  

0,2 0,2 

Олія  2 2 

Петрушка 

(зелень) 

3 2 

Бороно 

пшеничне  

30 30 

Молоко або 

вода  

30 30 

Олія  2 2 

Яйця  3 3 

Кулінарний 

жир  

15 15 

Маса тіста  - 90 

Маса риби, 

смаженої в 

тісті 

- 150 

Соус № 857 або 

887 

- 50 

Вихід:  150/50 

 

Технологія приготування: 

Філе риби без шкіри і кісток або хрящів нарізають на шматки товщиною 1 

– 1,5см і довжиною8 см. потім рибу маринують 20 – 30 хв. з додаванням олії, 

змішаної з лимонною кислотою, сіллю, перцем чорним меленим і дрібно 

нарізаною зеленню петрушки. Просіяне борошно розводять теплим молоком 

або водою (температура 20 - 30ºC), розмішують, щоб не було грудочок, додають 

трохи олії, жоатки яєць, сіль, все перемішують і залишають на 20 хв. для 

набухання клейковини. Перед смаженням у тісто додають збиті білки і 

розмішують.  

Підготовлену рибу за допомогою кухарської голки занурюють у тісто 

ісмажать в жирі (фритюрі), нагрітому до 180ºC.  

 

Правила відпуску: 

На тарілку кладуть паперову серветку, на яку гіркою викладають рибу. 

Соус подають окремо. 

 



Вимоги до якості: 

Зовнішній вигляд –риба у вигляді брусочків, обсмажена в тісті у фритюрі; 

укладена фігурно, оформлена лимоном, зеленню; окремо подано соус.  

Консистенція – пухка, оболонка смаженої риби пориста.  

Колір – світло – золотистий, на розрізі – білий або кремовий.  

Смак та запах – в міру солоний, без стороннього присмаку; специфічний.. 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Приготування  «Риба, смажена у фритюрі » 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 

Судак  162 119  

 

 

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

Борошно пшеничне  6 6 

Яйця  1/7 шт. 1/7шт. 

Сухарі  15 15 

Кулінарний жир  10 10 

Маса риби 

смаженої  

100 100 

Гарнір  150 150 

Соус, або масло 

вершкове 

50 / 7 50/7 

Вихід:  300/257  

 

 

Технологія приготування: 

Підготовлену цілу рибу або порціонні куски для смаження у фритюрі 

покласти в розігрітий жир до 180ºC і смажити 5 – 10 хв. до утворення на 

поверхні золотистої кірочки. Потім вийняти, дати стекти жиру, покласти на 

сковороду і довести до готовності у жаровій шафі.  

 

Правила відпуску: 

Перед подаванням на прогріту тарілку або порційне блюдо покласти 

смажену картоплю, нарізану брусочками, зблоку – рибу, яку полити 

розтопленим маслом, прикрасити скибочками лимона і зеленню петрушки, 

підсмаженою у фритюрі. Окремо у соуснику подати гарячий томатний соус або 

холодний – майонез з корнішонами.  

 

 



Вимоги до якості: 

Зовнішній вигляд – риба у вигляді порційних кусочків, обсмажена у фритюрі, 

гарнівр укладений акуратно, оформлена лимонном, зеленню; окремо подано 

соус. 

Консистенція – м’яка, соковита. 

Колір шкірочки – золотистий або світло – коричневий, рівномірний, м’якоті – 

білий. 

Смак та запах –характерні для смаженої риби даного виду у фритюрі, смак – в 

міру солоний. 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Приготування  «Короп фарширований гречаною кашею та грибами » 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 

Короп  134 60  

 

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

Гриби сушені 8 8/16 

Цибуля ріпчаста  10 8/4 

Жир  3 3 

Рис  7 7/20 

Рис або гречана 

крупа 

9 9/20 

Перец чорний 0,01 0,01 

Борошно пшеничне  5 5 

Маса напівфабрикату  - 115 

Жир  7 7 

Яйця  10. 10  

Масло вершкове  5 5  

Маса смаженої риби  - 100  

Вихід:  100/5  

 

Технологія приготування: 

З підготовленого коропа через спинний розріз виймають нутрощі, а після 

промивання – кістки. Для фаршу варені гриби шаткують і обсмажують разом з 

дрібно нарізаною цибулею. На грибному бульйоні варять розсипчасту кашу, 

додають до неї гриби, сирі яйця, перець, сіль і перемішують. Цим фаршем 

наповнюють коропа, зашивають, панірують в борошні, обсмажують і додають 

до готовності в духовій шафі.  

Перед подаванням рибу нарізають на порції, знявши нитки. 

 



Правила відпуску: 

Подають на порційному блюді, поливають маслом і посипають зеленню. 

Додатково на гарнір модна подати припущену з маслом моркву – 50г. 

 

Вимоги до якості: 

Зовнішній вигляд – порційні шматки риби мають рівномірно добре 

підсмажену шкірочку, не підгорілу або пересохлу.  

Консистенція – м’яка, соковита.  

Колір шкірочки – рум’яний, м’якоті – сірий.  

Смак та запах –специфічний, з присмаком сушених грибів, запах – 

характерний для риби, з ароматом грибів і смаженої цибулі. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Приготування  «Риба фарширована порційними шматками» 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 

Сазан 183 108  

 

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

або короп 171 108 

або тріска 124 108 

Хліб пшеничний 4 4 

 Молоко або вода  5 5 

Цибуля ріпчаста  12 10/5 

Маргарин 

столовий  

3 3 

Яйця  1/10 4 

Часник  0,3 0,2 

Маса 

напівфабрикату  

- 125 

Маса готової риби  - 100  

Гарнір  - 150  

Соус №857, 

858,863 

- 75  

Вихід:  100/75/150  

 

 

Технологія приготування: 



Підготовлену непластовану рибу нарізають на порційні шматки: з 

кожного шматка вирізають м’якоть, не пошкоджуючи шкіри.  

Готують фарш: м’якоть риби, пасеровану цибулю, часник, пшеничний 

хліб, замочений у воді або молоці, пропускають крізь м’ясорубку, додають 

розм’якшений маргарин, яйця, сіль, мелений перець і все ретельно 

перемішують. 

Наповнюють фаршем підготовлені шматки риби, в сотейник кладуть шар 

овочів, далі – шар риби, заливають гаряим бульйоном або водою і тушкують їх 

протягом 15 – 20 хв. 

 

Правила відпуску: 

У баранчик кладуть рибу, поливають соусом, поряд – гарнір (картопля відварна, 

картопляне пбре, овочі, припущеніз жиром). Соус можна подати окремо 

(томатний, томатний з овочами, сметаний). 

 

Вимоги до якості: 

Зовнішній вигляд – риба у вигляді порційних шматків, полита соусом, гарнір 

акуратно викладений на тарілку.  

Консистенція – м’яка, соковита.   

Колір – світло – сірий. 

Смак та запах –характерний для січеної риби, запах – специфічний, з ароматом 

спецій, часнику, соусу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обчищання луски: 

а — механічним пристроєм РО-1, б — середнім ножем кухарської трійки; в — 

шкребком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Видалення спинного плавника                    Видалення нутрощів  

Додаток 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологічна схема розбирання риби на порційні шматочки — кругляки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розбирання риби на кругляки: 



а — надрізування м'якоті біля зябрових кришок; б — видалення голови разом з 

нутрощами; 

в — риба, нарізана на кругляки 



Додаток 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологічна схема розбирання риби на філе 



Додаток 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластування риби: а — від голови до хвоста; б — від хвоста до 

голови 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрізування реберних кісток                  Зрізування м'якоті з шкіри 
 

 



 

Додаток №8 
 

 

 

 

 

Тема  розділу: 
 

Приготування страв з 
риби та морських 

продуктів 
 



 
 

 
 

 

 

 

Мета уроку: 
 

- Навчальна:  формування  первинних  знань  і  навичок  
з  виконання  трудових  прийомів; 

- Розвиваюча: розвиток  знань  і  практичних  умінь  
на  основі  сучасних  досягнень  і  передового  досвіду. 

- Виховна: виховання  свідомого  відношення  до  
роботи,  почуття  відповідальності  за  роботу,  
формування  вміння  раціонально  використовувати  
робочий  час,  дбайливого  ставлення  до  витрати  
продуктів. 

 

Тема уроку: 
 

Інструктаж з безпеки праці. 
Приготування риби смаженої у фритюрі, 
риби в тісті, риби фаршированої: у цілому 

вигляді, філе, порційними шматками. 



 
 

 

 
 

В чому полягає цінність 
 риби? 

 

     



 
 

 

 
 

 

В якому цеху проводять обробку риби та 
приготування страв з риби? 

 

 



 

 

 
 

       Завдання на урок 
 I бригада – приготування риби смаженої у 

фритюрі; 

 II бригада – приготування риби в тісті; 

 III бригада – приготування фаршированої 
риби: у цілому вигляді, філе, порційними 

шматками. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План уроку 
виробничого навчання з професії «Кухар» 

Майстер виробничого навчання Скочко С.Г. 

 
 

Тема розділу: Приготування страв з риби та 

морських продуктів. 

 

Тема уроку: Інструктаж з безпеки праці. 

Приготування риби запеченої: під майонезом, по 

– російські, під молочним соусом, карасів в 

сметані. 

 

 

 

Мета уроку: 

- Навчальна: формування  первинних  знань  і  навичок  з  виконання  

трудових  прийомів; 

- Розвиваюча: розвиток  знань  і  практичних  умінь  на  основі  сучасних  

досягнень  і  передового  досвіду. 

- Виховна: виховання  свідомого  відношення  до  роботи,  почуття  

відповідальності  за  роботу,  формування  вміння  раціонально  

використовувати  робочий  час,  дбайливого  ставлення  до  витрати  

продуктів. 

 

Тип уроку: виконання простих комплексних робіт.  

 

Матеріально - технічне забезпечення:  

Обладнання: циферблатні ваги, виробничі столи, стелаж для розморожування 

риби, холодильні шафи.  

Посуд та інвентар: емальовані миски, каструлі, сотейник,  лотки, ножі 

кухарської трійки «РС», розробні дошки «РС», ножі-сікачі, кухарська сокира, 

мусат, шпигувальна голка.  

Сировина: згідно із технологічними картами . 

 

Методичне забезпечення: збірник рецептур, інструкційні та технологічні 

карти, ілюстрації, відеоролики, презентація, створена у програмі Power Point. 

 



Міжпредметні зв’язки: «Технологія приготування їжі з основами 

товарознавства», «Охорона праці», «Організація виробництва та 

обслуговування», «Основи санітарії та гігієни». 

 

 Хід уроку 

 

I Організаційна частина (3 хв). 

 

1. Перевірка присутності учнів.  

 

2.Перевірка зовнішнього вигляду. Дотримання правил особистої гігієни. 

  

ІІ. Вступний інструктаж (42 хв.)  

 

(У процесі вступного інструктажу майстер виробничого навчання конкретизує 

і поглиблює теоретичні знання, набуті учнями на уроках спецдисциплін. Так під 

час виробничого навчання у майбутніх кухарів (тема: «Інструктаж з безпеки 

праці. Приготування риби запеченої: під майонезом, по – російські, під 

молочним соусом, карасів в сметані.») актуалізуються знання про харчову 

цінність риби у житті людини, правила підготовки та організації робочого 

місця, обладнання, посуду, інвентарю, вимоги до обробки риби та нарізання з 

неї напівфабрикатів.  

Таким чином, майстер виробничого навчання повинен використовувати 

різноманітний теоретичний матеріал, проте намагання дати учням під час 

вступного інструктажу максимум теоретичних відомостей є істотним 

недоліком. Найефективнішим є активне пригадування, на яке майстер орієнтує 

учнів з допомогою навідних запитань, підказок. Так в пам’яті учнів 

відновлюється й систематизується матеріал із спецдисциплін. Треба, проте, 

мати на увазі, що це повторення організовується не з метою виставлення 

оцінок, а для створення необхідної основи для наступної роботи на уроці. Якщо 

учні не володіють потрібними знаннями, майстер допомагає актуалізувати їх).  

 

 

Повідомлення теми уроку: «Приготування риби запеченої: під майонезом, по – 

російські, під молочним соусом, карасів в сметані.» (презентація у програмі 

PowerPoint).  

 

Мета нашого уроку - сформувати в учнів початкові вміння:

 обробки і підготовки до використання риби;  

  риби;  

 визначення якісного приготування напівфабрикатів;  



 звернути увагу на раціональне використання сировини, бережливе 

ставлення до обладнання, витрачання електроенергії, води.  

 

Задача даного уроку – провести первинну обробку риби, навчити запікати рибі 

під майонезом, під молочним соусом, по – російськи, навчити учнів запікати 

карасів в сметані. 

Перевірка майстром виробничого навчання теоретичних знань з теми: 

«Приготування риби смаженої у фритюрі, риби в тісті, риби фаршированої: у 

цілому вигляді, філе, порційними шматками.»  

 

1.У чому полягає цінність риби?  

Риба і рибні продукти - важливі продукти харчування, 

оскільки містять усі необхідні для організму людини 

речовини – білки, жири, вуглеводи, екстрактивні 

речовини, мінеральні речовини, ферменти, вітаміни А, 

Д, Е, групи  В2, В12, РР, С.  

2. В яких цехах проводять обробку риби ?  

Кулінарну механічну обробку риби проводять у 

рибному або  м’ясо-

рибному цеху.  

3.За якими ознаками класифікують рибу?  

 Рибу можна класифікувати за багатьма 

ознаками, наприклад, способу життя, по будові 

скелета, розміром або масою, за домами та ін У 

товароведной практиці риб розрізняють за 

домами і видам.За домами риб поділяють 

залежно від загальних ознак: форми тіла, 

кількості, форми й розташування плавців, скелета, наявності луски і ін Вид є 

біологічною одиницею систематики риб.Це сукупність дуже схожих за 

біологічними і зовнішніми ознаками особин, які мають визначені подібні ознаки, 

що передаються у спадок і завжди відрізняють даний вид від близьких видів.В 

даний час налічується більше 22 тис. видів риб, що об'єднуються майже в 550 

родин.  

 За будовою скелета ділять на хрящекостних (осетрові) та з кістковим 

скелетом.  

 По способі життя й місцю проживання риби поділяють на: морські - 

постійно живуть і нерестуют в морях та океанах (оселедець, тріска, скумбрія 

тощо); прісноводні - постійно живуть і нерестуют в прісній воді (стерлядь, минь, 

товстолобик та ін); напівпрохідні - зазвичай мешкають в опріснених ділянках 

морів, а для нересту й зимівлі йдуть в річки (лящ, судак, сом та ін); прохідні - 

живуть у морях, але для нересту заходять в річки (осетрові, крім стерляді, 



горбуша, кета та ін) або живуть в прісній воді, а для нересту заходять у моря й 

океани (вугор).  

 По розміру або масі - поділяють на великі, середні і дрібні.Розрізняють 

загальну і промислову довжину риби.У торговій практиці користуються 

промислової довжиною, яка вимірюється по прямій лінії від передньої точки 

голови (вершини рила) до початку середніх променів хвостового плавця.Крупна 

риба зазвичай цінується вище і за смаковими гідністю перевершує дрібну.Тільки 

у деяких риб (кефалі, щуки, білуги) великі екземпляри мають більш жорстке і 

грубе м'ясо.Такі риби, як кілька, корюшка, салака, мінога ні по довжині, ні по 

масі не поділяються.Деякі види риб надходять в торгівлю під назвою дрібниця 1-

й і 2-ї груп.По довжині і масі рибну дрібниця не поділяють.  

