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Майстер виробничого навчання  Окари І.М. 

 
 

Тема розділу:  Приготування страв  з мяса, 

сільськогосподарської птиці та субпродуктів. 

 

Тема уроку: Інструктаж з безпеки праці. 

Приготування страв: м'ясо відварне, кури, кролик 

-  відварні. Приготування страв з м’яса смаженого 

великим шматком. 

 

 

Мета уроку: 

Навчальна:  Формування  первинних  знань  і  навичок  з  виконання  

трудових  прийомів; навчити учнів правильних прийомів при обробці і 

підготовці до використання м’яса яловичини, свинини, птиці та нарізання 

напівфабрикатів із м’яса.  

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; 

виховати почуття відповідальності за раціональне використання сировини, 

бережливе ставлення до витрачання електроенергії, води. 

 

Тип уроку: виконання простих комплексних робіт. 

 

Принцип навчання: принцип наочності, самостійності й активності учнів у 

навчанні; принцип науковості й доступності, що ґрунтується на вивченні 

сучасних технічних та технологічних засобів і прийомів діяльності. 

 

Методи проведення: пояснювально-ілюстративні, проблемний виклад  

матеріалу майстром виробничого навчання, методи операції і самоорганізації 

навчально-пізнавальної діяльності, репродуктивні. 

 

 



Матеріально - технічне забезпечення:  

Обладнання: циферблатні ваги, виробничі столи, стелаж для розморожування 

м’яса, холодильні шафи.  

Посуд та інвентар: емальовані миски, лотки, ножі кухарської трійки «МС», 

розробні дошки «МС», ножі-сікачі, кухарська сокира, мусат, шпигувальна 

голка.  

Сировина: згідно із технологічними картами (м’ясо яловичини, свинини, птиці).  

 

Методичне забезпечення: журнал виробничого навчання;  план уроку 

виробничого навчання; збірник рецептур, інструкційні та технологічні карти, 

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

мультимедійний екран, ноутбук..  

 

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. 

 

3. Перевірка готовності робочих місць до початку роботи. 

 

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 страв: м'ясо відварне, кури, 

кролик -  відварні. Приготування страв з м’яса смаженого великим 

шматком.») актуалізуються знання про харчову цінність м’яса у житті 

людини, правила підготовки та організації робочого місця, обладнання, посуду, 

інвентарю, вимоги до обробки м’яса яловичини та нарізання з нього 

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: «Інструктаж з безпеки праці. Приготування страв: 

м'ясо відварне, кури, кролик -  відварні. Приготування страв з м’яса смаженого 

великим шматком.» (презентація у програмі PowerPoint).  

 

Мета нашого уроку - сформувати в учнів початкові вміння:  

 обробки і підготовки до використання м’яса яловичини, свинини, 

сільськогосподарської птиці;  

 нарізання напівфабрикатів із м’яса;  

  

 звернути увагу на раціональне використання сировини, бережливе ставлення 

до обладнання, витрачання електроенергії, води.  

 

Задача даного уроку – провести первинну обробку м’яса яловичини, свинини 

та птиці, відварити м'ясо. Приготувати страви з м’яса смаженого великим 

шматком.  

 

Перевірка майстром виробничого навчання теоретичних знань з теми: 

«Інструктаж з безпеки праці. Приготування страв: м'ясо відварне, кури, кролик -  

відварні. Приготування страв з м’яса смаженого великим шматком»  

 

1.У чому полягає цінність м’яса?  

М’ясо і м’ясні 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 

В(В1, В2, В3, В6, В12). 

2. В яких цехах проводять обробку м’яса ?  

Кулінарну механічну обробку м’яса проводять у м’ясо-рибному цеху. 

3.За якими ознаками класифікують м'ясо?  

М’ясо класифікують за видом, статтю, віком, вгодованістю тварин і термічним 

станом.  

4. Як за видами класифікують м’ясо?  

Залежно від виду забійної худоби м’ясо поділяють на яловичину, баранину, 

козлятину, свинину, оленину, конину, м’ясо кроликів. 

5. У якому термічному стані надходить м’ясо на підприємства громадського 

харчування?  

На підприємства громадського харчування м’ясо надходить у свіжому, 

замороженому і охолодженому стані.  

6. Якщо м’ясо заморожене, як його розморозити?  



М’ясо розморожують на повітрі у спеціальних камерах у такому виді, в якому 

воно надійшло на підприємство (тушами, півтушами, четвертинами). Його 

підвішують на гаки так, щоб воно не торкалося підлоги, стін і між собою. 

7. Від чого залежить тривалість розморожування і яке розморожування 

вважається закінченим?  

Тривалість розморожування залежить від виду м’яса і маси туш, півтуш, 

четвертин і становить 3-5 діб. Розморожування вважають закінченим, коли 

температура в товщі м’язів становить 0-10С.  

8. Для чого зрізують з туші клеймо?  

Клеймо зрізують з туші для того, щоб при митті фарба не розпливалася по 

напівфабрикатам.  

9. Пригадайте, яка частина м’яса є найніжнішою?  

Найніжніша частина - вирізка. Її використовують для 

смаження великим шматком, натуральними 

порційними і дрібними шматочками.  

10. З яких операцій складається технологічний 

процес підготовки м’яса та як правильно 

організувати для цього робоче місце?  

Кулінарна обробка м’яса включає такі операції: 

розморожування (на повітрі), видалення забруднених місць і видалення клейма, 

миття, обсушування. Обвалювання (відділення м’якоті від кісток), жилкування і 

зачищення від сухожилків, надлишку жиру і грубих плівок, приготування 

напівфабрикатів.  

Щоб виконати данні операції, нам необхідно організувати робоче місце. 

Потрібно отримати необхідний посуд, інвентар, а саме: розробні дошки «МС», 

ножі кухарської трійки ― «МС», обвалювальні 

ножі, ножі-сікачі, мусат, сікач для відбивання м’яса, 

голку для шпигування м’яса. На виробничому столі 

необхідно розмістити розробну дошку ― «МС» 

посередині столу на відстані 5-6 см. від краю. Зліва 

лоток «МС» із м'ясом. Праворуч у зоні правого 

верхнього кута розташувати лоток для приготовлених напівфабрикатів. 

Праворуч розробної дошки ― «МС» - обвалювальні ножі, ножі кухарської 

трійки «МС», ножі-сікачі, мусат, м'ясницьку сокиру. Під кришкою стола 

розташувати тару для харчових відходів. Ваги розташувати перед розробною 

дошкою на відстані витягнутої руки.  