Якість риби, за невеликим винятком, залежить від її жирності, жирність риби в 

свою чергу пов'язана з її віком, місцем проживання, близькістю нерестового 

періоду.  

 За ступенем жирності рибу поділяють на містять понад 8% жиру.Такими 

рибами є міноги, осетрові, багато лососеві (особливо європейські різновиди 

лососів), деякі види оселедцевих, скумбрія, вугор, хамса.Містять від 4 до 8% 

жиру - до них відноситься більшість коропових, частина далекосхідних лососів, 

частина оселедцевих, деякі різновиди камбалових і сом.Містять жиру менше 4%, 

- належать окуневі, тріскові, форель, щука і ін Групу особливо жирних риб - 

більше 15% жиру.  

Необхідно враховувати умовність цього поділу; так, наприклад, сазан і деякі 

інші коропові на Амурі містять в м'ясі більш 10% жиру, оселедець океанська під 

час нересту має 2-3% жиру в м'ясі, а в період нагулу жирність її м'яса 

підвищується до 25% і більше.  

4. Як за видами класифікують рибу?  

Рибу  класифікують за місцем і способом існування на: 

- океанічну; 

- морську; 

- прісноводну; 

- прохідна (яка живе в морях, а нерестується в річках- осетрові, лососеві.

5. У якому термічному стані надходить риба на підприємства громадського 

харчування?  

На підприємства громадського харчування риба надходить у свіжому, 

замороженому і охолодженому стані.  

6. Якщо риба  заморожене, як її розморожують?  

Рибу  розморожують на повітрі або у воді. Цінні породи розморожують тільки 

на повітрі, так як вода вимиває із риби поживні речовини.  

7. Від чого залежить тривалість розморожування і яке розморожування 

вважається закінченим?  



Тривалість розморожування залежить від виду риби і маси туш, півтуш, 

четвертин. Закінченим вважається розмороження риби, коли вона готова до 

обробки. 

8. Які напівфабрикати можна приготувати з риби?  

З риби можна приготувати такі напівфабрикати: кругляки, котлети, биточки, 

тюфтельки, рулет. 

9. Які напівфабрикати можна нарізати з риби?  

Великошматкові  

- смажена риба; 

- риба запечена в шафі.   

Порційні  

- котлети;  

- биточки.  

10. Вимоги до якості напівфабрикатів.  

Напівфабрикати повинні бути правильної форми, поверхня не завітрена, 

витримані відповідні розміри, вага, кількість штук на порцію.  

(Майстер виробничого навчання демонструє учням натуральні зразки 

напівфабрикатів, які були ним приготовлені заздалегідь).  

11. Вимоги безпеки під час роботи.  

При роботі з ножем кухар повинен держати лезо від себе, гострити ніж об мусат 

треба осторонь від учнів, зайнятих на інших операціях, розробку мороженої 

риби потрібно проводити після її розмороження, розкриття та 

розпаковку тари необхідно проводити з використанням спеціальних 

інструментів (цв'яходери, кліщі).  

12. Назвіть вимоги безпеки по закінченню роботи.  

Прибрати робоче місце, звільнити його від відходів виробництва, винести 

сміття, звільнити проходи, почистити, помити інвентар, інструмент, скласти 

його у відведене для нього місце, прибрати у кухні-лабораторії.   

 

Демонстрація виконання елементів технологічного процесу приготування 

риби запеченої: під майонезом, по – російські, під молочним соусом, карасів 

в сметані.  

(При вивченні операцій важливе значення має кваліфікований і методично 

правильний показ майстром прийомів, якими мусять оволодіти учні. Якщо 

таких прийомів багато, майстер вимагає від учнів їх відтворення і пояснень за 

змістом інструкційної картки. Майстер наводить типові помилки учнів, вказує 

їх причини і способи попередження. Окремої уваги потребує пояснення правил із 

охорони праці.  

Майстер виробничого навчання повинен не тільки досконало володіти 

робочими прийомами, а й уміти показати їх, у доступній для учнів формі. 

Особливо важливе значення має відтворення учнями показаних прийомів у 

потрібному темпі. Спочатку майстер показує прийоми в тому темпі, в якому 



його виконують у виробничому процесі, а потім – в уповільненому із зупинками 

на окремих рухах і трудових діях. Показ супроводжується демонструванням 

плакатів, фотографій, поясненням і обґрунтуванням кожної дії.  

Після показу й пояснення майстром виробничого навчання технологічних 

операцій проводяться тренувальні вправи з учнями. При оволодінні ручними 

операціями (наприклад, обробкариби, нарізання напівфабрикатів) необхідно 

виробити в учнів правильні трудові рухи.  

Від простих трудових рухів, з яких складаються робочі прийоми, 

переходять до виконання комплексних робіт).  

 

1. Перш за все, ми повинні визначитися, який нам буде потрібний посуд, 

інвентар та обладнання (розробні дошки «РС», ножі кухарської трійки – «РС», 

обвалювальні ножі,  кухарська сокира, мусат, шпигувальна голка, настільні ваги)  

2. Перед початком роботи нам необхідно правильно організувати робоче місце 

(демонстрація майстра):  

- вимити стіл та інструмент гарячою водою;  

- перед початком роботи руки вимити милом і сполоснути під проточною водою, 

витерти рушничком;  

- розмістити дошку та ножі кухарської трійки з маркуванням «РС» на 

розробному столі з маркуванням «РС»;  

- розмістити лотки з маркуванням «РС», дотримуючись товарного сусідства 

ліворуч від дошки у зоні верхнього лівого кута розробної дошки «РС»;  

- розмістити під кришкою столу на поличці лоток для харчових відходів «Харч. 

відходи»;  

- розмістити настільні ваги за розробною дошкою на відстані витягнутої руки.  

3. Майстер виробничого навчання показує, як правильно стояти біля столу.  

4. Продемонструвати, як правильно тримати ніж.  

5. Майстер повинен показати технологічну послідовність етапів обробки риби.  

5.1 Як правильно:  

- розморозити рибу;  

- помити і обсушити рибу;  

- відокремити м’якоть від кісток . 

5.2 Показати послідовність технологічного процесу нарізання напівфабрикатів з 

риби . 

5.3 Показати послідовність технологічного процесу нарізання порційних 

напівфабрикатів з риби.  

 

Карасі  запечені під сметанним соусом. 

 Підготовлені карасі  солять, посипають перцем, панірують у борошні і 

підсмажують з обох боків. На лист або порціонну сковороду, змащену жиром, 

кладуть смажену рибу, обкладають її кружальцями смаженої картоплі із сирої, 



заливають сметанним соусом, посипають сухарями,збризкують розтопленим 

вершковим маслом або маргарином  і запікають у жаровій шафі. 

Риба запечена під майонезом. 

 Порціонні шматочки риби, нарізані з чистого філе або філе з шкірою без 

кісток, солять,панірують у борошні і смажать до готовності.  

 У порціонну сковороду чи лист кладуть половину норми сирої цибулі, 

заливають третиною майонезу, викладають смажену рибу, зверху – решту 

ріпчастої цибулі, знову заливають майонезом, посипають тертим сиром і 

запікають у жаровій шафі. 

 Запечену страву подають у порціонних сковородах або порціонують (якщо 

запечена на листі). На гарнір подають картоплю відварну або картопляне пюре. 

 

Риба, запечена з картоплею по – російському. 

 Порціонні куски сирої риби, нарізані на філе з шкірою без кісток, або 

порціонні куски риби з хрящовим скелетом посолити і посипати перцем. 

Укласти на змащену жиром порціонну сковороду, полити частиною білого 

соусу, який готують на рибному бульйоні. Навколо розмістити варену картоплю, 

нарізану скибочками, а на неї – у вигляді віяла картоплю, нарізану кружальцями 

так, щоб вона покрила всю рибу. Страву полити рештою соусу, посипати тертим 

сиром або сухарями, збризкати розтопленим вершковим маслом і запікати у 

жаровій шафі 15 -20 хв. до утворення рум’яної добре підсмаженої кірочки. Соус 

має злегка загуснути, але не підсохнути і не витікати. Після цього рибу вийняти, 

поставити на плиту і прогріти протягом 3 -5 хв до готовності. Подавати у цій 

самій порціонній сковороді. 

 

Риба, запечена під молочним соусом. 

 Порціонні куски риби з шкірою без кісток припустити у невеликій кількості 

води. Макарони відварити і заправити  вершковим маслом. Приготувати 

молочний соус середньої густини. Цибулю ріпчасту після пасерування з’єднати з 

соусом і довести до кипіння. Сир зачистити і натерти на терці з маленькими 

отворами. 

 Порціонну сковороду змастити жиром і викласти на неї макарони, 

посередині зробити заглиблення і покласти порціонні куски припущеної риби. 

Страву полити гарячим молочним соусом, посипати сиром, збризкати маслом і 

запікати у жаровій шафі. На гарнір подати картопляне пюре або картоплю 

молоду.    

 

Перевірка засвоєного матеріалу 

(Вступний інструктаж завершується закріпленням і перевіркою засвоєння 

учнями навчального матеріалу)  

Для того щоб закріпити теоретичні відомості, давайте пригадаємо:  

1.У чому полягає цінність риби?  



Риба і рибні продукти - важливі продукти харчування, оскільки містять усі 

необхідні для організму людини речовини – білки, жири, вуглеводи, 

екстрактивні речовини, мінеральні речовини, ферменти, вітаміни А, Д, Е, групи  

В2, В12, РР, С.  

2. В яких цехах проводять обробку риби ?  

Кулінарну механічну обробку риби проводять у рибному або  м’ясо-рибному 

цеху.  

3.За якими ознаками класифікують рибу?  

 Рибу можна класифікувати за багатьма 

ознаками, наприклад, способу життя, по будові скелета, розміром або масою, за 

домами та ін У товароведной практиці риб розрізняють за домами і видам.За 

домами риб поділяють залежно від загальних ознак: форми тіла, кількості, 

форми й розташування плавців, скелета, наявності луски і ін Вид є біологічною 

одиницею систематики риб.Це сукупність дуже схожих за біологічними і 

зовнішніми ознаками особин, які мають визначені подібні ознаки, що 

передаються у спадок і завжди відрізняють даний вид від близьких видів.В 

даний час налічується більше 22 тис. видів риб, що об'єднуються майже в 550 

родин.  

 За будовою скелета ділять на хрящекостних (осетрові) та з кістковим 

скелетом.  

 По способі життя й місцю проживання риби поділяють на: морські - 

постійно живуть і нерестуют в морях та океанах (оселедець, тріска, скумбрія 

тощо); прісноводні - постійно живуть і нерестуют в прісній воді (стерлядь, минь, 

товстолобик та ін); напівпрохідні - зазвичай мешкають в опріснених ділянках 

морів, а для нересту й зимівлі йдуть в річки (лящ, судак, сом та ін); прохідні - 

живуть у морях, але для нересту заходять в річки (осетрові, крім стерляді, 

горбуша, кета та ін) або живуть в прісній воді, а для нересту заходять у моря й 

океани (вугор).  

 По розміру або масі - поділяють на великі, середні і дрібні.Розрізняють 

загальну і промислову довжину риби.У торговій практиці користуються 

промислової довжиною, яка вимірюється по прямій лінії від передньої точки 

голови (вершини рила) до початку середніх променів хвостового плавця.Крупна 

риба зазвичай цінується вище і за смаковими гідністю перевершує дрібну.Тільки 

у деяких риб (кефалі, щуки, білуги) великі екземпляри мають більш жорстке і 

грубе м'ясо.Такі риби, як кілька, корюшка, салака, мінога ні по довжині, ні по 

масі не поділяються.Деякі види риб надходять в торгівлю під назвою дрібниця 1-

й і 2-ї груп.По довжині і масі рибну дрібниця не поділяють.  

Якість риби, за невеликим винятком, залежить від її жирності, жирність риби в 

свою чергу пов'язана з її віком, місцем проживання, близькістю нерестового 

періоду.  



 За ступенем жирності рибу поділяють на містять понад 8% жиру.Такими 

рибами є міноги, осетрові, багато лососеві (особливо європейські різновиди 

лососів), деякі види оселедцевих, скумбрія, вугор, хамса.Містять від 4 до 8% 

жиру - до них відноситься більшість коропових, частина далекосхідних лососів, 

частина оселедцевих, деякі різновиди камбалових і сом.Містять жиру менше 4%, 

- належать окуневі, тріскові, форель, щука і ін Групу особливо жирних риб - 

більше 15% жиру.  

Необхідно враховувати умовність цього поділу; так, наприклад, сазан і деякі 

інші коропові на Амурі містять в м'ясі більш 10% жиру, оселедець океанська під 

час нересту має 2-3% жиру в м'ясі, а в період нагулу жирність її м'яса 

підвищується до 25% і більше.  

4. Як за видами класифікують рибу?  

Рибу  класифікують за місцем і способом існування на: 

- океанічну; 

- морську; 

- прісноводну; 

- прохідна (яка живе в морях, а нерестується в річках- осетрові, лососеві.

5. У якому термічному стані надходить риба на підприємства громадського 

харчування?  

На підприємства громадського харчування риба надходить у свіжому, 

замороженому і охолодженому стані.  

6. Якщо риба  заморожене, як її розморожують?  

Рибу  розморожують на повітрі або у воді. Цінні породи розморожують тільки 

на повітрі, так як вода вимиває із риби поживні речовини.  

7. Від чого залежить тривалість розморожування і яке розморожування 

вважається закінченим?  

Тривалість розморожування залежить від виду риби і маси туш, півтуш, 

четвертин.  

8. Які напівфабрикати можна приготувати з риби?  

З риби можна приготувати такі напівфабрикати: котлети, зрази, биточки, 

рулети, фрикадельки. 

 

Видача завдань учням : (згідно із технологічною картою)  

- бригада №1 – готує рибні  напівфабрикати: для запікання риби під майонезом; 

- бригада №2 –  готує рибу запечену з картоплею по - російські; 

- бригада №3 – готує рибузпечену під молочним соусом; 

- бригада №4 – готує карасів, запечених під сметанним соусом. 

 

Завдання підвищеної складності: 

1. З яких видів риб готують запечені страви? 

2. Які правила запікання риби?  

 



Нагадування про правила охорони праці, санітарії та гігієни. 

Безпека й охорона праці на виробництві. 

Категорично забороняється допускати до роботи на машинах осіб, що не 

знають правил експлуатації. Біля кожної машини повинні бути вивішені 

правила роботи й допомога з безпеки праці. Необхідно регулярно проводити з 

кожним працівником поточний інструктаж із правил експлуатації 

устаткування. 

Температура в рибному цеху повинна бути не нижче 160С°, а в гарячому не 

вище 260С°. Протяги не припустимі. 

Рубильники й запобіжники потрібно встановлювати закритого типу. Включати 

й виключати машини можна тільки за допомогою кнопок " Пуск " й " Стоп ", 

розташованих безпосередньо на корпусі машини. Всі частини машин, що 

рухаються, повинні бути огороджені, а електродвигуни заземлені. Заміняти 

змінні частини й змазувати машини треба лише при виключеному приводі. 

Підлога повинна бути рівною, не слизькою, з ухилом до трапів для стікання 

води. Виробничі столи й ванни повинні бути без гострих кутів. 

Жінки мають право піднімати вагу не більше 20 кг (удвох - 50 кг), чоловік - до 

80 кг. Для переміщення вантажу більшої маси потрібно використати візки. 

Під час роботи необхідно вчасно видаляти й переробляти відходи, стежити за 

санітарним станом цеху й кожного робочого місця, після закінчення роботи 

ретельно промивати й протирати всі машини, ошпарювати розрубувальний стіл 

окропом і засипати сіллю.Рибу з ванни можна виймати тільки спеціальними 

черпаками. Ножі повинні мати міцно закріплені ручки, гострі леза. 

Правила експлуатації електричних  сковорід. 

Перед початком роботи перевіряють чистоту чаші, а також справність 

заземлення й пускорегулювальних приладів. Сковороду змазують жиром, 

якщо необхідно зробити жарку продуктів або закладають у неї продукти для 

гасіння й тільки після цього включають в електромережу.   В сковороди, що 

мають  терморегулятор,  лімб установлюють   на необхідну  температуру. 



Розігрів сковороди роблять при максимальній потужності. Після закінчення 

роботи сковороду відключають  і  прохолоджують.   Зскрібають дерев'яним  

шкребком прилиплі  до її поверхні  продукти й протирають  сухою 

тканиною. Зовнішню поверхню сковороди промивають теплою водою з 

милом і  насухо  витирають.  

 

Оголошення про критерії оцінювання на уроці (оцінка за роботу на уроці 

виводиться, як середнє арифметичне відповідно до таблиці).  

(На уроках виробничого навчання по професії «Кухар» практикується 

виставлення так званих комплексних оцінок: за знання питань теорії і раніше 

вивченого матеріалу; вміння застосовувати знання на практиці; правильність 

виконання технологічних прийомів; дотримання техніки безпеки; підтримання 

на робочому місці встановленого порядку; вміння користуватися 

технологічними та інструкційними картами; самостійність у виконанні 

завдань; якість виконаної роботи. Практика свідчить, що комплексне 

оцінювання роботи підвищує інтерес учнів до виконання завдання).  
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Основна частина (200 хв.) 

 

Розміщення учнів на робочих місцях. 

Самостійна робота учнів. 

Для того, щоб виконати поставлене завдання, учні:  

1. Отримують технологічні та інструкційні картки. Інструктивно – технологічні 

картки. 

2. Організовують робочі місця.  

3. Проводять підготовку сировини.  

4. Підготувати риби для запікання. 

5. Нарізати рибу на порційні шматки для запікання. 

 

Теоретичні відомості 

При тепловій обробці риби використовують спеції з розрахунку на 

порцію: солі – 3 г, перцю чорного – 0,01 г, лаврового листа – 0,01 г. 



При відпуску рибні страви посипають подрібненою зеленню петрушки, 

селери або кропу (1 – 3 г нетто на порцію) або оформляють гілочкою зелені. 

 

 

Під час виконання вправ учнями проводяться цільові обходи: 

 

Перший обхід – з метою перевірити правильність організації робочого місця 

(звертається увага на підбір інструменту та його якості).  

 

Другий обхід – перевірити правильність трудових прийомів.  

 

Третій обхід – перевірити дотримання технологічного процесу виконання 

завдання.  

 

Четвертий обхід - перевірити дотримання  правил із охорони праці та 

санітарно-гігієнічних норм.  

 

Поточний інструктаж 

 

Увага майстра в/н фіксується на роботі кожного учня, особливо на 

діяльності слабких. Перевіряється правильність організації робочого місця. 

Виявивши помилки у діях учнів, майстер практичним показом допомагає їх 

усунути.  

Також звертає увагу на дотримання норми часу, правил санітарії та 

гігієни, технічних вимог безпеки праці при обробці риби, раціонального 

використання сировини, інструментів, ступінь засвоєння учнями показаних 

прийомів: 

- нарізки порційних шматків риби для запікання; 

- маринування риби; 

- панірування риби для запікання; 

- фарширування риби для запікання. 

-  

Додатковий інструктаж 

 

У разі колективної помилки майстер виробничого навчання призупиняє 

роботу учнів і проводить додатковий інструктаж, показує технологічну 

послідовність обробки риби. Перевірка майстром виконаного завдання учнями.  

 

Заключний інструктаж (25 хв.) 

 

(Підсумкову частину уроку виробничого навчання називають заключним 

інструктажем. Це активна бесіда, основним змістом якої є аналіз навчальної 

роботи, проведеної за день. У діяльності майстра він реалізується у вигляді 



підведення навчально-виховних результатів уроку, а в діяльності учнів – як 

самоаналіз підсумків уроку.  

Майстер аналізує, як пройшло заняття, яких навчальних результатів 

досягла група і окремі учні; вказує на помилки, порушення трудової і 

технологічної дисципліни. Головне – зорієнтувати учнів на закріплення успіхів і 

подолання припущених недоліків у наступній роботі. Значне місце під час 

підведення підсумку заняття має бути відведене аналізу дотримання учнями 

техніки безпеки.  

Заключний етап уроку треба будувати так, щоб учні засвоїли на ньому 

щось нове, закріпили свої знання і збагатили досвід. Треба спонукати учнів до 

внесення раціоналізаторських пропозицій щодо вдосконалення технології, 

інструментів, способів контролю роботи).  

 

1. Підведення підсумків роботи за заняття.  

Контрольні запитання і завдання для повторення 
1. Які загальні правила запікання риби? 

2. Як розбирають рибу для запікання? 

3. Якої консистенції соус використовують для запікання риби? 

4. Під яким соусом запікають рибу з яйцем? 

5. Які види риби краще використовувати для запікання? 

6. Яка температура запікання риби? 

7. Скласти схему приготування риби, запеченої в пергаменті. 

 

2. Розбір помилок, які були допущені при самостійній роботі учнями та способи 

їх усунення.  

 
Проблема Причина Шляхи попередження 

Карасі  запечені під сметанним соусом 

Карасі, запечені в 

сметані, не мають 

румяної шкірочки.  

Недостатньо нагріли 

жарову шафу, мало 

часу запікали.  

Запікати карасів при температурі 250 - 

280ºC протягом 15 – 20 хв. до утворення 

на поверхні румяної шкірочки. 

Риба, запечена під молочним соусом 

Риба, запечена під 

молочним соусом, 

суха.  

Википів соус. Запікати до загусання соусу, не 

допускаючи його википання. 

 

3. Оголошення та аргументація оцінок кожного учня  

(Під час оцінювання робіт виходять насамперед з їх якості і термінів 

виконання. Виставлені учням оцінки майстер обов’язково аргументує).  

 

4. Виділення учнів, які досягли найкращих результатів на занятті.  



(Підводячи підсумки уроку, можна запропонувати учням домашнє завдання на 

повторення матеріалу із технології приготування їжі з основами 

товарознавства, пов’язаного з темою наступного заняття. Домашня робота  

може полягати у розробці технологічних та інструкційних карт, розрахунків 

сировини на декілька порцій. Доцільно давати учням на тиждень одне завдання, 

яке складається з двох-трьох частин).  

 

5. Повідомлення домашнього завдання на наступний урок. 

 

6. Прибирання робочих місць. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

 

Карасі  запечені під сметанним соусом 

 
Порядок 

виконання 

вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 

Прийняти  Заморожену або свіжу рибу 

 
Перевірити   За органолептичними 

показниками                    

 

Зважити  На вагах  

 

Розморозити  На повітрі або у воді   

Зачистити Забруднені місця середнім ножем 

кухарської трійки «РС». 

Провести первину обробку.  

 

Видалити  Нутрощі  

 



Обмити  Холодною водою   

Промити  Теплою водою   

Обсушити  На решітках, які розміщенні над 

ваннами при циркуляції повітря 

 

Відокремити  М'якоть від кісток середнім 

ножем кухарської трійки «РС» 

 

Зачистити  Від сухожилків, надлишку жиру, 

грубих плівок шкіри середнім 

ножем кухарської трійки «РС» 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

 

Риба запечена під майонезом  

 
Порядок 

виконання вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 

Підготовити рибу Від сухожилків, надлишку жиру, 

грубих плівок шкіри середнім 

ножем кухарської трійки «РС» 

 

Нарізати  Цілою, порційними шматками, 

обробленою на філе.  

 
Надати форму  Сформувати напівфабрикат   



Посипати 

рівномірно  

Запанірувати  

 
Підготовити лоток  Помити теплою водою, витерти на 

сухо серветкою з тканини. 

 

Зберігати  У підготоаленоммму лотку «РС», у 

холодильнику. 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

 

Риба, запечена з картоплею по – російському 

 

Порядок 

виконання 

вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 

Підготовити рибу Від сухожилків, надлишку 

жиру, грубих плівок шкіри 

середнім ножем кухарської 

трійки «РС» 

 

Нарізати  Цілою, порційними шматками, 

обробленою на філе.  

 

Надати форму  Сформувати напівфабрикат   

Посипати 

рівномірно  

Запанірувати  

 
Підготовити 

лоток  

Помити теплою водою, витерти 

на сухо серветкою з тканини. 

 

Зберігати  У підготоаленоммму лотку 

«РС», у холодильнику. 

 



 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

 

Риба, запечена під молочним соусом 

 

Порядок 

виконання 

вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 

Підготовити 

рибу 

Від сухожилків, надлишку 

жиру, грубих плівок шкіри 

середнім ножем кухарської 

трійки «РС» 

 
Нарізати  Цілою, порційними 

шматками, обробленою на 

філе.  

 

Надати форму  Сформувати напівфабрикат   

Посипати 

рівномірно  

Запанірувати  

 
Підготовити 

лоток  

Помити теплою водою, 

витерти на сухо серветкою з 

тканини. 

 

Зберігати  У підготоаленоммму лотку 

«РС», у холодильнику. 

 
 

 

 

 

 



 

Додаток 2  

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Приготування  «Риба запечена під майонезом» 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до якості 

сировини 

Минтай  226 113  

 

 

 

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

Борошно  6 6 

Олія  6 6 

Маса смаженої риби  100 85 

Цибуля ріпчаста  65 54 

Майнез 43 43  

Сир твердий  5,4 5 

Маса запеченої риби  - 175 

Гарнір  - 150 

Вихід:  325/150 

 

Технологія приготування: 

Порціонні шматочки риби, нарізають з чистого філе або філе з шкірою без 

кісток, солять, панірують у борошні і смажать до готовності. У порціонну 

сковороду чи лист кладуть половину норми сирої цибулі,заливають третиною 

майонезу, викладають смажену рибу, зверху – решту ріпчастої цибулі, знову 

заливають майонезом. Посипають тертим сиром і запікають у жаровй шафі.  

Правила відпуску: 

Запечену страву подають у порціонних сковородах або порціонують (якщо 

запечена на листі). На гарнір подають картоплю відварну або картопляне пюре. 

 

Вимоги до якості: 

Зовнішній вигляд – Риба має рівномірну золотисту шкірочку.  

Консистенція –. Мяка, соковита, риба і гарнір не пригоріли. 

Колір – золотистий, на розрізі – сірий.   

Смак та запах – притаманний запеченій рибі з присмаком цибулі. 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Приготування  «Риба, запечена з картоплею по – російському» 

 

Найменування Витрати сировини на 1 Технологічні вимоги до 



сировини порцію якості сировини 

Судак  239 122  

 

 

 

 

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

або хек  254 135 

Маса готової риби  - 100 

Картопля  206 156 

Соус  - 125 

Сир  5,4 5 

або сухарі  4 4 

Маргарин столовий 

або масло вершкове  

11 11 

Вихід:  350  

 

Технологія приготування: 

Порціонні куски сирої риби, нарізані на філе з шкірою без кісток, або 

порціонні куски риби з хрящовим скелетом посолити і посипати перцем. 

Укласти на змащену жиром порціонну сковороду, полити частиною білого 

соусу, який готують на рибному бульйоні. Навколо розмістити варену 

картоплю, нарізану скибочками, а неї – у вигляді віяла картоплю, нарізану 

кружальцями так, щоб вона покривала всб рибу. 

 Страву полити рештою соусу, посипати тертим сиром або сухарями, 

збризкати розтопленим вершковим маслом і запікати у жаровій шафі 15 – 20 хв. 

до утворення румяної добре підсмаженої кірочки. Соус має злегка загуснути, 

але не підсохнути і не википіти. 

 Після цього рибу вийняти, поставити на плиту і прогріти протягом 3 – 5 

хв до готовності.  

 

Правила відпуску: 

Подавати у порціонній сковороді, в якій  запрікали. 

 

Вимоги до якості: 

Зовнішній вигляд – добре підсмаженої кірочки. Соус злегка загус, але не 

підсох і не википів. 

Консистенція – соковита, не допускається риба і гарнір, які підгоріли. 

Колір шкірочки – рум’яний.  

Смак та запах – характерний для даного виду риби з ароматом  білого соусу.  

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Приготування  «Риба запечена під молочним соусом » 

 

Найменування Витрати сировини на 1 Технологічні вимоги до 



сировини порцію якості сировини 

Судак  122 62  

 

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

або окунь  140 70 

Маса риби  

припущеної  

- 80 

Цибуля ріпчаста  19 16 

Соус  - 100 

Сир  5,4 5 

Гарнір  - 150 

Масло вершкове або 

маргарин 

10 10 

Маса напівфабрикату  - 350 

Вихід:  311/150  

 

Технологія приготування: 

Порціонні куски риби з шкірою без кісток припустити у невеликій 

кількості води. Макарони відварити і заправити вершковим маслом. 

Приготувати молочний соус середньої густоти. Цибулю ріпчасту після 

пасерування зєднати з соусом і довести до кипіння. Сир зачистити і натерти на 

тертці з маленькими отворами.  

Порціонну сковороду змастити жиром і викласти на неї макарони, 

посередениніі зробити заглиблення і покласти порцуіоннікуски припущеної 

риби. Страву полити гарячим молочним соусом, посипати сиром, збризкати 

маслом і запікати у жаровій шафі.  

На гарнір подати картопляне пюре або картоплю у молоці. 

 

Правила відпуску: 

Подавати у порціонній сковороді, в якій  запрікали. 

 

Вимоги до якості: 

Зовнішній вигляд – добре підсмаженої кірочки. Соус злегка загус, але не 

підсох і не википів. 

Консистенція – соковита, не допускається риба і гарнір, які підгоріли. 

Колір шкірочки – рум’яний.  

Смак та запах – характерний для даного виду риби з ароматом  молочного 

соусу 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Приготування  « Карасі запечені під сметаним соусом» 

 

Найменування Витрати сировини на 1 Технологічні вимоги до 



сировини порцію якості сировини 

Карасі  148 89  

 

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

Борошно 

пшеничне  

5 5 

Перець чорний  0,01 0,01 

Олія  8 8 

Маса смаженої 

риби  

- 75 

Картопля  291 218 

Жир  15 15 

Маса смаженої 

картоплі  

- 150 

Соус сметанний  - 75 

Сухарі  5 5 

Вихід:  75/50/150  

 

Технологія приготування: 

Підготовлених карасів солять, посипають перцем, панірують у борошні й 

обсмажують. Смажену рибу укладають на порційну сковорідку, змащену 

жиром, обкладають навколо кружальцями смаженої картоплі, заливають 

сметанним соусом, посипають сухарями, збризкують вершковим маслом і 

запікають у жаровій шафі. 

 

Правила відпуску: 

Подають у порційній сковорідці, в якій запікали, і ставлять на закусочну тарілку 

з паперовою серветкою. 