11. Якщо м’ясо надійшло четвертинами, як його розібрати?  

Передня четвертина розбирається на: лопатку, шию, товстий край, пружок, 

грудинку, вирізку.  

Задня четвертина розбирається на: тонкий край, пружок, грудинку – пахвину, 

тазостегнову частину: внутрішню, зовнішню, бокову, верхню.  

12. Які напівфабрикати можна приготувати з яловичини?  

З яловичини можна приготувати такі напівфабрикати:  



 велико-шматкові напівфабрикати: м’ясо відварне, м’ясо тушковане, м’ясо 

для шпигування, ростбіф;  

  порційні напівфабрикати: біфштекс натуральний, біфштекс з насічкою, філе, 

лангет, антрекот, ромштекс;  

 дрібно-шматкові напівфабрикати: бефстроганов, азу, піджарку, гуляш, 

шашлик.  

13. Які напівфабрикати можна нарізати з м’яса свинини?  

Великошматкові  

- свинина смажена.  

Порційні  

- котлети натуральні (відеоролик);  

- котлети відбивні;  

- ескалоп;  

- шніцель відбивний (відеоролик);  

- духова свинина.  

Дрібношматкові  

- шашлик (відеоролик);  

- піджарка;  

- гуляш;  

- печеня по-домашньому;  

- рагу;  

- плов (відеоролик).  

14. Вимоги до якості напівфабрикатів.  

Напівфабрикати повинні бути правильної форми, поверхня не завітрена, 

витримані відповідні розміри, вага, кількість штук на порцію, велико-шматкові 

напівфабрикати без сухожилків, порційні шматочки нарізані упоперек волокон.  

(Майстер виробничого навчання демонструє учням натуральні зразки 

напівфабрикатів, які були ним приготовлені заздалегідь).  

15. 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 мороженого 

м’яса потрібно проводити після його розмороження, розкриття та розпаковку 

тари необхідно проводити з використанням спеціальних інструментів 

(цв'яходери, кліщі).  

16. 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 обробки м’яса 

яловичини, свинини та нарізання напівфабрикатів. Приготування страв: 



м'ясо відварне, кури, кролик -  відварні. Приготування страв з м’яса 

смаженого великим шматком. 

(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 м’яса, 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 «МС», ножі кухарської трійки ― 

«МС», обвалювальні ножі, ножі-сікачі, 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 «МС» на 

розробному столі з маркуванням «МС»; 

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

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

- 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 м’яса 

яловичини, свинини.  

5.1 Як правильно:  

- розморозити м’ясо;  



- помити і обсушити м’ясо;  

- відокремити м’якоть від кісток (обвалювання);  

- зачистити та видалити сухожилки, грубі поверхні плівки, хрящі, зайвий жир;  

- зрізати тонкі закраїни.  

5.2 Показати послідовність технологічного процесу нарізання напівфабрикатів з 

м’яса. 

5.3 Показати послідовність технологічного процесу нарізання порційних 

напівфабрикатів з   м’яса. 

 

М'ясо відварне 

1. Шматки м’яса покласти в посуд, залити 

гарячою водою і довести до кипіння. 

2. Зняти піну і варити при слабкому 

кипінні. 

3. Через 15 – 20 хв. після закипання 

бульйон посолити. 

4. За 30 хв. до закінчення варіння додати 

ріпчасту цибулю, моркву і петрушку. 

5. За 15 – 20 хв. до  готовності м’яса додати перець чорний горошком. 

6. За 5 хв. до готовності м’яса додати лавровий лист. 

7. З баранячої і телячої грудинки одразу видалити ребні кістки. 

8. Готове м'ясо нарізати упоперек волокон  по 1 – 2 шматки на порцію. 

9. Залити бульйоном і довести до кипіння. 

10.  Зберігати до відпуску у бульйоні при температурі 50 – 60 ºС в закритому 

посуді. 

11.  Відпустити з картоплею відварною і соусом сметанним. 

Нарізане варене м'ясо, прогріте в бульйоні, подають з гарніром, 

поливають жиром або соусом, чи бульйоном. Соуси готують на бульйоні, що 

залишився після варіння м’яса.  

Яловичину і свинину краще подавати з червоним основним соусом, 

цибулевим або сметанним з хріном, телятину і баранину – з паровим або білим з 

яйцем. Як гарнір до яловичини використовують відварну картоплю, картопляне 

пюре, припущені овочі, моркву або зелений горошок у молочному соусі, 

розсипчасті каші; до баранини – припущений рис; до свинини – тушковану 

капусту. 

  

Кури відварні з картоплею відварною і соусом 

білим основним 

 

1. Оброблені тушки птиці заправити «в 

кишеньку». 

2. Покласти в гарячу воду, довести до кипіння. 

3. Зняти піну, зменшити нагрів. 



4. Через 15 хв. після закипання додати сіль, за 30 хв. до закінчення додати 

ріпчасту цибулю, біле коріння і варити до готовності (готовність 

визначити проколюванням кухарською голкою товщої частини ніжок). 

5. Зварену птицю вийняти з бульйону, охолодити, розрубати на порції: 

спочатку повздовж напіл, потім кожну половину – на філе, ніжку й 

однакову кількість шматків. 

6. Скласти у глибокий посуд, залити гарячим бульйоном, довести до кипіння 

і зберігати у бульйоні в закритому посуді. 

7. Відпустити по 2 шматочки на порцію з картоплею відварною і соусом 

білим основним. 

 

Кролик відварний 

Оброблені тушки птиці і дичини перед 

варінням формують, тобто надають їм гарної і 

компактної форми. Заправлені тушки птиці і 

дичини, оброблені тушки кроликів кладуть у гарячу 

воду (на 1 кг продукту 2 – 2,5 л води) і доводять до 

кипіння, знімають піну, додають ріпчасту цибулю, 

біле коріння, сіль, зменшують нагрівання і варять 

до готовності  при температурі 85 - 90ºС. готовність 

визначають кухарською голкою, проколюючи стовщену частину ніжок (голка 

вільно проходить, витікає прозорий сік). Час варіння залежить від віку і маси 

птиці. Кроликів варять – 40 – 60 хв. 

Звареного кролика виймають з бульйона, охолоджують, потім розрубують 

на порції по два шматочки (від окосту і філе).  