 

Вимоги до якості: 

Зовнішній вигляд – добре підсмаженої кірочки. Соус злегка загус, але не 

підсох і не википів. 

Консистенція – соковита, не допускається риба і гарнір, які підгоріли. 

Колір шкірочки – рум’яний.  

Смак та запах – характерний для даного виду риби з ароматом сметани.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток № 3 

 

 

 

 

Тема  розділу: 
 

Приготування страв з 
риби та морських 

продуктів 
 



 
 

 
 

 

 

 

Мета уроку: 
 

- Навчальна:  формування  первинних  знань  і  навичок  
з  виконання  трудових  прийомів; 

- Розвиваюча: розвиток  знань  і  практичних  умінь  
на  основі  сучасних  досягнень  і  передового  досвіду. 

- Виховна: виховання  свідомого  відношення  до  
роботи,  почуття  відповідальності  за  роботу,  
формування  вміння  раціонально  використовувати  
робочий  час,  дбайливого  ставлення  до  витрати  
продуктів. 

 

Тема уроку: 
 

Інструктаж з безпеки праці. 
Приготування риби запеченої: під 

майонезом, по – російські, під молочним 

соусом, карасів в сметані. 



 
 

 

 
 

 

В чому полягає цінність 
 риби? 

 

     



 
 

 

 
 

 

В якому цеху проводять обробку риби та 
приготування страв з риби? 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

Приготування риби запеченої: під майонезом, по – 
російські, під молочним соусом, карасів в сметані 

 

                      

       Завдання на урок 
 I бригада – приготування риби запеченої під 

майонезом; 

 II бригада – приготування риби запеченої під 
молочним соусом; 

 III бригада – приготування риби по – російські; 

 IV бригада – приготування карасів в сметані. 



 
 

 

 

План уроку 

виробничого навчання з професії «Кухар» 

Майстер виробничого навчання Скочко С.Г. 
 

 

Тема розділу: Приготування страв  з риби та 

морських продуктів. 

 

Тема уроку: Інструктаж з безпеки праці. 

Приготування страв з рибної котлетної маси: 

рулет, зрази. Вимоги до якості. Правила 

відпуску. 

 

 

 

Мета уроку: 

- Навчальна: формування  первинних  знань  і  навичок  з  виконання  

трудових  прийомів; сформувати вміння і навички з приготування 

страв з рибної котлетної маси; роботи з обладнанням, інвентарем яке 

використовують у рибному цеху. 



- Розвиваюча: розвиток  знань  і  практичних  умінь  на  основі  сучасних  

досягнень  і  передового  досвіду. 

- Виховна: виховання  свідомого  відношення  до  роботи,  почуття  

відповідальності  за  роботу,  формування  вміння  раціонально  

використовувати  робочий  час,  дбайливого  ставлення  до  витрати  

продуктів, почуття колективізму, любов до обраної професії, 

дотримуватись правил санітарії та гігієни під час роботи.  

 

Навчально-виробничі роботи: Практична робота при розбиранні риби, 

пластування її на філе, приготування рибної котлетної маси, Приготування 

напівфабрикатів з неї зразів, рулетів. Повторення та закріплення правил з 

санітарії та гігієни . Особиста гігієна кухаря. Правила використання спецодягу. 

 

Тип уроку: виконання простих комплексних робіт.  

 

Матеріально - технічне забезпечення:  

Обладнання: циферблатні ваги, виробничі столи, стелаж для розморожування 

риби, холодильні шафи.  

Посуд та інвентар: емальовані миски, каструлі, сотейник,  лотки, ножі 

кухарської трійки «РС», розробні дошки «РС», ножі-сікачі, кухарська сокира, 

мусат, шпигувальна голка.  

Сировина: згідно із технологічними картами .  

 

Методичне забезпечення:  персональний комп'ютер, мультимедійний 

проектор, інструкційні карти, опорний конспект, збірник рецептур, інструкційні 

та технологічні карти, ілюстрації, відеоролики, презентація, створена у програмі 

Power Point.  

 

Міжпредметні зв’язки: «Технологія приготування їжі з основами 

товарознавства», «Охорона праці», «Організація виробництва та 

обслуговування», «Основи санітарії та гігієни». 

  

Хід  уроку 

I Організаційна частина (3 хв). 

 1. Привітання;  

 2. Перевірка явки учнів;  

 3. Організація робочих місць;  

      4. Перевірка готовності учнів до заняття (наявність щоденників).  

 5.Перевірка зовнішнього вигляду. Дотримання правил особистої гігієни. 

  

ІІ. Вступний інструктаж (8.03-8.45)  

 2.1 Мотивація навчання, повідомлення теми і мети уроку (5 хв.)  



 2.2 Актуалізація опорних знань учнів ( фронтальне опитування) (12 хв.):   

 2.3 Перевірка правил техніки безпеки (5 хв.)  

 2.4 Інструктування учнів з виконання робіт (13 хв.) (Методи: розповідь з 

елементами бесіди, особистий показ трудового процесу, пояснення нового 

матеріалу, демонстрація наочних посібників, використання відео фрагменту 

показу):  

 1. Обробка риби   

 2. Приготування рибної котлетної маси. 

 3.Приготування зразів. 

 4. Приготування рулету. 

 2.5.Повторенн правил санітарії та гігієни, правил ТБ та пожежної безпеки.  

 2.6. Розбір типових помилок при роботі з обладнанням та в загалі на 

підприємстві.  

 2.7.  Закріплення матеріалу вступного інструктажу (7 хв.) (Метод: 

фронтальне опитування). 

 

(У процесі вступного інструктажу майстер виробничого навчання конкретизує 

і поглиблює теоретичні знання, набуті учнями на уроках спецдисциплін. Так під 

час виробничого навчання у майбутніх кухарів (тема: «Інструктаж з безпеки 

праці. Приготування страв з рибної котлетної маси: рулет, зрази. Вимоги 

до якості. Правила відпуску.») актуалізуються знання про харчову цінність 

риби у житті людини, правила підготовки та організації робочого місця, 

обладнання, посуду, інвентарю, вимоги до обробки риби та нарізання з неї 

напівфабрикатів.  

Таким чином, майстер виробничого навчання повинен використовувати 

різноманітний теоретичний матеріал, проте намагання дати учням під час 

вступного інструктажу максимум теоретичних відомостей є істотним 

недоліком. Найефективнішим є активне пригадування, на яке майстер орієнтує 

учнів з допомогою навідних запитань, підказок. Так в пам’яті учнів 

відновлюється й систематизується матеріал із спецдисциплін. Треба, проте, 

мати на увазі, що це повторення організовується не з метою виставлення 

оцінок, а для створення необхідної основи для наступної роботи на уроці. Якщо 

учні не володіють потрібними знаннями, майстер допомагає актуалізувати їх).  

 

Повідомлення теми уроку: «Приготування  страв з рибної котлетної маси: 

рулет, зрази. Вимоги до якості. Правила відпуску.» (презентація у програмі 

PowerPoint).  

 

Мета нашого уроку - сформувати в учнів початкові вміння:

 обробки і підготовки до використання риби;  

  риби;  



 визначення якісного приготування напівфабрикатів;  

 звернути увагу на раціональне використання сировини, бережливе 

ставлення до обладнання, витрачання електроенергії, води.  

 

Задача даного уроку – провести первинну обробку риби, навчити учнів 

готувати із котлетної масу  рулети, зрази. 

 

Перевірка майстром виробничого навчання теоретичних знань з теми: 

«Приготування риби смаженої у фритюрі, риби в тісті, риби фаршированої: у 

цілому вигляді, філе, порційними шматками.»  

 

1.У чому полягає цінність риби?  

Риба і рибні продукти - важливі продукти харчування, оскільки містять усі 

необхідні для організму людини речовини – білки, жири, вуглеводи, 

екстрактивні речовини, мінеральні речовини, ферменти, вітаміни А, Д, Е, групи  

В2, В12, РР, С.  

 

2. В яких цехах проводять обробку риби ?  

Кулінарну механічну обробку риби проводять у 

рибному або  м’ясо-рибному цеху.  

3.За якими ознаками класифікують рибу?  

 Рибу можна класифікувати за багатьма 

ознаками, наприклад, способу життя, по будові 

скелета, розміром або масою, за домами та ін У 

товароведной практиці риб розрізняють за 

домами і видам.За домами риб поділяють 

залежно від загальних ознак: форми тіла, кількості, форми й розташування 

плавців, скелета, наявності луски і ін Вид є біологічною одиницею систематики 

риб.Це сукупність дуже схожих за біологічними і зовнішніми ознаками особин, 

які мають визначені подібні ознаки, що передаються у 

спадок і завжди відрізняють даний вид від близьких 

видів.В даний час налічується більше 22 тис. видів риб, 

що об'єднуються майже в 550 родин.  

 За будовою скелета ділять на хрящекостних 

(осетрові) та з кістковим скелетом.  

 По способі життя й місцю проживання риби 

поділяють на: морські - постійно живуть і нерестуют в 

морях та океанах (оселедець, тріска, скумбрія тощо); 

прісноводні - постійно живуть і нерестуют в прісній воді (стерлядь, минь, 

товстолобик та ін); напівпрохідні - зазвичай мешкають в опріснених ділянках 

морів, а для нересту й зимівлі йдуть в річки (лящ, судак, сом та ін); прохідні - 

живуть у морях, але для нересту заходять в річки (осетрові, крім стерляді, 



горбуша, кета та ін) або живуть в прісній воді, а для нересту заходять у моря й 

океани (вугор).  

 По розміру або масі - поділяють на великі, середні і дрібні.Розрізняють 

загальну і промислову довжину риби.У торговій практиці користуються 

промислової довжиною, яка вимірюється по прямій лінії від передньої точки 

голови (вершини рила) до початку середніх променів хвостового плавця.Крупна 

риба зазвичай цінується вище і за смаковими гідністю перевершує дрібну.Тільки 

у деяких риб (кефалі, щуки, білуги) великі екземпляри мають більш жорстке і 

грубе м'ясо.Такі риби, як кілька, корюшка, салака, мінога ні по довжині, ні по 

масі не поділяються.Деякі види риб надходять в торгівлю під назвою дрібниця 1-

й і 2-ї груп.По довжині і масі рибну дрібниця не поділяють.  

Якість риби, за невеликим винятком, залежить від її жирності, жирність риби в 

свою чергу пов'язана з її віком, місцем проживання, близькістю нерестового 

періоду.  

 За ступенем жирності рибу поділяють на містять понад 8% жиру.Такими 

рибами є міноги, осетрові, багато лососеві (особливо європейські різновиди 

лососів), деякі види оселедцевих, скумбрія, вугор, хамса.Містять від 4 до 8% 

жиру - до них відноситься більшість коропових, частина далекосхідних лососів, 

частина оселедцевих, деякі різновиди камбалових і сом.Містять жиру менше 4%, 

- належать окуневі, тріскові, форель, щука і ін Групу особливо жирних риб - 

більше 15% жиру.  

Необхідно враховувати умовність цього поділу; так, наприклад, сазан і деякі 

інші коропові на Амурі містять в м'ясі більш 10% жиру, оселедець океанська під 

час нересту має 2-3% жиру в м'ясі, а в період нагулу жирність її м'яса 

підвищується до 25% і більше.  

4. Як за видами класифікують рибу?  

Рибу  класифікують за місцем і способом існування на: 

- океанічну; 

- морську; 

- прісноводну; 

- прохідна (яка живе в морях, а нерестується в річках- осетрові, лососеві.

5. У якому термічному стані надходить риба на підприємства громадського 

харчування?  

На підприємства громадського харчування риба надходить у свіжому, 

замороженому і охолодженому стані.  

6. Якщо риба  заморожене, як її розморожують?  

Рибу  розморожують на повітрі або у воді. Цінні породи розморожують тільки 

на повітрі, так як вода вимиває із риби поживні речовини.  

7. Від чого залежить тривалість розморожування і яке розморожування 

вважається закінченим?  



Тривалість розморожування залежить від виду риби і маси туш, півтуш, 

четвертин. Закінченим вважається розмороження риби, коли вона готова до 

обробки. 

8. Які напівфабрикати можна приготувати з риби?  

З риби можна приготувати такі напівфабрикати: кругляки, котлети, биточки, 

тюфтельки, рулет. 

9. Які напівфабрикати можна нарізати з риби?  

Великошматкові  

- смажена риба; 

- риба запечена в шафі.   

Порційні  

- котлети;  

- биточки.  

10. Вимоги до якості напівфабрикатів.  

Напівфабрикати повинні бути правильної форми, поверхня не завітрена, 

витримані відповідні розміри, вага, кількість штук на порцію.  

 (Майстер виробничого навчання демонструє учням натуральні зразки 

напівфабрикатів, які були ним приготовлені заздалегідь).  

12. Вимоги безпеки під час роботи.  

При роботі з ножем кухар повинен держати лезо від себе, гострити ніж об мусат 

треба осторонь від учнів, зайнятих на інших операціях, розробку мороженої 

риби потрібно проводити після її розмороження, розкриття та 

розпаковку тари необхідно проводити з використанням спеціальних 

інструментів (цв'яходери, кліщі).  

13. Назвіть вимоги безпеки по закінченню роботи.  

Прибрати робоче місце, звільнити його від відходів виробництва, винести 

сміття, звільнити проходи, почистити, помити інвентар, інструмент, скласти 

його у відведене для нього місце, прибрати у кухні-лабораторії.  

 

Демонстрація виконання елементів технологічного процесу приготування 

страв з рибної котлетної маси: рулет, зрази. Вимоги до якості. Правила 

відпуску.  

(При вивченні операцій важливе значення має кваліфікований і методично 

правильний показ майстром прийомів, якими мусять оволодіти учні. Якщо 

таких прийомів багато, майстер вимагає від учнів їх відтворення і пояснень за 

змістом інструкційної картки. Майстер наводить типові помилки учнів, вказує 

їх причини і способи попередження. Окремої уваги потребує пояснення правил із 

охорони праці.  

Майстер виробничого навчання повинен не тільки досконало володіти 

робочими прийомами, а й уміти показати їх, у доступній для учнів формі. 

Особливо важливе значення має відтворення учнями показаних прийомів у 

потрібному темпі. Спочатку майстер показує прийоми в тому темпі, в якому 



його виконують у виробничому процесі, а потім – в уповільненому із зупинками 

на окремих рухах і трудових діях. Показ супроводжується демонструванням 

плакатів, фотографій, поясненням і обґрунтуванням кожної дії.  

Після показу й пояснення майстром виробничого навчання технологічних 

операцій проводяться тренувальні вправи з учнями. При оволодінні ручними 

операціями (наприклад, обробкариби, нарізання напівфабрикатів) необхідно 

виробити в учнів правильні трудові рухи.  

Від простих трудових рухів, з яких складаються робочі прийоми, 

переходять до виконання комплексних робіт).  

1. Перш за все, ми повинні визначитися, який нам буде потрібний посуд, 

інвентар та обладнання (розробні дошки «РС», ножі кухарської трійки – «РС», 

обвалювальні ножі,  кухарська сокира, мусат, шпигувальна голка, настільні ваги)  

2. Перед початком роботи нам необхідно правильно організувати робоче місце 

(демонстрація майстра):  

- вимити стіл та інструмент гарячою водою;  

- перед початком роботи руки вимити милом і сполоснути під проточною водою, 

витерти рушничком;  

- розмістити дошку та ножі кухарської трійки з маркуванням «РС» на 

розробному столі з маркуванням «РС»;  

- розмістити лотки з маркуванням «РС», дотримуючись товарного сусідства 

ліворуч від дошки у зоні верхнього лівого кута розробної дошки «РС»;  

- розмістити під кришкою столу на поличці лоток для харчових відходів «Харч. 