Перед подаванням на порціонне блюдо або тарілку кладуть припущений 

рис, картопляне пюре або відварну картоплю, зелений горошок варений або 

складний гарнір, поряд – порцію кролика, прливають соусом білим, білим з 

яйцем, паровим. 

 

М'ясо смажене великим шматком 

Для смаження м’яса великим шматком його 

нарізують масою 1 – 2 кг. Куски повинні мати 

приблизно однакову товщину. М'ясо лопаткової 

частини згортають рулетом і перевязують. 

Тазостегнові частини малої худоби розрізають  

шарами на 2 – 3 куски. Грудинку (м'ясо малої 

худоби) смажать з реберними кістками; для цього 

з внутрішнього боку вздовж ребер підрізають 

плівки, щоб краще було видалити кістки після смаження. 

Підготовлені куски м’яса посипають сіллю і перцем, уклажають на 

розігрітий лист або сковороду з жиром так, щоб куски не стикались один з 

одним, обсмажують на плиті або в жаровій шафі при температурі 200 - 250ºС. в 



разі щільного укладання кусків м’яса значно знижується температура, внаслідок 

чого сповільнюється утворення кірочок, і сік витікає. Після цього м'ясо 

досмажують у жаровій шафі при  температурі 160 – 175 ºС, періодично 

поливаючи жиром і соком.  

Готове м’яса перед подаванням нарізують упоперек волокон на порціонні 

куски по 1 – 3 шт. на порцію. 

 

Перевірка засвоєного матеріалу 

(Вступний інструктаж завершується закріпленням і перевіркою засвоєння 

учнями навчального матеріалу)  

Для того щоб закріпити теоретичні відомості, давайте пригадаємо:  

1. За якими ознаками класифікують м'ясо?  

М’ясо класифікують за видом, статтю, віком, вгодованістю тварин і термічним 

станом. 

 2. Від чого залежить тривалість розморожування і яке розморожування 

вважається закінченим?  

Тривалість розморожування залежить від виду м’яса і маси туш, півтуш, 

четвертин і становить 3-5 діб. Розморожування вважають закінченим, коли 

температура в товщі м’язів становить 0-10С.  

3. З яких операцій складається технологічний процес підготовки м’яса та як 

правильно організувати для цього робоче місце?  

Кулінарна обробка м’яса включає такі операції: розморожування (на повітрі), 

видалення забруднених місць і видалення клейма, миття, обсушування. 

Обвалювання (відділення м’якоті від кісток), жилкування і зачищення від 

сухожилків, надлишку жиру і грубих плівок, приготування н/ф.  

Щоб виконати данні операції, нам необхідно організувати робоче місце.  

Потрібно отримати необхідний посуд, інвентар, а саме: розробні дошки «МС», 

ножі кухарської трійки ― «МС», обвалювальні ножі, ножі-сікачі, мусат, сікач 

для відбивання м яса, голку для шпигування м’яса.  На виробничому столі варто 

розмістити розробну дошку ― «МС» посередині столу на відстані 5-6 см. від 

краю. Зліва - лоток «МС» із м’ясом. Праворуч у зоні правого верхнього кута 

розташувати лоток для приготовлених напівфабрикатів. Праворуч розробної 

дошки ― «МС» - обвалювальні ножі, ножі кухарської трійки «МС», ножі-сікачі, 

мусат, м’ясницьку сокиру. Під кришкою стола розташувати тару для харчових 

відходів. Ваги розташувати перед розробною дошкою на відстані витягнутої 

руки.  

4. Які напівфабрикати можна приготувати з яловичини?  

З яловичини можна приготувати такі напівфабрикати:  

 Велико-шматкові напівфабрикати: м’ясо відварне, м’ясо тушковане, м’ясо 

для шпигування.  

 Порційні напівфабрикати: біфштекс, лангет, зрази відбивні, ромштекс.  

 Дрібно-шматкові напівфабрикати: бефстроганов, азу, піджарку, гуляш, 

шашлик, печеню по-домашньому.  



 

Видача завдань учням : (згідно із технологічною картою)  

- бригада №1 – готує «М'ясо відварне»;  

- бригада №2 – готує варені страви з птиці, кролика;  

- бригада №3 – готує страви з м'яса смаженого великим шматком. 

  

Завдання підвищеної складності: 

 

1. Яка оптимальна маса шматків м’яса для варіння? 

2. Чому не можна заздалегідь солити м'ясо до теплової обробки? 

 

 

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. Підготовка м’яса, птиці для варіння і смаження; 



5.Підготовка кролика для варіння. 

 

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 м’яса яловичини, свинини та страв 

із сільськогосподарської птиці, кролика.  

 

Додатковий інструктаж 

 

У разі колективної помилки майстер виробничого навчання призупиняє роботу 

учнів і проводить додатковий інструктаж, показує технологічну послідовність 

обробки м’яса яловичини, свинини та сільськогосподарської птиці, кролика. 

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.Знчення страв з мэяса? 

2. Пояснити, чому страви з м’яса висококалорійні. 

3. Які зміни повноцінних білків відбуваються в м’ясі при тепловій обробці? 

4. Пояснити, чому м'ясо при тепловій обробці стає м’яким. 

5. Чому страви з м’яса рекомендують поєднувати з овочевими гарнірами? 

6. Які правила варіння кур, кролика? 

7. Яких правил слід дотримуватися при варінні м’яса? Як подають варене м'ясо? 

8. З якими гарнірами і соусами подають страви з птиці та кролика? 

  

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

їх усунення.  

 

Проблема Причина Шляхи попередження 

М'ясо відварне сухе, 

малосоковите. 

Варили м'ясо 

порційними 

шматками. 

М'ясо варять шматками масою по 

2 кг. 

Шматки відварного 

мяса завітрені.  

Зберігали на повітрі.  Зберігати нарізані шматочки 

м’яса у бульйоні при закритій 

кришці. 

 

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 

 

«М'ясо відварне» 

 

Порядок 

виконання 

вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 

Прийняти  м’ясо  зі складу  

Перевірити   за органолептичними 

показниками (наявність тавра, 

даних ветеринарно - 

санітарного контролю, 

ступінь вгодованості, 

вгодованість) 

 

 

 

Зважити  

 

 

м’ясо на вагах 

 

 
Розморозити  на повітрі у спеціальних 

камерах 

 
Зачистити забруднені місця середнім 

ножем кухарської трійки 

«МС» 

 

 

 

 



Видалити  тавро  

Обмити  теплою і холодною водою, 

або у ванні з проточною 

водою 

 

Промити  холодною водою  

Обсушити  у підвішеному стані або на 

решітках, які розміщенні над 

ваннами 2-3 години при 

циркуляції повітр’я 

 

Відокремити  м’якось від кісток середнім 

ножем кухарської трійки 

«МС» 

 
Зачистити  від сухожилків, надлишку 

жиру, грубих плівок середнім 

ножем кухарської трійки 

«МС» 

 
 



 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 
 

«Кролик відварний» 

 

Порядок 

виконання 

вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 

Прийняти  м’ясо  зі складу  

Перевірити   за органолептичними 

показниками (наявність тавра, 

даних ветеринарно - 

санітарного контролю, ступінь 

вгодованості, вгодованість) 

 

Зважити  м’ясо на вагах  

Розморозити  на повітрі  

 

Зачистити забруднені місця середнім 

ножем кухарської трійки 

«МС» 

 

 

 

 



Видалити  тавро  

Обмити  теплою і холодною водою, або 

у ванні з проточною водою 
 

Промити  холодною водою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсушити  у підвішеному стані або на 

решітках, які розміщенні над 

ваннами 2-3 години при 

циркуляції повітря 

 

Відокремити  м’якось від кісток середнім 

ножем кухарської трійки 

«МС»  

 

Зачистити  від сухожилків, надлишку 

жиру, грубих плівок середнім 

ножем кухарської трійки 

«МС» 

 

Зберігання   Термін зберігання варених 

цілих тушок не більше 1 год. 

Для тривалішого зберігання їх 

охолоджують і кладуть у 

холодильник.  

 



 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

 

«М'ясо смажене великим шматком» 

 

Порядок 

виконання 

вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 

Підготовити 

м’ясо 

Прийняти м'ясо зі складу 

 
Нарізати  Нарізати кусками масою 

1 – 2 кг 

 
Надати форму  Однакову форму і 

товщину 

 
Посипати 

рівномірно  

Посипати сіллю і перцем 

 
Підготовити  і Обсмажити на плиті або  



обсмажити   жаровій шафі 

 
 

Подача  Перед подаванням 

нарізують упоперек 

волокон на порціонні 

куски 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

  «М'ясо  відварне» 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 
Свинина  147 125  

 

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

Морква  4 3 
Цибуля ріпчаста  4 3 
Петрушка корінь 3 2 
Маса відварного 

м’яса  
- 75 

Гарнір № 757 - 150 
Соус №863 - 75 
Сіль  4 4 
Перець  0,05 0,05 
Лавровий лист 0,02 0,02 
Зелень  4 4 

 

Вихід: 

  

75/75/150 

 

Технологія приготування: 

Підготовлене м’ясо закладають в гарячу воду, доводять до кипіння і варять при 

слабкому кипінні, солять, за 30 хв. до закінчення варіння додають моркву, біле 

коріння, ріпчасту цибулю. Перець чорний горошком закладають в бульйон за 15 

– 20 хв. до готовності м’яса, лавровий лист – за 5 хв. 

Після варіння з баранячої і телячої грудинки одразу видаляють реберні кістки. 

Готове м'ясо нарізають упоперек волокон по 1 – 2 шматки на порцію, заливають 

невеликою кількістю бульйону, доводять до кипіння і зберігають до відпуску в 

цьому ж бульйоні. 

Правила відпуску: 

У підігріту мілку столову тарілку або баранчик кладуть гарнір – картопляне 

пюре, поряд – шматки відварного м’яса, поливають їх бульйоном, окремо в 

соуснику – соус сметанний.  

Вимоги до якості: 

Зовнішній вигляд – м'ясо нарізане поперек волокон, гарнір укладено акуратно. 

Соус – окремо в соуснику. 

Консистенція – м’яка, ніжна, соковита. 

Колір  – свинини від світло – сірого до сірого. 

Смак та запах – характерні для певного виду вареного м’яса, смак – в міру 

солоний, з ароматом спецій, коріння і цибулі. 

 



ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

  «Кури відварні» 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 
Курка  208 143  

 

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

Цибуля ріпчаста  4 3 
Петрушка 

(корінь) 
4 3 

Маса вареної 

курки  
- 100 

Гарнір №759 - 150 
Соус №843 - 75 
Сіль  4 4 
Перець  0,05 0,05 
Лавровий лист 0,02 0,02 
Зелень  4 4 

Вихід:   100/75/150 

 

Технологія приготування: 

Оброблені тушки птиці формують. Заправлені тушки кладуть в гарячу воду, 

доводять до кипіння, знімають піну, варять без кипіння. Через 15 хв. додають 

ріпчасту цибулю, біле коріння, сіль і варять при слабкому кипінні до готовності 

(старих курей – до 2 год., курчат – 20 – 30хв., молодих курей – 1 год.). 

Зварену птицю виймають з бульйону, охолоджують, розрубують на порції, 

складають у глибокий посуд, заливають гарячим бульйоном, доводять до 

кипіння і зберігають у бульйоні в закритому посуді. 

Правила відпуску: 

На підігріте порційне блюдо або мілку столову тарілку кладуть гарнір – 

картопляне пюре, поряд – порцію птиці, яку поливають бульйоном. Окремо в 

соуснику – соус білий основний. 

Вимоги до якості: 

 

Зовнішній вигляд – акуратно нарубані шматки курки: шматок філе і шматок 

від ніжки, укладені поряд з гарніром, окремо подають соус у соуснику.  

Консистенція – соковита, м’яка, ніжна. 

Колір  – білий або світло – сірий. 

Смак та запах –вареного м’яса, курки. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 



 

  «Кролик відварний » 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 

Кролик  143 136  

 

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

 

 

Цибуля ріпчаста  4 3 

Петрушка 

(корінь) 

4 3 

Маса вареного 

кролика 

- 100 

Гарнір  - 150 

Соус  - 75 

Вихід:  325 

 

Технологія приготування: 

Оброблені тушки птиці і дичини перед варінням формують, тобто надають їм 

гарної і компактної форми. Заправлені тушки птиці і дичини, оброблені тушки 

кроликів кладуть у гарячу воду (на 1 кг продукту 2 – 2,5 л води) і доводять до 

кипіння, знімають піну, додають ріпчасту цибулю, біле коріння, сіль, 

зменшують нагрівання і варять до готовності  при температурі 85 - 90ºС. 