відходи»;  

- розмістити настільні ваги за розробною дошкою на відстані витягнутої руки.  

3. Майстер виробничого навчання показує, як правильно стояти біля столу.  

4. Продемонструвати, як правильно тримати ніж.  

5. Майстер повинен показати технологічну послідовність етапів обробки риби.  

5.1 Як правильно:  

- розморозити рибу;  

- помити і обсушити рибу;  

- відокремити м’якоть від кісток . 

5.2 Показати послідовність технологічного процесу нарізання напівфабрикатів з 

риби . 

5.3 Показати послідовність технологічного процесу нарізання порційних 

напівфабрикатів з риби.  

 

Рулет з риби 

Підготовлений напівфабрикат перекладають на змащений жиром лист 

рубцем донизу, поверхню вирівнюють, посипають сухарями, збризкують жиром, 

проколюють ножем у двох – трьох місцях (щоб рулет не потріскався) і запікають 

у жаровій шафі при t 250 – 208 º С. готовий рулет нарізують по 2 -3 шматочки на 

порцію. 



На стіл подають з гарніром  - картоплею вареною чи смаженою і 

поливають або подають окремо соус (томатний, томатний з овочами,  сметанний, 

сметанний з цибулею). 

Зрази  

Сформований виріб з рибного фаршу необхідно змочити у льєзоні і 

запанірувати в сухарях, обсмажити у фритюрі протягом 3 -4 хв до утворення 

добре підсмаженої кірочки, вийняти і дати стекти жиру. 

Обсмажений виріб з рибного фаршу покласти на сковороду і довести до 

готовності у жаровій шафі при t 250ºC протягом 4 – 5 хв. готовність визначають 

за появою на поверхні виробу маленьких повітряних бульбашок. 

Перед подаванням на підігріте порціонне блюдо покласти гарнір – 

прогрітий зелений горошок, заправлений вершковим маслом, смажену картоплю 

або картопляне пюре, складний гарнір, поряд – виріб з рибного фаршу. (2 шт. на 

порцію), полити розтопленим маргарином, посипати посіченою зеленню. Соус 

томатний подати окремо у соуснику. Рибні  зрази можна приготувати у вигляді 

цеглинки. 

 

Вимоги до якості страв 

Страви з січеної натуральної та котлетної маси повинні зберігати форму. 

Поверхня смажених виробів з рум’яною кірочкою, без тріщин. Не допускається 

відставання паніровки. Колір на розрізі – від білого до сірого. Вироби соковиті, 

пухкі, без присмаку кислого хліба. Маса однорідна, без шматочків хліба і м’якоті 

риби. 

 

Перевірка засвоєного матеріалу 

(Вступний інструктаж завершується закріпленням і перевіркою засвоєння 

учнями навчального матеріалу)  

Для того щоб закріпити теоретичні відомості, давайте пригадаємо:  

1.У чому полягає цінність риби?  

Риба і рибні продукти - важливі продукти харчування, оскільки містять усі 

необхідні для організму людини речовини – білки, жири, вуглеводи, 

екстрактивні речовини, мінеральні речовини, ферменти, вітаміни А, Д, Е, групи  

В2, В12, РР, С.  

2. В яких цехах проводять обробку риби ?  

Кулінарну механічну обробку риби проводять у рибному або  м’ясо-рибному 

цеху.  

3.За якими ознаками класифікують рибу?  

 Рибу можна класифікувати за багатьма 

ознаками, наприклад, способу життя, по будові скелета, розміром або масою, за 

домами та ін У товароведной практиці риб розрізняють за домами і видам.За 

домами риб поділяють залежно від загальних ознак: форми тіла, кількості, 

форми й розташування плавців, скелета, наявності луски і ін Вид є біологічною 



одиницею систематики риб.Це сукупність дуже схожих за біологічними і 

зовнішніми ознаками особин, які мають визначені подібні ознаки, що 

передаються у спадок і завжди відрізняють даний вид від близьких видів.В 

даний час налічується більше 22 тис. видів риб, що об'єднуються майже в 550 

родин.  

 За будовою скелета ділять на хрящекостних (осетрові) та з кістковим 

скелетом.  

 По способі життя й місцю проживання риби поділяють на: морські - 

постійно живуть і нерестуют в морях та океанах (оселедець, тріска, скумбрія 

тощо); прісноводні - постійно живуть і нерестуют в прісній воді (стерлядь, минь, 

товстолобик та ін); напівпрохідні - зазвичай мешкають в опріснених ділянках 

морів, а для нересту й зимівлі йдуть в річки (лящ, судак, сом та ін); прохідні - 

живуть у морях, але для нересту заходять в річки (осетрові, крім стерляді, 

горбуша, кета та ін) або живуть в прісній воді, а для нересту заходять у моря й 

океани (вугор).  

 По розміру або масі - поділяють на великі, середні і дрібні.Розрізняють 

загальну і промислову довжину риби.У торговій практиці користуються 

промислової довжиною, яка вимірюється по прямій лінії від передньої точки 

голови (вершини рила) до початку середніх променів хвостового плавця.Крупна 

риба зазвичай цінується вище і за смаковими гідністю перевершує дрібну.Тільки 

у деяких риб (кефалі, щуки, білуги) великі екземпляри мають більш жорстке і 

грубе м'ясо.Такі риби, як кілька, корюшка, салака, мінога ні по довжині, ні по 

масі не поділяються.Деякі види риб надходять в торгівлю під назвою дрібниця 1-

й і 2-ї груп.По довжині і масі рибну дрібниця не поділяють.  

Якість риби, за невеликим винятком, залежить від її жирності, жирність риби в 

свою чергу пов'язана з її віком, місцем проживання, близькістю нерестового 

періоду.  

 За ступенем жирності рибу поділяють на містять понад 8% жиру.Такими 

рибами є міноги, осетрові, багато лососеві (особливо європейські різновиди 

лососів), деякі види оселедцевих, скумбрія, вугор, хамса.Містять від 4 до 8% 

жиру - до них відноситься більшість коропових, частина далекосхідних лососів, 

частина оселедцевих, деякі різновиди камбалових і сом.Містять жиру менше 4%, 

- належать окуневі, тріскові, форель, щука і ін Групу особливо жирних риб - 

більше 15% жиру.  

Необхідно враховувати умовність цього поділу; так, наприклад, сазан і деякі 

інші коропові на Амурі містять в м'ясі більш 10% жиру, оселедець океанська під 

час нересту має 2-3% жиру в м'ясі, а в період нагулу жирність її м'яса 

підвищується до 25% і більше.  

4. Як за видами класифікують рибу?  

Рибу  класифікують за місцем і способом існування на: 

- океанічну; 



- морську; 

- прісноводну; 

- прохідна (яка живе в морях, а нерестується в річках- осетрові, лососеві.

5. У якому термічному стані надходить риба на підприємства громадського 

харчування?  

На підприємства громадського харчування риба надходить у свіжому, 

замороженому і охолодженому стані.  

6. Якщо риба  заморожене, як її розморожують?  

Рибу  розморожують на повітрі або у воді. Цінні породи розморожують тільки 

на повітрі, так як вода вимиває із риби поживні речовини.  

7. Від чого залежить тривалість розморожування і яке розморожування 

вважається закінченим?  

Тривалість розморожування залежить від виду риби і маси туш, півтуш, 

четвертин. Закінченим вважається розмороження риби, коли вона готова до 

обробки.  

8. Які напівфабрикати можна приготувати з риби?  

З риби можна приготувати такі напівфабрикати: котлети, зрази, биточки, 

рулети, фрикадельки. 

 

Видача завдань учням : (згідно із технологічною картою)  

- бригада №1 – готує  страви з рибної котлетної маси - рулет;  

- бригада №2 – готує страви з рибної котлетної маси – зрази. 

  

Завдання підвищеної складності: 

1. Яким способом контролюється готовність страв з котлетної маси?  

 

Нагадування про правила охорони праці, санітарії та гігієни. 

Безпека й охорона праці на виробництві. 

Категорично забороняється допускати до роботи на машинах осіб, що не 

знають правил експлуатації. Біля кожної машини повинні бути вивішені 

правила роботи й допомога з безпеки праці. Необхідно регулярно проводити з 

кожним працівником поточний інструктаж із правил експлуатації 

устаткування. 

Температура в рибному цеху повинна бути не нижче 160С°, а в гарячому не 

вище 260С°. Протяги не припустимі. 

Рубильники й запобіжники потрібно встановлювати закритого типу. Включати 

й виключати машини можна тільки за допомогою кнопок " Пуск " й " Стоп ", 

розташованих безпосередньо на корпусі машини. Всі частини машин, що 



рухаються, повинні бути огороджені, а електродвигуни заземлені. Заміняти 

змінні частини й змазувати машини треба лише при виключеному приводі. 

Підлога повинна бути рівною, не слизькою, з ухилом до трапів для стікання 

води. Виробничі столи й ванни повинні бути без гострих кутів. 

Жінки мають право піднімати вагу не більше 20 кг (удвох - 50 кг), чоловік - до 

80 кг. Для переміщення вантажу більшої маси потрібно використати візки. 

Під час роботи необхідно вчасно видаляти й переробляти відходи, стежити за 

санітарним станом цеху й кожного робочого місця, після закінчення роботи 

ретельно промивати й протирати всі машини, ошпарювати розрубувальний стіл 

окропом і засипати сіллю.Рибу з ванни можна виймати тільки спеціальними 

черпаками. Ножі повинні мати міцно закріплені ручки, гострі леза. 

Правила експлуатації електричних  сковорід. 

Перед початком роботи перевіряють чистоту чаші, а також справність 

заземлення й пускорегулювальних приладів. Сковороду змазують жиром, 

якщо необхідно зробити жарку продуктів або закладають у неї продукти для 

гасіння й тільки після цього включають в електромережу.   В сковороди, що 

мають  терморегулятор,  лімб установлюють   на необхідну  температуру. 

Розігрів сковороди роблять при максимальній потужності. Після закінчення 

роботи сковороду відключають  і  прохолоджують.   Зскрібають дерев'яним  

шкребком прилиплі  до її поверхні  продукти й протирають  сухою 

тканиною. Зовнішню поверхню сковороди промивають теплою водою з 

милом і  насухо  витирають.  

 

Оголошення про критерії оцінювання на уроці (оцінка за роботу на уроці 

виводиться, як середнє арифметичне відповідно до таблиці).  

(На уроках виробничого навчання по професії «Кухар» практикується 

виставлення так званих комплексних оцінок: за знання питань теорії і раніше 

вивченого матеріалу; вміння застосовувати знання на практиці; правильність 

виконання технологічних прийомів; дотримання техніки безпеки; підтримання 

на робочому місці встановленого порядку; вміння користуватися 

технологічними та інструкційними картами; самостійність у виконанні 



завдань; якість виконаної роботи. Практика свідчить, що комплексне 

оцінювання роботи підвищує інтерес учнів до виконання завдання).  
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Основна частина (200 хв.) 

 

Розміщення учнів на робочих місцях. 

Самостійна робота учнів. 

Для того, щоб виконати поставлене завдання, учні:  

1. Отримують технологічні та інструкційні картки. Інструктивно – технологічні 

картки. 

2. Організовують робочі місця.  

3. Проводять підготовку сировини.  

4. Розібрати рибу з кістковим скелетом на чисте філе, пласти зі шкірою без 

реберних кісток. 

5. Нарізати рибу на порційні шматки для котлетної маси. 

6. Приготувати котлетну масу. 

7. Відпрацювати прийоми вибивання котлетної маси. 

8. Приготувати напівфабрикати з котлетної маси – рулет, зрази. 

9. Відпрацювати прийоми порціонування та панірування напівфабрикатів. 

 

Під час виконання вправ учнями проводяться цільові обходи: 

Перший обхід – з метою перевірити правильність організації робочого місця 

(звертається увага на підбір інструменту та його якості).  

 

Другий обхід – перевірити правильність трудових прийомів.  

 

Третій обхід – перевірити дотримання технологічного процесу виконання 

завдання.  

 

Четвертий обхід - перевірити дотримання  правил із охорони праці та 

санітарно-гігієнічних норм.  

 

Поточний інструктаж 

 



Увага майстра в/н фіксується на роботі кожного учня, особливо на 

діяльності слабких. Перевіряється правильність організації робочого місця. 

Виявивши помилки у діях учнів, майстер практичним показом допомагає їх 

усунути.  

Також звертає увагу на дотримання норми часу, правил санітарії та 

гігієни, технічних вимог безпеки праці при обробці риби, раціонального 

використання сировини, інструментів, ступінь засвоєння учнями показаних 

прийомів: 

- зняття луски; 

- видалення плавників, зябер, нутрощів; 

- пластування риби; 

- нарізка риби на порційні шматки; 

- вибивання котлетної маси; 

- порціонування напівфабрикатів; 

- панірування напівфабрикатів; 

- перенкладання запанірованих напівфабрикатів у лотки. 

 

 

Додатковий інструктаж 

У разі колективної помилки майстер виробничого навчання призупиняє роботу 

учнів і проводить додатковий інструктаж, показує технологічну послідовність 

обробки риби. Перевірка майстром виконаного завдання учнями.  

 

Заключний інструктаж (25 хв.) 

(Підсумкову частину уроку виробничого навчання називають заключним 

інструктажем. Це активна бесіда, основним змістом якої є аналіз навчальної 

роботи, проведеної за день. У діяльності майстра він реалізується у вигляді 

підведення навчально-виховних результатів уроку, а в діяльності учнів – як 

самоаналіз підсумків уроку.  

Майстер аналізує, як пройшло заняття, яких навчальних результатів 

досягла група і окремі учні; вказує на помилки, порушення трудової і 

технологічної дисципліни. Головне – зорієнтувати учнів на закріплення успіхів і 

подолання припущених недоліків у наступній роботі. Значне місце під час 

підведення підсумку заняття має бути відведене аналізу дотримання учнями 

техніки безпеки.  

Заключний етап уроку треба будувати так, щоб учні засвоїли на ньому 

щось нове, закріпили свої знання і збагатили досвід. Треба спонукати учнів до 

внесення раціоналізаторських пропозицій щодо вдосконалення технології, 

інструментів, способів контролю роботи).  

 

1. Оцінювання і прийом виконаних робіт 

 

Контрольні запитання і завдання для повторення 



1. Значення страв з риби? 

2. Як підготувати рибу для котлетної маси? 

3. Як приготувати фарш для приготування січеників з риби? 

4. Як приготувати фарш для приготування рулетів з риби? 

 

2. Розбір помилок, які були допущені при самостійній роботі учнями та способи 

їх усунення; 

 
Проблема Причина Шляхи попередження 

Рулет з риби 

Великий відсоток втрат 

при розбиранні риби на 

чисте філе. 

При розбиранні риби багато 

мякоті залишили біля хребта і 

реберних кісток. 

При пластуванні риби щільніше 

притискувати ніж до хребта і 

реберних кісток. 

Зрази 

В котлетній масі з риби 

є кістки. 

Використали рибу, яка 

містить дрібні міжм’язові 

кістки. 

Слід використовувати рибу, в якій 

немає дрібних кісток. 

Паніровка потрапила 

всередину виробів з 

котлетної маси. 