Готовність визначають кухарською голкою, проколюючи стовщену частину 

ніжок (голка вільно проходить, витікає прозорий сік). Час варіння залежить від 

віку і маси птиці. Кроликів варять – 40 – 60 хв. Звареного кролика виймають з 

бульйона, охолоджують, потім розрубують на порції по два шматочки (від 

окосту і філе). 

 

Правила відпуску: 

Перед подаванням на порціонне блюдо або тарілку кладуть припущений рис, 

картопляне пюре або відварну картоплю, зелений горошок варений або 

складний гарнір, поряд – порцію кролика, прливають соусом білим, білим з 

яйцем, паровим. 

Вимоги до якості: 

Зовнішній вигляд – нарубані на порції, які складаються з частинки тушки і 

частинки окосту. 

Консистенція – соковита, м’яка, ніжна. 

Колір – кролика від сіро – білого до світло – сірого, окосту – темно – сірий. 

Смак та запах – у міру солоний, без гіркоти, з ароматом, властивим певному 

виду птиці і соусу. 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 



 «М'ясо смажене великим шматком» 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини 

на 1 порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 

Свинина (тазостегнова 

частина) 

173 147  

 

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

Жир   4 4 

Сіль    

Перець чорний мелений   

Маса жареного м’яса  - 150 

Вихід: - 250  

 

Технологія приготування: 

Для смаження м’яса великим шматком його нарізують масою 1 – 2 кг. Куски 

повинні мати приблизно однакову товщину. М'ясо лопаткової частини 

згортають рулетом і перевязують. Тазостегнові частини малої худоби 

розрізають  шарами на 2 – 3 куски. Грудинку (м'ясо малої худоби) смажать з 

реберними кістками; для цього з внутрішнього боку вздовж ребер підрізають 

плівки, щоб краще було видалити кістки після смаження. 

Підготовлені куски м’яса посипають сіллю і перцем, уклажають на 

розігрітий лист або сковороду з жиром так, щоб куски не стикались один з 

одним, обсмажують на плиті або в жаровій шафі при температурі 200 - 250ºС. в 

разі щільного укладання кусків м’яса значно знижується температура, внаслідок 

чого сповільнюється утворення кірочок, і сік витікає. Після цього м'ясо 

досмажують у жаровій шафі при  температурі 160 – 175 ºС, періодично 

поливаючи жиром і соком.  

Правила відпуску: 

Готове м’яса перед подаванням нарізують упоперек волокон на порціонні куски 

по 1 – 3 шт. на порцію 

 

 

Вимоги до якості: 

Зовнішній вигляд – повністю просмажене, мають добре підсмажену рум’яну 

кірочку. 

Консистенція – м’яка, соковита. 

Колір – від сірого до коричневого. 

Смак та запах – у міру солоний, запах смаженого м’яса. 

 

 

 

Додаток 3 

 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 



                                                                                               Наказом №37.1 дата 

«___» ___________ 20____ р. 

                                                                                               Директор училища 

                                                                                               _________________ 
                                                                                                                                                                (підпис)                                    

(прізвище та ініціали) 

                                                                                              «___» ______________ 

20___р. 

  

ІНСТРУКЦІЯ  № ___ 

з охорони праці 

при механічній кулінарній обробці м’яса, 

м’ясопродуктів, сільськогосподарської птиці  

субпродуктів, приготування напівфабрикатів 

 

      1. Перед початком роботи необхідно підготовити робоче місце, 

забезпечивши його необхідним промаркованим інструментом та інвентарем. 

       2. До початку роботи робоче місце комплектують  механічним,  

електричним обладнанням та перевіряють його робочий стан. 

       3. Складання універсальних приводів, м’ясорубок та іншого обладнання 

проводиться під  наглядом майстра виробничого навчання. 

       4. Під час роботи необхідно дотримуватись високої організованості та    

трудової дисципліни, не використовувати несправне обладнання та інструмент. 

       5. Температура в приміщенні повинна бути не менша 16°С, протяги не 

допустимі. 

      6. Освітлення в приміщенні повинне бути достатнім і закритим. 

      7. Рубильники, плавкі запобіжники встановлюють закритого типу. 

      8. Вмикати і вимикати машини можна тільки кнопками «Пуск» і «Стоп». 

      9. Всі рухомі частини машин повинні бути огороджені, а електродвигуни – 

мати заземлення. 

     10. Не можна експлуатувати м’ясорубку при несправних заземлені та пульті 

управління. 

     11. Біля пульта управління повинен бути розміщений гумовий килимок або 

ізолююча підстилка. 

    12. Складати та розбирати м’ясорубку необхідно після повного її від’єднання 

від електромережі. 

    13. Під час експлуатації м’ясорубки слід працювати з боку пульта управління. 

    14.  Подавати м'ясо в робочу камеру тільки товкачиком. У машинах з 

діаметром завантажувального пристрою понад 45 мм передбачене запобіжне 

кільце. 

    15. Санітарну обробку м’ясорубки слід виконувати після повного від’єднання 

від електромережі. 



    16. При роботі з універсальними кухонними машинами (УКМ), 

універсальними приводами для м’ясного цеху обов’язково перевіряти 

надійність заземлення або занулення. 

    17. До увімкнення УКМ(або ПУ) слід перевірити надійність закріпленого 

змінного механізму у горловині. 

    18. Не дозволяється подрібнення продуктів без кришки на завантажувальному 

бункері та запобіжного кільця. 

     19. Продукти треба подавати тільки дерев’яним товкачиком. 

     20. Складати механізм і розбирати його  необхідно при повном у від’єднанні 

УКМ від електромережі. 

     21. Необхідно своєчасно видаляти відходи, слідкувати за санітарним станом 

робочого місця. 

     22. Після закінчення роботи ретельно промивають і протирають усі машини, 

механізми інструмент і інвентар на робочому місці. 

     23. Підлога в приміщенні повинна бути рівна з нахилом до трапу для 

стікання води. Виробничі столи повинні бути без гострих кутів. 

     24. Всі учні повинні бути забезпечені спецодягом. 

     25. Всі роботи виконуються тільки з дозволу майстра виробничого навчання. 

     26. По закінченню роботи необхідно перевірити вимкнення електроприладів, 

водо забезпечення та вентиляції. 

     27. По закінченню роботи проводиться вологе прибирання лабораторії. 