Невірно виконали прийцом 

панірування. 

Лівою рукою напівфабрикати 

обкачати в сухарях, а за 

допомогою ножа у три прийоми 

виконати прийом панірування. 

 

Вимоги до якості 

 

Страви з рибної січеної натуральної та котлетної маси повинні зберігати форму. 

Поверхня смажених виробів з румяною кірочкою, без тріщин. Не допускається 

відставання паніровки. Колір на розрізі – від білого до сірого. Вироби соковиті, 

пухкі, без присмаку кислого хліба. Маса однорідна, без шматочків хліба і 

м’якоті риби. 

 

Правила відпуску 

 

Страви з рибної січеної натуральної та котлетної маси смажать, тушкують, 

запікають, припускають і варять. Перед подаванням вироби поливають 

вершковим маслом або маргарином столовим. На гарнір подають картопляне 

пюре, картоплю варену чи смажену, рис варений, капусту тушковану та 

комбінований овочевий гарнір. 

 

3. Оголошення та аргументація оцінок кожного учня  

(Під час оцінювання робіт виходять насамперед з їх якості і термінів 

виконання. Виставлені учням оцінки майстер обов’язково аргументує).  

 

4. Виділення учнів, які досягли найкращих результатів на занятті.  

(Підводячи підсумки уроку, можна запропонувати учням домашнє завдання на 

повторення матеріалу із технології приготування їжі з основами 

товарознавства, пов’язаного з темою наступного заняття. Домашня робота  



може полягати у розробці технологічних та інструкційних карт, розрахунків 

сировини на декілька порцій. Доцільно давати учням на тиждень одне завдання, 

яке складається з двох-трьох частин).  

 

5. Повідомлення домашнього завдання на наступний урок. 

 

6. Прибирання робочих місць. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

 

Рулет з риби 

 
Порядок 

виконання 

вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 

Прийняти  Заморожену або свіжу рибу 

 
Перевірити   За органолептичними 

показниками                    

 

Зважити  На вагах   



Розморозити  На повітрі або у воді   

 

 

Зачистити Забруднені місця середнім 

ножем кухарської трійки «РС». 

Провести первину обробку.  

 

Видалити  Нутрощі, хребет, кістки, шкіру.  

 
Обмити  Холодною водою   

Промити  Теплою водою   

Відокремити  М'якоть від кісток середнім 

ножем кухарської трійки «РС» 

 

 

Зачистити  Від сухожилків, надлишку 

жиру, грубих плівок шкіри 

середнім ножем кухарської 

трійки «РС» 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 



 

Січеники з риби 

 
Порядок 

виконання 

вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 

Прийняти  Заморожену або свіжу рибу 

 

Перевірити   За органолептичними 

показниками                    

 

Зважити  На вагах   

 

Розморозити  На повітрі або у воді   

Зачистити Забруднені місця середнім 

ножем кухарської трійки «РС». 

Провести первину обробку.  

 

 

 

 

Видалити  Нутрощі, хребет, кістки, шкіру.  
 

 
Обмити  Холодною водою   

Промити  Теплою водою   

 

 

 



Відокремити  М'якоть від кісток середнім 

ножем кухарської трійки «РС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачистити  Від сухожилків, надлишку 

жиру, грубих плівок шкіри 

середнім ножем кухарської 

трійки «РС» 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2  

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Приготування  страв з рибної котлетної маси «Рулет» 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини 

на 1 порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 

Судак  125 60  

 

Сироваина відповідає 

вимогам діючих стандартів 

або технічних умов  

Хліб пшеничний  18 18 

Молоко або вода  24 24 

Сіль  3 3 

Перць чорний мелений  0,01 0,01 

Маса рибна котлетна  - 100 

Начинка:   

Гриби білі свіжі 17 13 

Цибуля ріпчаста  26 22 

Кулінарний жир  14 14 

Яйця  6 6 

Маса начинки  - 25 

Сухарі пшеничні  3 3 

Маса напівфабрикату  - 125 

Кулінарний жир  3 3  



Маса готового рулету  - 100  

Гарнір  - 150  

Соус  75 75  

Вихід:  325  

 

Технологія приготування: 

Рулет формують у вигляді батона з фаршем усередині. Котлетну масу 

викладають на мокру полотняну серветку шаром 1,5 – 2см у вигляді 

прямокутника 20см завширшки. На середину вздовж шару кладуть фарш. Краї 

серветки з’єднують так, щоб один край котлетної маси накрив другий і 

утворився суцільний шов. Сформований рулет за допомогою серветки 

перекладають на змащений жиром лист швом донизу. Поверхню розрівнюють, 

змащують олією або льєзоном, посипають сухарями і проколюють у двох – 

трьох місцях, щоб при тепловій обробці поверхня рулету залишилася цілою. 

У фарш для рулету можна додавати смажені гриби, пасеровану ріпчасту 

цибулю, дрібно нарізані варені яйця, посипані сіллю і перцем, або відварені 

макарони, заправлені яйцями, омлет, яйця варені. Маса напівфабрикату 95 і 

125г.  

Правила відпуску: 

Готовий виріб розділяють на порції та подають до столу на порціонному блюді 

або малій тарілці. 

 

Вимоги до якості: 

Зовнішній вигляд – у формі батона, 

Консистенція –. Соковита, пухка.  

Колір – коричневий, золотистий. 

Смак та запах – запах характерний для риби, з ароматом грибів, пасерованої 

цибулі. 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Приготування  страв з рибної котлетної маси «Січеники» 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 

Судак  167 80  

 

Сироваина відповідає 

вимогам діючих стандартів 

або технічних умов  

Хліб пшеничний 17 17 

Вода або молоко  24 24 

Маса рибна 

котлетна  

- 106 

Для фаршу:   

Цибуля ріпчаста  10 7 



Кулінарний жир  4 4 

Гриби білі свіжі  17 15 

Яйця  8 8 

Сухарі  1,5 1,5 

Олія  12 12  

Яйця  8 8  

Сухарі  6 6  

Маса 

напівфабрикату  

- 145  

Кулінарний жир  12 12  

Маса готової 

страви з рибного 

фаршу  

- 125  

Гарнір  - 100  

Маргарин 

столовий  

5 5  

Соус  - 100  

Вихід:  375  

 

 

 

Технологія приготування: 

Зрази січені формують з рибної котлетної маси у вигляді коржів 1см 

завтовшки. Посередині кожного кладуть фарш. Краї коржа з’єднують, 

обкачують у сухарях, надають йому овальної форми.  

У фарш для зразів можна додавати смажені гриби, пасеровану ріпчасту 

цибулю, дрібно нарізані варені яйця, посипані сіллю і перцем, або відварені 

макарони, заправлені яйцями, омлет, яйця варені.Маса напівфабрикату – 99,130 

і 174г. Використовують для смаження у фритюрі. 

Вироби з рибного фаршу – (зрази, які мають форму півмісяця) формують 

за допомогою полотняної серветки, змочують у льєзоні і обкачують у сухарях. 

Маса напівфабрикату – 109,145 і 194г.Використовують для смаження у 

фритюрі.   

Перед подаванням на підігріте порціонне блюдо покласти гарнір – 

прогрітий зелений горошок, заправлений вершковим маслом, смажену 

картоплю або картопляне пюре, складний гарнір, поряд – виріб з рибного 

фаршу (2шт. на порцію), полити розтопленим маргарином, посипати посіченою 

зеленню. Соус томатний подати окремо у соуснику.  

Правила відпуску: 

 



Подавати на порціонному блюді або малій тарілці, збоку покласти гарнір. Перед 

подаванням виріб з рибного фаршу полити розтопленим маргарином. Окремо 

подати томатний соус. 

Вимоги до якості: 

Зовнішній вигляд – мають рівномірно добре підсмажену шкірочку, не 

підгорілу або пересохлу. 

Консистенція – м’яка, соковита.  

Колір – світло – золотистий. 

Смак та запах – запах характерний для риби, з ароматом грибів, смаженої 

цибулі та яєць.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Тема уроку: 
 

Інструктаж з безпеки праці. 
Приготування страв з рибної котлетної 

маси: рулет, зрази. Вимоги до якості. 
Правила відпуску. 

 

Тема  розділу: 
 

Приготування страв з 
риби та морських 

продуктів 
 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

Мета уроку: 
 

- Навчальна:  формування  первинних  знань  і  навичок  
з  виконання  трудових  прийомів; 

- Розвиваюча: розвиток  знань  і  практичних  умінь  
на  основі  сучасних  досягнень  і  передового  досвіду. 

- Виховна: виховання  свідомого  відношення  до  
роботи,  почуття  відповідальності  за  роботу,  
формування  вміння  раціонально  використовувати  
робочий  час,  дбайливого  ставлення  до  витрати  
продуктів. 

 

В чому полягає цінність 
 риби? 

 

     



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 – пластування тушки з боку

голови

 2 – пластування тушки з боку

хвоста

 3 – зрізування ребрових кісток з

філе

 4 – зняття філе зі шкіри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 – нарізання шматків з
непластованої риби
(круглячки); 

 2 – нарізкашматків для
припускання і жарки.

 1 – відрубування голови

 2 – зрізання спинного

плавника і спинних кісткових

щитків

 3 – видалення визиги з

хвостовим плавником

 4 – пластування на ланки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страви

з рибної котлетної

маси

Страви

з вареної риби

Страви

із запеченої

риби
Страви

з тушкованої

риби

Страви

зі смаженої

риби

Страви

з припущеної

риби

Класифікація

страв з риби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В якому цеху проводять обробку риби та 
приготування страв з риби? 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Приготування страв з рибної котлетної маси: 
рулет, зрази. 

                      
 

    

 

       Завдання на урок 
 I бригада – приготування страв з рибної 

котлетної маси -  рулет; 
 

 II бригада – приготування страв з рибної 
котлетної маси - зрази. 

 



 
 

 

План уроку 

виробничого навчання з професії «Кухар» 
Майстер виробничого навчання Скочко С.Г. 

 
 

Тема розділу: Приготування страв з риби 

та морських продуктів. 

 

Тема уроку: Інструктаж з безпеки праці. 

Приготування страв з продуктів моря: 

раки або креветки відварені, кальмари в 

томатному або сметанному  соусі, краби з 

рисом і соусом, морський гребінець 

відварений з соусом. 

 

 

 

Мета уроку: 

- Навчальна: формування  первинних  знань  і  навичок  з  виконання  

трудових  прийомів; 



- Розвиваюча: розвиток  знань  і  практичних  умінь  на  основі  сучасних  

досягнень  і  передового  досвіду. 

- Виховна: виховання  свідомого  відношення  до  роботи,  почуття  

відповідальності  за  роботу,  формування  вміння  раціонально  

використовувати  робочий  час,  дбайливого  ставлення  до  витрати  

продуктів. 

 

Тип уроку: виконання простих комплексних робіт.  

 

Матеріально - технічне забезпечення:  

Обладнання: циферблатні ваги, виробничі столи, стелаж для розморожування 

риби, холодильні шафи.  

Посуд та інвентар: емальовані миски, каструлі, сотейник,  лотки, ножі 

кухарської трійки «РС», розробні дошки «РС», ножі-сікачі, кухарська сокира, 

мусат, шпигувальна голка.  

Сировина: згідно із технологічними картами.  

 

Методичне забезпечення: збірник рецептур, інструкційні та технологічні 

карти, ілюстрації, відеоролики, презентація, створена у програмі Power Point. 

 

Міжпредметні зв’язки: «Технологія приготування їжі з основами 

товарознавства», «Охорона праці», «Організація виробництва та 

обслуговування», «Основи санітарії та гігієни». 

  

Хід  уроку 

 

I Організаційна частина (3 хв). 

 

1. Перевірка присутності учнів.  

2.Перевірка зовнішнього вигляду. Дотримання правил особистої гігієни.  

 

ІІ. Вступний інструктаж (42 хв.)  

 

(У процесі вступного інструктажу майстер виробничого навчання конкретизує 

і поглиблює теоретичні знання, набуті учнями на уроках спецдисциплін. Так під 

час виробничого навчання у майбутніх кухарів (тема: «Приготування страв з 

продуктів моря: раки або креветки відварені, кальмари в томатному або 

сметанному  соусі, краби з рисом і соусом, морський гребінець відварений з 

соусом») актуалізуються знання про харчову цінність морепродуктів у житті 

людини, правила підготовки та організації робочого місця, обладнання, посуду, 

інвентарю, вимоги до обробки страв з продуктів моря та нарізання з них 

напівфабрикатів.  



Таким чином, майстер виробничого навчання повинен використовувати 

різноманітний теоретичний матеріал, проте намагання дати учням під час 

вступного інструктажу максимум теоретичних відомостей є істотним 

недоліком. Найефективнішим є активне пригадування, на яке майстер орієнтує 

учнів з допомогою навідних запитань, підказок. Так в пам’яті учнів 

відновлюється й систематизується матеріал із спецдисциплін. Треба, проте, 

мати на увазі, що це повторення організовується не з метою виставлення 

оцінок, а для створення необхідної основи для наступної роботи на уроці. Якщо 

учні не володіють потрібними знаннями, майстер допомагає актуалізувати їх).  

 

Повідомлення теми уроку: «Приготування страв з продуктів моря: раки або 

креветки відварені, кальмари в томатному або сметанному  соусі, краби з 

рисом і соусом, морський гребінець відварений з соусом.» (презентація у 

програмі PowerPoint).  

 

Мета нашого уроку - сформувати в учнів початкові вміння:

 обробки і підготовки до використання продуктів моря;  

  

 визначення якісного приготування напівфабрикатів;  

 звернути увагу на раціональне використання сировини, бережливе 

ставлення до обладнання, витрачання електроенергії, води.  

 

Задача даного уроку – провести первинну обробку продуктів моря, навчити 

учнів готувати страви з морепродуктів: раки або креветки відварні, кальмари в 

томатному або сметаному соусі, краби з рисом і соусом, морський гребінець 

відварений з соусом. 

 

Перевірка майстром виробничого навчання теоретичних знань з теми: 

«Приготування страв з продуктів моря: раки або креветки відварені, кальмари 

в томатному або сметанному  соусі, краби з рисом і соусом, морський 

гребінець відварений з соусом.»  

1.У чому полягає цінність морепродуктів?  

Морепродукти багаті повноцінними 

білками, мінеральними речовинами 

(кобальт, марганець, цинк, кальцій, 

фосфор, йод, натрій та ін.), вітамінами РР, 

С, Д, групи В.вони містять незначну 

кількість жиру, мають хороший смак.  

2. В яких цехах проводять обробку 

морепродуктів?  

Кулінарну механічну обробку риби 

проводять у рибному або  м’ясо-рибному 

цеху. 



3.За якими ознаками класифікуютьморепродукти?  

Гідробіонти. Hydrobiontes; Від  дав.гр.. ὕδωρ – вода + Біонт) — морські та 

прісноводні організми, постійно живуть у водному середовищі. До гідробіонтів 

також відносяться організми, що живуть у 

воді частину життєвого циклу, тобто 

земноводнi. Існують морські та 

прісноводні гідробіонти, а також ті, що 

живуть у природному, або штучному 

середовищі, ті, що мають промислове 

значення і ті, що не мають його. 

Гідробіонти і продукти їхньої переробки – 

високоякісні продукти харчування, які 

сприяють  зміцнення здоров'я, підвищенню 

працездатності людини, профілактиці 

старіння і серйозних захворювань. Завдяки високої харчової та біологічної 

цінності, смаковим якостям риба широко застосовується у повсякденному 

раціоні й дієтичному харчуванні. По харчовій цінності м'ясо риби не 

поступається м'ясу тварин та птиці. 