 

 

 

       Узгоджено: 

                 Інженер з охорони праці   ___________________         (ПІБ) 

                                                                               
(підпис) 

                 Голова профспілки               ___________________      (ПІБ) 

                                                                               
(підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4 

 

 

 

 

Тема  розділу: 
 

Приготування страв з 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

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 страв: м'ясо 

відварне, кури, кролик відварні. 
Приготування страв з м’яса 

смаженого великим шматком. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В чому полягає цінність 
 м’яса? 

 

    
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В якому цеху проводять обробку м’яса  та 
приготування страв з м’яса? 

 

        
 

 

Приготування м’яса відварного, відварних 
страв з птиці, кролика.  

 
 

           
           



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

План уроку 

       Завдання на урок 
 I бригада – приготування м’яса відварного; 
 

 II бригада – приготування відварних страв з 
птиці, кролика; 

 

 III бригада – приготування страв з м’яса 
смаженого великим шматком. 



виробничого навчання з професії «Кухар» 

 

Майстер виробничого навчання  Окари І.М. 

 
 

Тема розділу:  Приготування страв  з мяса, 

сільськогосподарської птиці та субпродуктів. 

 

Тема уроку: Інструктаж з безпеки праці. 

Приготування страв з  м'яса яловичини 

смаженого порційними шматками: лангет, 

антрекот, ромштекс. 

 

 

Мета уроку: 

Навчальна:  Формування  первинних  знань  і  навичок  з  виконання  

трудових  прийомів; навчити учнів правильних прийомів при обробці і 

підготовці до використання м’яса яловичини та нарізання напівфабрикатів із 

м’яса.  

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; 

виховати почуття відповідальності за раціональне використання сировини, 

бережливе ставлення до витрачання електроенергії, води. 

 

Тип уроку: виконання простих комплексних робіт. 

 

Матеріально - технічне забезпечення:  

Обладнання: циферблатні ваги, виробничі столи, стелаж для розморожування 

м’яса, холодильні шафи.  

Посуд та інвентар: емальовані миски, лотки, ножі кухарської трійки «МС», 

розробні дошки «МС», ножі-сікачі, кухарська сокира, мусат, шпигувальна 

голка.  

Сировина: згідно із технологічними картами (м’ясо яловичини).  

 

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 страв з  м'яса яловичини 

смаженого порційними шматками: лангет, антрекот, ромштекс») 

актуалізуються знання про харчову цінність м’яса у житті людини, правила 

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

вимоги до обробки м’яса яловичини та нарізання з нього 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: «Інструктаж з безпеки праці. Приготування 

страв з  м'яса яловичини смаженого порційними шматками: лангет, антрекот, 

ромштекс.» (презентація у програмі PowerPoint).  

 

Мета нашого уроку - сформувати в учнів початкові вміння:  

 обробки і підготовки до використання м’яса яловичини;  

 нарізання напівфабрикатів із м’яса;  

 катів;  

 звернути увагу на раціональне використання сировини, бережливе ставлення 

до обладнання, витрачання електроенергії, води.  

Задача даного уроку – провести первинну обробку м’яса яловичини, 

приготування страв з м’яса: лангет, антрекот, ромштекс.  

 



Перевірка майстром виробничого навчання теоретичних знань з теми: 

«Інструктаж з безпеки праці. Приготування страв з  м'яса яловичини смаженого 

порційними шматками: лангет, антрекот, ромштекс.»  

 

1.У чому полягає цінність м’яса?  

М’ясо і м’ясні 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 

В(В1, В2, В3, В6, В12). 

2. В яких цехах проводять обробку м’яса ?  

Кулінарну механічну обробку м’яса проводять у м’ясо-рибному цеху. 

3.За якими ознаками класифікують м'ясо?  

М’ясо класифікують за видом, статтю, віком, вгодованістю тварин і термічним 

станом.  

4. Як за видами класифікують м’ясо?  

Залежно від виду забійної худоби м’ясо поділяють на яловичину, баранину, 

козлятину, свинину, оленину, конину, м’ясо кроликів. 

5. У якому термічному стані надходить м’ясо на підприємства громадського 

харчування?  

На підприємства громадського харчування м’ясо 

надходить у свіжому, замороженому і охолодженому 

стані.  

6. Якщо м’ясо заморожене, як його розморозити?  

М’ясо розморожують на повітрі у спеціальних камерах 

у такому виді, в якому воно надійшло на підприємство 

(тушами, півтушами, четвертинами). Його підвішують 

на гаки так, щоб воно не торкалося підлоги, стін і між 

собою. 

7. Від чого залежить тривалість розморожування і яке розморожування 

вважається закінченим?  

Тривалість розморожування залежить від виду 

м’яса і маси туш, півтуш, четвертин і становить 

3-5 діб. Розморожування вважають закінченим, 

коли температура в товщі м’язів становить 0-

10С.  

8. Для чого зрізують з туші клеймо?  

Клеймо зрізують з туші для того, щоб при митті 

фарба не розпливалася по напівфабрикатам.  

9. Пригадайте, яка частина м’яса є найніжнішою?  

Найніжніша частина - вирізка. Її використовують для смаження великим 

шматком, натуральними порційними і дрібними шматочками.  



10. З яких операцій складається технологічний процес підготовки м’яса та як 

правильно організувати для цього робоче місце?  

Кулінарна обробка м’яса включає такі операції: розморожування (на повітрі), 

видалення забруднених місць і видалення 

клейма, миття, обсушування. Обвалювання 

(відділення м’якоті від кісток), жилкування і 

зачищення від сухожилків, надлишку жиру і 

грубих плівок, приготування напівфабрикатів.  

Щоб виконати данні операції, нам необхідно 

організувати робоче місце. Потрібно отримати 

необхідний посуд, інвентар, а саме: розробні дошки «МС», ножі кухарської 

трійки ― «МС», обвалювальні ножі, ножі-сікачі, мусат, сікач для відбивання 

м’яса, голку для шпигування м’яса. На виробничому столі необхідно розмістити 

розробну дошку ― «МС» посередині столу на відстані 5-6 см. від краю. Зліва 

лоток «МС» із м'ясом. Праворуч у зоні правого верхнього кута розташувати 

лоток для приготовлених напівфабрикатів. Праворуч розробної дошки ― «МС» 

- обвалювальні ножі, ножі кухарської трійки «МС», ножі-сікачі, мусат, 

м'ясницьку сокиру. Під кришкою стола розташувати тару для харчових відходів. 

Ваги розташувати перед розробною дошкою на відстані витягнутої руки.  

11. Якщо м’ясо надійшло четвертинами, як його 

розібрати?  

Передня четвертина розбирається на: лопатку, шию, 

товстий край, пружок, грудинку, вирізку.  

Задня четвертина розбирається на: тонкий край, 

пружок, грудинку – пахвину, тазостегнову частину: 

внутрішню, зовнішню, бокову, верхню.  

12. Які напівфабрикати можна приготувати з 

яловичини?  

З яловичини можна приготувати такі напівфабрикати:  

 велико-шматкові напівфабрикати: м’ясо відварне, м’ясо тушковане, м’ясо 

для шпигування, ростбіф;  

  порційні напівфабрикати: біфштекс натуральний, біфштекс з насічкою, філе, 

лангет, антрекот, ромштекс;  

 дрібно-шматкові напівфабрикати: бефстроганов, 

азу, піджарку, гуляш, шашлик.  

13. Які напівфабрикати можна нарізати з м’яса 

свинини?  

Великошматкові  

- свинина смажена.  

 

Порційні  

- котлети натуральні (відеоролик);  



- котлети відбивні;  

- ескалоп;  

- шніцель відбивний (відеоролик);  

- духова свинина.  

Дрібношматкові  

- шашлик (відеоролик);  

- піджарка;  

- гуляш;  

- печеня по-домашньому;  

- рагу;  

- плов (відеоролик).  

14. Вимоги до якості напівфабрикатів.  

Напівфабрикати повинні бути правильної форми, поверхня не завітрена, 

витримані відповідні розміри, вага, кількість штук на порцію, велико-шматкові 

напівфабрикати без сухожилків, порційні шматочки нарізані упоперек волокон.  

(Майстер виробничого навчання демонструє учням натуральні зразки 

напівфабрикатів, які були ним приготовлені заздалегідь).  

15. 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 мороженого 

м’яса потрібно проводити після його розмороження, розкриття та розпаковку 

тари необхідно проводити з використанням спеціальних інструментів 

(цв'яходери, кліщі).  

16. 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 обробки м’яса 

яловичини та нарізання напівфабрикатів. Приготування страв з  м'яса 

яловичини смаженого порційними шматками: лангет, антрекот, ромштекс.  

(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 м’яса, 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 «МС», ножі кухарської трійки ― 

«МС», обвалювальні ножі, ножі-сікачі, 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 «МС» на 

розробному столі з маркуванням «МС»; 

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

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

- 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 м’яса 

яловичини, свинини.  

5.1 Як правильно:  

- розморозити м’ясо;  

- помити і обсушити м’ясо;  

- відокремити м’якоть від кісток (обвалювання);  

- зачистити та видалити сухожилки, грубі поверхні плівки, хрящі, зайвий жир;  

- зрізати тонкі закраїни.  

5.2 Показати послідовність технологічного процесу нарізання напівфабрикатів з 

м’яса яловичини велико-шматкових. 

5.3 Показати послідовність технологічного процесу нарізання порційних 

напівфабрикатів з  м’яса яловичини. 

 

 

 

 

Лангет 



Підготовлений напівфабрикат посипати сіллю і перцем, обсмажити з обох боків 

на сковороді з жиром, гарітим до 150 – 180 ºС, до утворення румяної кірочки. 

Перед подаванням на порціонне блюдо покласти картоплю смажену або 

складний гарнір, крокети картопляні, поряд – лангет, полити його м’ясним 

соком.. 

Лангет можна приготувати з томатами, соусом. 

 

 

Антрекот 

Напівфабрикат антрекота посипати сіллю, перцем і 

смажити основним способом з обох боків до 

готовності. Перед подаванням на порціонне блюдо 

покласти картоплю смажену або фрі, картоплю у 

молоці, складний гарнір, що складається з 3 – 4 видів 

овочів, збоку – антрекот, струганий хрін, зелень 

петрушки. Антрекот полити м’ясним соком, зверху 

покласти кусочок охолодженого зеленого масла. 

Можна подавати з яйцем або цибулею, як біфштекс. 

 

Ромштекс 

Підготовлений напівфабрикат покласти на розігріту з жиром сковороду, 

обсмажити з двох боків і довести до готовності у 

жаровій шафі. 

Перед подаванням на порціонне блюдо або 

тарілку покласти гарнір(картоплю смажену або 

фрі, складний гарнір, який складається з 3 – 4 

видів овочів, розсипчастої каші), поряд – 

ромштекс, полити його розтопленим вершковим 

маслом. 

 

 

 

Перевірка засвоєного матеріалу 

 

(Вступний інструктаж завершується закріпленням і перевіркою засвоєння 

учнями навчального матеріалу)  

Для того щоб закріпити теоретичні відомості, давайте пригадаємо:  

1. За якими ознаками класифікують м'ясо?  

М’ясо класифікують за видом, статтю, віком, вгодованістю тварин і термічним 

станом. 

 2. Від чого залежить тривалість розморожування і яке розморожування 

вважається закінченим?  



Тривалість розморожування залежить від виду м’яса і маси туш, півтуш, 

четвертин і становить 3-5 діб. Розморожування вважають закінченим, коли 

температура в товщі м’язів становить 0-10С.  

3. З яких операцій складається технологічний процес підготовки м’яса та як 

правильно організувати для цього робоче місце?  

Кулінарна обробка м’яса включає такі операції: розморожування (на повітрі), 

видалення забруднених місць і видалення клейма, миття, обсушування. 

Обвалювання (відділення м’якоті від кісток), жилкування і зачищення від 

сухожилків, надлишку жиру і грубих плівок, приготування н/ф.  

Щоб виконати данні операції, нам необхідно організувати робоче місце.  

Потрібно отримати необхідний посуд, інвентар, а саме: розробні дошки «МС», 

ножі кухарської трійки ― «МС», обвалювальні ножі, ножі-сікачі, мусат, сікач 

для відбивання м яса, голку для шпигування м’яса.  На виробничому столі варто 

розмістити розробну дошку ― «МС» посередині столу на відстані 5-6 см. від 

краю. Зліва - лоток «МС» із м’ясом. Праворуч у зоні правого верхнього кута 

розташувати лоток для приготовлених напівфабрикатів. Праворуч розробної 

дошки ― «МС» - обвалювальні ножі, ножі кухарської трійки «МС», ножі-сікачі, 

мусат, м’ясницьку сокиру. Під кришкою стола розташувати тару для харчових 

відходів. Ваги розташувати перед розробною дошкою на відстані витягнутої 

руки.  