 

 

4. Як за видами класифікують рибу?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Наведіть класифікацію  страв з нерибних  морепродуктів? 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Варені з соусом

Запечені

Страви з крупою Страви з підливою

Страви з овочами

Варені натуральні

Класифікація страв

з гідробіонтів

Класифікація страв

з гідробіонтів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Вимоги до якості нерибних  морепродуктів. 

Гідробіонти  відіграють важливу роль у раціоні харчування людини. З 

морепродуктів можна приготувати різноманітний асортимент страв, закусок і 

кулінарних виробів як у натуральному вигляді, так і в поєднанні з овочами, 

картоплею, крупами й іншими продуктами.  

Гідробіонти  промивають в холодній солоній воді. Відкривають створок і 

видаляють дрібних ракушок, промивають від піска. Обробка гідробіонтів 

проходить по різним стадіям: кальмари розморожують тільки в холодній воді. 

При розробці у них зрізують щупальці, витягують внутрішні органи, знімають 

плівку з мантії. У ракоподібних розробку проводять лише після варки.  

Морепродукти  готують і варять у мру реалізації. При варінні морепродуктів у 

воду додають спеції. Перед подаванням страви посипають подрібненою 

зеленню петрушки, селери або кропу. Гідробіонти варять, фарширують, 

запікають. 

7. Вимоги безпеки під час роботи.  

При роботі з ножем кухар повинен держати лезо від себе, гострити ніж об 

мусат треба осторонь від учнів, зайнятих на інших операціях, розробку 

морожених нерибних морепродуктів  потрібно проводити після їх 

розмороження, розкриття та розпаковку тари необхідно проводити з 

використанням спеціальних інструментів (цв'яходери, кліщі).  

8. Назвіть вимоги безпеки по закінченню роботи.  



Прибрати робоче місце, звільнити його від відходів виробництва, винести 

сміття, звільнити проходи, почистити, помити інвентар, інструмент, скласти 

його у відведене для нього місце, прибрати у кухні-лабораторії.  

 

Демонстрація виконання елементів технологічного процесу приготування 

страв з продуктів моря: раки або креветки відварені, кальмари в 

томатному або сметанному  соусі, краби з рисом і соусом, морський 

гребінець відварений з соусом  

(При вивченні операцій важливе значення має кваліфікований і методично 

правильний показ майстром прийомів, якими мусять оволодіти учні. Якщо 

таких прийомів багато, майстер вимагає від учнів їх відтворення і пояснень за 

змістом інструкційної картки. Майстер наводить типові помилки учнів, вказує 

їх причини і способи попередження. Окремої уваги потребує пояснення правил із 

охорони праці.  

Майстер виробничого навчання повинен не тільки досконало володіти 

робочими прийомами, а й уміти показати їх, у доступній для учнів формі. 

Особливо важливе значення має відтворення учнями показаних прийомів у 

потрібному темпі. Спочатку майстер показує прийоми в тому темпі, в якому 

його виконують у виробничому процесі, а потім – в уповільненому із зупинками 

на окремих рухах і трудових діях. Показ супроводжується демонструванням 

плакатів, фотографій, поясненням і обґрунтуванням кожної дії.  

Після показу й пояснення майстром виробничого навчання технологічних 

операцій проводяться тренувальні вправи з учнями. При оволодінні ручними 

операціями (наприклад, обробка страв з нерибних продуктів морського 

промислу, нарізання напівфабрикатів) необхідно виробити в учнів правильні 

трудові рухи.  

Від простих трудових рухів, з яких складаються робочі прийоми, 

переходять до виконання комплексних робіт).  

1. Перш за все, ми повинні визначитися, який нам буде потрібний посуд, 

інвентар та обладнання (розробні дошки «РС», ножі кухарської трійки – «РС», 

обвалювальні ножі,  кухарська сокира, мусат, шпигувальна голка, настільні 

ваги)  

2. Перед початком роботи нам необхідно правильно організувати робоче місце 

(демонстрація майстра):  

- вимити стіл та інструмент гарячою водою;  

- перед початком роботи руки вимити милом і сполоснути під проточною 

водою, витерти рушничком;  

- розмістити дошку та ножі кухарської трійки з маркуванням «РС» на 

розробному столі з маркуванням «РС»;  

- розмістити лотки з маркуванням «РС», дотримуючись товарного сусідства 

ліворуч від дошки у зоні верхнього лівого кута розробної дошки «РС»;  



 Поживне м'ясо міститься між двома
стулками – раковинами: в устриць та
мідій – 10 – 15 %, у морського
гребінця – 20 – 28 %.

 Мідії та устриці перед
розділуванням ретельно миють у
проточній воді. Обробка складається
з відділення раковин. Потім тіло
мідій та устриць звільняють від
біссуса (пучка ниток), зябер та
кишок.

 Кальмари надходять на кулінарне
виробництво замороженими та
сушеними. Розморожують їх у воді
при температурі не вище 20 оС. 
Обробку кальмарів здійснюють
таким чином: захвачують рукою
голову в основі та обережно
розривають зв’язки між мантією та
головою разом з нутрощами. Потім із
тушки витягують хітинову
пластинку.

 Кальмари заливають гарячою
водою з температурою 55 – 60 оС та
витримують 15 – 20 хв., видаляють
шкіру, яка звернулась.

 Сушених кальмарів
замочують у холодній воді протягом
10 – 12 год., після чого промивають. 
Восьминога обробляють так само.

 Ракоподібні надходять живими, 
свіжомороженими, варено-
мороженими. Обробка морожених та
варено-морожених ракоподібних
складається з розморожування у воді
або на повітрі, живих – у сортуванні.

 Обробку креветок здійснюють вручну, 
відділяючи голову, груди по місцю
з’єднання з шийкою. Для отримання
чистого м’яса з шийок видаляють
панцир.

- розмістити під кришкою столу на поличці лоток для харчових відходів «Харч. 

відходи»;  

- розмістити настільні ваги за розробною дошкою на відстані витягнутої руки.  

3. Майстер виробничого навчання показує, як правильно стояти біля столу.  

4. Продемонструвати, як правильно тримати ніж.  

5. Майстер повинен показати технологічну послідовність етапів обробки 

нерибних морепродуктів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Після вилову у трепангів видаляють
нутрощі. На підприємства надходять
варено-сушені. Спочатку їх
промивають в холодній воді для
видалення вугільного порошку, яким
трепангів посипають перед сушінням. 
Потім їх замочують у холодній воді
біля доби, у результаті чого вага
збільшується у 5 разів. Потім
розрізають вздовж, зачищають
внутрішню порожнину та
промивають.

 У морського їжака в їжу
використовують ікру та молоки, які
надходять на підприємство
ресторанного господарства
консервованими.

 

6. Показати послідовність технологічного процесу приготування страв з  

нерибних морепродуктів.  

 

Обробка нерибних морепродуктів 

 На підприємства масового харчування крім риби надходять також і 

морепродукти, які поділяють на такі групи: ракоподібні (краби, креветки, 

омари, лангусти); молюски (кальмари, морський гребінець, мідії, устриці); 

голкошкірі (трепанги); морські водорості (морська капуста). 

 Краби — великі морські раки масою 3-5 кг надходять на підприємства 

масового харчування у вигляді консервів. Перед приготуванням страв консервні 

банки розкривають, знімають папір і кісткові пластинки, відокремлюють цілі 

шматочки м'якоті. Використовують для приготування салатів, закусок і других 

гарячих страв. Відходи і втрати становлять 20 %. 

 Креветки — морські рачки до 15 см завдовжки, масою 75 г. М'ясо креветок, як 

і м'ясо крабів, — джерело білка і мінеральних речовин. Креветки надходять 

свіжозамороженими, варено-охолодженими, а також консервованими. 

Морожені креветки розморожують на повітрі при температурі 18-20 °С 

протягом двох годин для того, щоб розділити блок на частини. Розморожувати 

повністю креветки не рекомендується, оскільки голови їх потемніють і 

погіршиться зовнішній вигляд. Використовують у натуральному вигляді, для 



салатів, закусок, перших і других страв, ними також оздоблюються рибні 

страви. 

 З креветок виготовляють пасту "Океан". Підготовлену масу піддають тепловій 

обробці, формують у вигляді брикетів і заморожують. Перед використанням 

пасту розморожують на повітрі і припускають у власному соку протягом 3-5 хв. 

Відходи становлять 6 %. Паста має солодкуватий смак і характерний аромат 

м'яса креветок. Завдяки високому вмісту білка (до 20 %) і мікроелементів вона 

належить до цінних харчових продуктів. 

 Омари і лангусти — найбільші ракоподібні масою 4-10 кг. На підприємства 

масового харчування надходять свіжими, варено-мороженими, розібраними 

(шийки в панцері) і консервованими. Морожені ракоподібні варять у підсоленій 

киплячій воді (на 1 кг — 2л води, 100 г солі, коріння петрушки, перець 

горошком, лавровий лист) протягом 15-20 хв. У гарячому вигляді 

відокремлюють м'ясо від панцера. Омари і лангусти використовують 

відвареними або смаженими, а з консервованих готують гарячі і холодні 

закуски. 

 Кальмари — це головоногі молюски з десятьма щупальцями, розміщеними 

навколо голови. Харчову цінність має м'ясо кальмарів (мантія) і щупальця. 

М'ясо кальмарів містить білки (17-21 %), до складу його входять усі незамінні 

амінокислоти, а також вітаміни В1 В12, РР. На підприємства масового 

харчування надходять нерозібрані морожені кальмари, а також у вигляді 

напівфабрикатів. Їх розморожують у холодній воді при температурі 20°С, 

потрошать, видаляють нутрощі, рогову порожнину й очі. Щоб відокремити 

плівку, кальмарів занурюють на 3-4 хв. у гарячу воду (65-70 °С), інтенсивно 

перемішують, потім промивають 2-3 рази у холодній воді. Щоб зменшити 

втрати, кальмари обшпарюють протягом 30с і промивають, при цьому м'ясо 

набуває рожевого забарвлення. Використовують для варіння. Варені кальмари 

нарізають на шматочки різної форми 1 вживають для приготування салатів, 

вінегретів, додають до начинок. 

 Морський гребінець — двійчастий молюск у черепашці. Їстівна частина — 

мускул і мантія. Надходить на підприємства масового харчування 

свіжомороженим, вареним і консервованим. Його розморожують на повітрі при 

температурі 18-20 °С (блоки розкладають в один ряд і залишають на 1-1,5 год.). 

Потім морський гребінець ретельно промивають холодною водою, 

використовують для варіння. З морського гребінця готують холодні страви і 

закуски, перші, другі, смажені і запечені страви, начинки. При розмороженні 

відходи і втрати становлять 6 %. 

 Мідії й устриці— поширений двійчастий молюск. М'ясо має високу харчову 

цінність і приємний смак. У ньому міститься така сама кількість білків, як і в 

м'ясі домашніх тварин, морській і річковій рибі, а мінеральних речовин і 

мікроелементів навіть більше. Мідії мають лікувальні властивості завдяки 

високому вмісту йоду, тому їх рекомендують хворим на атеросклероз і при 

порушенні функцій щитовидної залози. 

 



Краби з рисом і соусом. 

Краби вивільняють від пергаменту, разом із соком викладають у 

сотейник, доводять до кипіння. 

Перед подавання на підігріту тарілку кладуть рис припущений, зверху – 

краб, окремо подають соус томатний з овочами. 

 

Морський гребінець варений з соусом. 

У киплячу підсолену воду кладуть розморожене філе, додають моркву, 

петрушку, перець чорний горошком (на 1 кг філе – 2л води, 60 г солі) і варять 10 

– 15 хв. 

 Перед подаванням охолоджене філе нарізують скибочками, заливають 

бульйоном і доводять до кипіння. 

 Подають з гарніром і соусом. Гарнір – картопля варене або картопляне 

пюре. Соус – томатний чи сметанний. 

 

Креветки варені натуральні. 

Підготовлені креветки блоками масою 2 -3 кг опускають у киплячу воду, 

додають сіль, перець чорний горошком, лавровий лист ( на 1 кг креветок – 3 л 

води, 150г солі),  перемішують і варять:свіжоморожені – 5 хв., варено – 

морожені – 3 хв. З моменту закипання води.  Готові креветки спливають на 

поверхню. 

Креветки порціонують і подають. 

 

Кальмари у томатному або сметанному соусі. 

Підготовлені  кальмари  варять у киплячій підсоленій воді ( на 1 кг 

кальмарів – 2 л води і 20 - 40 г солі)5 хв з моменту закипання. Довго варити їх 

не слід, оскільки вони стають твердими. Зварені кальмари охолоджують у 

відварі, потім нарізують соломкою, заливають соусом і доводять до кипіння.  

Подають з гарніром – картоплею вареною або смаженою. 

 

Раки варені. 

Живих раків добре промивають у холодній воді. Варять їх у киплячій воді 

з додаваннями солі, спецій, коренів або у пиві, або у хлібному квасі 12 -15 хв з 

моменту закипання рідини. Для варіння у пиві або квасі хлібному на 10 шт. 

раків беруть 500 г рідини, додають тільки сіль. Потім посуд ставлять на край 

плити і залишають раків у відварі на 10 – 15 хв, щоб вони набули приємного 

аромату.  

Використовують варених раків як закуску, а також для оформлення 

рибних страв, салатів. 

 

Перевірка засвоєного матеріалу 

 1.У чому полягає цінність морепродуктів?  



Морепродукти багаті повноцінними білками, мінеральними речовинами 

(кобальт, марганець, цинк, кальцій, фосфор, йод, натрій та ін.), вітамінами РР, 

С, Д, групи В.вони містять незначну кількість жиру, мають хороший смак.  

2. В яких цехах проводять обробку морепродуктів?  

Кулінарну механічну обробку риби проводять у рибному або  м’ясо-рибному 

цеху. 

3.За якими ознаками класифікуютьморепродукти?  

Гідробіонти. Hydrobiontes; Від  дав.гр.. ὕδωρ – вода + Біонт) — морські та 

прісноводні організми, постійно живуть у водному середовищі. До гідробіонтів 

також відносяться організми, що живуть у воді частину життєвого циклу, тобто 

земноводнi. Існують морські та прісноводні гідробіонти, а також ті, що живуть у 

природному, або штучному середовищі, ті, що мають промислове значення і ті, 

що не мають його. 

Гідробіонти і продукти їхньої переробки – високоякісні продукти харчування, 

які сприяють  зміцнення здоров'я, підвищенню працездатності людини, 

профілактиці старіння і серйозних захворювань. Завдяки високої харчової та 

біологічної цінності, смаковим якостям риба широко застосовується у 

повсякденному раціоні й дієтичному харчуванні. По харчовій цінності м'ясо 

риби не поступається м'ясу тварин та птиці. 

4. На які групи поділяються морепродукти? ( Морепродукти поділяються на 

такі групи: ракоподібні – краби, креветки, омари, лангусти; молюски  - 

кальмари, морський гребінець, мідії, устриці; голкошкірі – трепанги; морські 

водорості – морська капуста.  

5.Наведіть класифікацію  страв з нерибних  морепродуктів?(Варені з соусом, 

варені натуральні, запечені, страви з овочами, страви з крупою, страви з 

підливою). 

 

Видача завдань учням : (згідно із технологічною картою)  

- бригада № 1 – готує краби з рисом і соусом; 

- бригада № 2 – готує морський гребінець варений з соусом;  

- бригада № 3 – готує креветки варені натуральні; 

- бригада № 4  – готує кальмари у томатному або сметанному соусі; 

- бригада № 5 – готує раки варені . 

  

Завдання підвищеної складності: 

1. Яка тривалість варіння морепродуктів? 

 

Нагадування про правила охорони праці, санітарії та гігієни. 

Безпека й охорона праці на виробництві. 

Категорично забороняється допускати до роботи на машинах осіб, що не 

знають правил експлуатації. Біля кожної машини повинні бути вивішені 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


правила роботи й допомога з безпеки праці. Необхідно регулярно проводити з 

кожним працівником поточний інструктаж із правил експлуатації 

устаткування. 

Температура в рибному цеху повинна бути не нижче 160С°, а в гарячому не 

вище 260С°. Протяги не припустимі. 

Рубильники й запобіжники потрібно встановлювати закритого типу. Включати 

й виключати машини можна тільки за допомогою кнопок " Пуск " й " Стоп ", 

розташованих безпосередньо на корпусі машини. Всі частини машин, що 

рухаються, повинні бути огороджені, а електродвигуни заземлені. Заміняти 

змінні частини й змазувати машини треба лише при виключеному приводі. 

Підлога повинна бути рівною, не слизькою, з ухилом до трапів для стікання 

води. Виробничі столи й ванни повинні бути без гострих кутів. 

Жінки мають право піднімати вагу не більше 20 кг (удвох - 50 кг), чоловік - до 

80 кг. Для переміщення вантажу більшої маси потрібно використати візки. 

Під час роботи необхідно вчасно видаляти й переробляти відходи, стежити за 

санітарним станом цеху й кожного робочого місця, після закінчення роботи 

ретельно промивати й протирати всі машини, ошпарювати розрубувальний стіл 

окропом і засипати сіллю.Рибу та морепродукти  з ванни можна виймати тільки 

спеціальними черпаками. Ножі повинні мати міцно закріплені ручки, гострі 

леза. 

Правила експлуатації електричних  сковорід. 

Перед початком роботи перевіряють чистоту чаші, а також справність 

заземлення й пускорегулювальних приладів. Сковороду змазують жиром, 

якщо необхідно зробити жарку продуктів або закладають у неї продукти для 

гасіння й тільки після цього включають в електромережу.   В сковороди, що 

мають  терморегулятор,  лімб установлюють   на необхідну  температуру. 

Розігрів сковороди роблять при максимальній потужності. Після закінчення 

роботи сковороду відключають  і  прохолоджують.   Зскрібають дерев'яним  

шкребком прилиплі  до її поверхні  продукти й протирають  сухою 

тканиною. Зовнішню поверхню сковороди промивають теплою водою з 

милом і  насухо  витирають.  

 



Оголошення про критерії оцінювання на уроці (оцінка за роботу на уроці 

виводиться, як середнє арифметичне відповідно до таблиці).  

(На уроках виробничого навчання по професії «Кухар» практикується 

виставлення так званих комплексних оцінок: за знання питань теорії і раніше 

вивченого матеріалу; вміння застосовувати знання на практиці; правильність 

виконання технологічних прийомів; дотримання техніки безпеки; підтримання 

на робочому місці встановленого порядку; вміння користуватися 

технологічними та інструкційними картами; самостійність у виконанні 

завдань; якість виконаної роботи. Практика свідчить, що комплексне 

оцінювання роботи підвищує інтерес учнів до виконання завдання).  
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Основна частина (200 хв.) 

Розміщення учнів на робочих місцях. 

Самостійна робота учнів. 

Для того, щоб виконати поставлене завдання, учні:  

1. Отримують технологічні та інструкційні картки. Інструктивно – технологічні 

картки. 

2. Організовують робочі місця.  

3. Проводять підготовку сировини.  

4. Викладають у тару для напівфабрикатів.  

 

Під час виконання вправ учнями проводяться цільові обходи: 

 

Перший обхід – з метою перевірити правильність організації робочого місця 

(звертається увага на підбір інструменту та його якості).  

 

Другий обхід – перевірити правильність трудових прийомів.  

 

Третій обхід – перевірити дотримання технологічного процесу виконання 

завдання.  

 

Четвертий обхід - перевірити дотримання  правил із охорони праці та 

санітарно-гігієнічних норм.  

 

Поточний інструктаж 

Увага майстра в/н фіксується на роботі кожного учня, особливо на 

діяльності слабких. Перевіряється правильність організації робочого місця. 

Виявивши помилки у діях учнів, майстер практичним показом допомагає їх 



усунути. Також звертає увагу на дотримання норми часу, правил санітарії та 

гігієни, технічних вимог безпеки праці при обробці морепродуктів, 

раціонального використання сировини, інструментів, ступінь засвоєння учнями 

показаних прийомів: 

- ретельного обчищення від водоростей, піску; 

- промивання; 

- гострим ножем розкривають стулки черепашок. 

 

Додатковий інструктаж 

 

У разі колективної помилки майстер виробничого навчання призупиняє 

роботу учнів і проводить додатковий інструктаж, показує технологічну 

послідовність обробки риби. Перевірка майстром виконаного завдання учнями.  

 

Заключний інструктаж (25 хв.) 

 

(Підсумкову частину уроку виробничого навчання називають заключним 

інструктажем. Це активна бесіда, основним змістом якої є аналіз навчальної 

роботи, проведеної за день. У діяльності майстра він реалізується у вигляді 

підведення навчально-виховних результатів уроку, а в діяльності учнів – як 

самоаналіз підсумків уроку.  

Майстер аналізує, як пройшло заняття, яких навчальних результатів 

досягла група і окремі учні; вказує на помилки, порушення трудової і 

технологічної дисципліни. Головне – зорієнтувати учнів на закріплення успіхів і 

подолання припущених недоліків у наступній роботі. Значне місце під час 

підведення підсумку заняття має бути відведене аналізу дотримання учнями 

техніки безпеки.  

Заключний етап уроку треба будувати так, щоб учні засвоїли на ньому 

щось нове, закріпили свої знання і збагатили досвід. Треба спонукати учнів до 

внесення раціоналізаторських пропозицій щодо вдосконалення технології, 

інструментів, способів контролю роботи).  

 

1. Підведення підсумків роботи за заняття.  

 

Контрольні запитання і завдання для повторення 
1. Класифікація продуктів моря. 

2. Як підготувати креветки для приготування страв? 

3. Під яким соусом запікають креветки? 

4. Чим заправляють креветки для різотто? 

5. Скласти схнму приготування і відпуску: креветок з рисом, кальмари в 

томатному соусі. 



2. Розбір помилок, які були допущені при самостійній роботі учнями та способи 

їх усунення.  

 

 
Проблема Причина Шляхи попередження 

Морський гребінець варений, з соусом 

 

Філе морського гребінця 

жорстоке 

Переварили  Філе нерибних продуктів не 

потрібно довго варити, від цього 

воно стає жорстоке 

 

3. Оголошення та аргументація оцінок кожного учня  

(Під час оцінювання робіт виходять насамперед з їх якості і термінів 

виконання. Виставлені учням оцінки майстер обов’язково аргументує).  

 

4. Виділення учнів, які досягли найкращих результатів на занятті.  

(Підводячи підсумки уроку, можна запропонувати учням домашнє завдання на 

повторення матеріалу із технології приготування їжі з основами 

товарознавства, пов’язаного з темою наступного заняття. Домашня робота  

може полягати у розробці технологічних та інструкційних карт, розрахунків 

сировини на декілька порцій. Доцільно давати учням на тиждень одне завдання, 

яке складається з двох-трьох частин).  

 

5. Повідомлення домашнього завдання на наступний урок. 

 

6. Прибирання робочих місць. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 1 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Приготування  «Краби з рисом і соусом» 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до якості 

сировини 
Краби (консерви) 95 75 Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

Рис припущений  100 100 

Соус  50 50 

Вихід:  228 

 

Технологія приготування: 

Краби вивільнити від пергаменту, разом з соком викласти у посуд і довести до 

кипіння.  

Правила відпуску: 

Перед подаванням на підігріту тарілку кладуть рис припущений, зверху – краби, 

окремо подають соус томатний з овочами. 

 

Вимоги до якості: 

 

Зовнішній вигляд –. в натуральному вигляді. 

Консистенція – щільна, соковита. 

Колір – білий з рожевим відтінком. 

Смак та запах –відповідають вареному мясу крабів, в міру солоний, з- 

ароматом спецій. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Приготування   «Морський гребінець варений з соусом» 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 

1 порцію 

Технологічні вимоги до якості 

сировини 
Філе морського гребінця  156 147  

 

Сировина відповідає вимогам 

Морква  4 3 

Петрушка (корінь) 4 3 

Сіль  2,5 2,5 



Перець чорний горошком  0,01 0,01 діючих стандартів або 

технічних умов  Маса вареного філе 

морського гребінця  

- 75 

Гарнір  - 150 

Соус  50 50 

Вихід:  275  

 

Технологія приготування: 

У киплячу підсолену воду кладуть розморожене філе, додають моркву, 

петрушку, перець чоний горошком (на 1 кг філе – 2 л води, 60 г солі) і варять 10 

– 15 хв.  

Перед подаванням охолоджене філе нарізують скибочками, заливають 

бульйоном і доводять до кипіння. 

 

Правила відпуску: 

Подають з гарніром і соусом. Гарнір – картопля варена або картопляне пюре. 

Соус – томатний чи сметанний. 

 

Вимоги до якості: 

 

Зовнішній вигляд –. в натуральному вигляді. 

Консистенція – щільна, соковита. 

Колір – білий з рожевим відтінком. 

Смак та запах –відповідають вареному мясу морських гребінців, в міру 

солоний, з- ароматом спецій. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Приготування  креветок варених натуральних 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 

1 порцію 

Технологічні вимоги до якості 

сировини 
Креветки  145 110 Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

Сіль  3 3 

Перць чорний горошок  0,01 0,01 

Вихід:  100  

 

 

Технологія приготування: 

Креветки розморозити, промити покласти в кип’ячену воду з додаванням солі, 

перцю чорного горошком, лаврового листу ( на 1 кг креветок беруть 3 л води, 



150 г солі), перемішати і варити протягом 5 хв. Готові креветки спливають на 

поверхню. 

 

Правила відпуску: 

Відварних недороблених креветок порційно можна подавати натуральними як 

закуску до пива, використовувати як прикраси до страв з риби. Із шийок 

готують заливні, салати або прдають під майонез. 

 

Вимоги до якості: 

Розморожувати повністю креветок не рекомендується, оскільки вони темніють і 

погіршують їх зовнішній вигляд.  Креветки відпущені в натуральному вигляді, 

викладені на тарілку.  

Зовнішній вигляд –. в натуральному вигляді. 

Консистенція – щільна, соковита. 

Колір – білий з рожевим відтінком. 

Смак та запах –відповідають вареному мясу креветок, в міру солоний, з- 

ароматом спецій. 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Приготування   «Кальмариу томатному або сметанному соусі » 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 

1 порцію 

Технологічні вимоги до якості 

сировини 
Кальмари (філе) 154 139  

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

або кальмари (тушка) 199 153 

Маса варених кальмарів  - 75 

Соус 50 50 

Маса кальмарів з соусом  - 125 

Гарнір  - 150 

Вихід:  275  

 

Технологія приготування: 

Підготовлені кальмари варять у киплячій підсоленій воді (на 1 кгкальмарів – 2 л 

води і 20 – 40 г солі) 5 хв. З моменту закипання. Довго варити їх не слід, 

оскільки вони стають твердими. Зварені кальмари охолоджують у відварі, потім 

нарізують соломкою, заливають соусом і доводять до кипіння.  

 

Правила відпуску: 

Подають з гарніром – картоплею вареню або смаженою. 



 

Вимоги до якості: 

 

Зовнішній вигляд –. в натуральному вигляді. 

Консистенція – щільна, соковита. 

Колір – білий з рожевим відтінком. 

Смак та запах –відповідають вареному мясу кальмарів, в міру солоний, з- 

ароматом спецій. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Приготування  варених раків 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до якості 

сировини 
Раки  10 шт. 10шт.  

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

Морква  15 12 

Кріп 19 14 

Пертушка (корінь) 19 14 

Острогін (зелень) 14 5 

Сіль  3 3 

Перець чорний горошком  0,1 0,1 

Лавровий лист  0,1 0,1 

Вихід:  10 шт.  

 

Технологія приготування: 

Живих раків добре промивають у холодній воді. Варять їх у киплячій воді з 

додаванням солі, спецій, корнів або у пиві, або у хлібному квасі 12 – 15 хв. З 

моменту закипання рідини. Для варіння у пиві або квасі хлібному на 10 шт. 

раків беруть 500 г рідини, додають тільки сіль. Потім посуд ставлять на край 

плити і залишають раків у відварі на 10 – 15 хв., щоб вони набули приємного 

аромату. Використовують варених раків як закуску, а також для оформлення 

рибних страв, салатів. 

 

Правила відпуску: 

Варених раків подають як самостійних, як закуску, а також для оформлення 

рибних страв, салатів.  

 

Вимоги до якості: 

 

Зовнішній вигляд –. в натуральному вигляді. 



Консистенція – щільна, соковита. 

Колір – білий з рожевим відтінком. 

Смак та запах –відповідають вареному мясу раків, в міру солоний, з- ароматом 

спецій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2 

 

 

 

 

 

 

Тема  розділу: 
 

Приготування страв з 
риби та морських 

продуктів 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Тема уроку: 
 

Інструктаж з безпеки праці. 
Приготування страв з продуктів моря: 
раки або креветки відварені, кальмари в 

томатному або сметанному соусі, краби з 
рисом і соусом, морський гребінець 

відварений з соусом.  

 

Мета уроку: 
 

- Навчальна:  формування  первинних  знань  і  навичок  
з  виконання  трудових  прийомів; 

- Розвиваюча: розвиток  знань  і  практичних  умінь  
на  основі  сучасних  досягнень  і  передового  досвіду. 

- Виховна: виховання  свідомого  відношення  до  
роботи,  почуття  відповідальності  за  роботу,  
формування  вміння  раціонально  використовувати  
робочий  час,  дбайливого  ставлення  до  витрати  
продуктів. 

 

В чому полягає цінність 
 морепродуктів? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 група

“Ракоподібні”

3 група

“ Двостулкові

молюски ”

4 група

“ Голкошкірі та

морська капуста ”

2 група

“ Головоногі

молюски ”

Види

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варені з соусом

Запечені

Страви з крупою Страви з підливою

Страви з овочами

Варені натуральні

Класифікація страв

з гідробіонтів

Класифікація страв

з гідробіонтів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

В якому цеху проводять обробку 
морепродуктів? 

 

 

Приготування страв з продуктів моря: раки або 
креветки відварені, кальмари в томатному або 

сметанному соусі, краби з рисом і соусом, морський 
гребінець відварений з соусом.  

 

                                                    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Завдання на урок 
 I бригада – приготування страв продуктів моря: раки 

або креветки відварені; 

 II бригада - приготування страв продуктів моря: 
кальмари в томатному або сметанному соусі; 

 III бригада – приготування страв продуктів 
моря:краби з рисом і соусом; 

 IV бригада - приготування страв продуктів моря: 

морський гребінець відварений з соусом. 