4. Які напівфабрикати можна приготувати з яловичини?  

З яловичини можна приготувати такі напівфабрикати:  

 Велико-шматкові напівфабрикати: м’ясо відварне, м’ясо тушковане, м’ясо 

для шпигування.  

 Порційні напівфабрикати: біфштекс, лангет, зрази відбивні, ромштекс.  

 Дрібно-шматкові напівфабрикати: бефстроганов, азу, піджарку, гуляш, 

шашлик, печеню по-домашньому.  

 

Видача завдань учням: (згідно із технологічною картою)  

- бригада №1 – готує «Лангет»;  

- бригада №2 – готує «Антрекот»;  

- бригада №3 – готує «Ромштекс». 

  

Завдання підвищеної складності: 

1.Чому м'ясо дрібними шматочками під час смаження не можна солити та 

перчити? 

(М'ясо дрібними шматочками під час смаженя не соліть (витікає сік), не 

перчіть (перець згорає, втрачає аромат, надає м’ясу гіркоти).

 

 

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. М'ясо нарізають на порціонні куски для смаження. 

5.Відбиивають, надають правильну форму і смажать. 

 

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 м’яса яловичини.  

 

Додатковий інструктаж 

 

У разі колективної помилки майстер виробничого навчання призупиняє роботу 

учнів і проводить додатковий інструктаж, показує технологічну послідовність 

обробки м’яса яловичини. 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. Який температурний режим смажіння мяса великими шматками? 

2. Які різновиди подачі  страв з мяса  яловичини  смаженого порційними 

шматками? 

3. Які відмінні особливості ромштекса натурального і ромштекса 

фламбірованого? 

4. Скласти схеми приготування страв: лангет, антрекот, ромштекс. 



  

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

їх усунення.  

 

Проблема Причина Шляхи попередження 
Напівфабрикат 

лангет має вузьку 

форму 

Нарізані не під 

кутом 45°С 

Нарізати напівфабрикати з тонкого краю під 

кутом 45°С 

М'ясо стало 

твердим 

М'ясо містить 

багато 

сполучної 

таканини 

Не використовуйте для смаження м'ясо, 

яке містить багато сполучної таканини, бо 

під час смаження воно скрутиться і стане 

твердим: краще його тушкувати. 

Сухарна 

шкірочка 

розмокла. 

Полили соусом 

або м’ясним 

соком 

Вироби, паніровані в сухарях, поливають 

тільки жиром.  Сік і соус краще подавати 

окремо. 

Кірочка 

нерівномірно 

засмажена 

М'ясо смаили в 

жаровій шафі 

Щоб отримати рівномірно підсмажену 

кірочку на великих шматках м’яса 

яловичини, його треба спочатку 

обсмажити на плиті, а потім довести до 

готовності в жаровій шафі.  

 

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 

 

«Лангет» 
 



Порядок 

виконання  

вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 

Підготовити 

м’ясо 

Вимити, обсушити 

 
Нарізати  М'ясо нарізають на 

порціоннікуски під кутом 40 - 

45º з тонкої частини вирізки 

 
Надати форму  По 1 – 1,5 см завтовшки, 

злегка відбивають 

 
Посипати 

рівномірно  

Посипати сіллю, перцем. 

 
Приготувати  Смажити основним способом 

з обох боків до готовності. 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 
 

«Антрекот»  

 

Порядок 

виконання 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 



вправи 

Підготовити 

м’ясо 

Вимити, обсушити 

 
Нарізати  М'ясо нарізають з товстого і 

тонкого країв під прямим кутом 

1,5 – 2 см завтовшки 

 
Надати форму  Напівфабрикат має овально – 

довгасту форму. 

 
Посипати 

рівномірно  

Посипати сіллю, перцем. 

 
Приготувати  Смажити основним способом з 

обох боків до готовності. 

 

 
 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

 

«Ромштекс»  

 

Порядок   



виконання 

вправи 

Вказівки і пояснення Малюнок 

Підготовити 

м’ясо 

Вимити, обсушити 

 
Нарізати  М'ясо нарізають з товстого і 

тонкого країв верхньої і 

внутрішньої частини м’якоті 

задньої ноги. 

 
Надати форму  Нарізають порціонні куски  1,5 

– 2 см. 

 
Посипати 

рівномірно  

Посипати сіллю, перцем, 

змочують у льє зоні, 

обкачують у паніровці і 

формують. 

 
Приготувати  Смажити основним способом з 

обох боків до готовності. 

 

 
 

Додаток 2 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Приготування  «Лангет » 

 



Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 

Яловичина 

(вирізка) 

109 80  

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  
Маса 

напівфабрикату 

 

- 

 

80 

Вихід  - 80 

 

Технологія приготування: лангет нарізають під кутом 40-45°  з тонкої 

частини вирізки по 2 шматки на порцію товщиною 10-12 мм., злегка 

відбивають, посипають сіллю, перцем. Можна нарізати з тонкого і товстого 

країв. 

Вимоги до якості: форма правильна, відповідає виду напівфабрикату. 

Порціонні напівфабрикати нарізані упоперек м’язових волокон. Поверхня 

натуральних шматочків не завітрена, злегка волога, але не липка. Зберігають не 

більше 36 годин при температурі не вищій 6°С. 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Приготування  «Антреконт» 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 

Яловичина 

(товстий, 

тонкий край) 

170 125 

 

 

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  
 

Вихід 
- 125 

 

 

Технологія приготування: нарізають з товстого і тонкого країв під прямим 

кутом 1,5-2 см завтовшки, відбивають, нарізають сухожилки і плівки, 

посипають сіллю і перцем. 



        Вимоги до якості: напівфабрикат має овально-довгасту форму. 

Допускається товщина жиру 1 см. Зберігають не більше 36 годин при 

температурі не вищій 6°С. 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Приготування  «Ромштекс» 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 

Яловичина 

(товстий, тонкий 

краї, верхній і 

внутрішній куски 

тазостегнової 

частини) 

149 105  

 

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

 

 Яйця 1/8 шт. 5 гр. 

Сухарі 15 гр. 15 гр. 

Вихід 

напівфабрикату 

 

- 

 

125 

 

Технологія приготування: З товстого та тонкого краю верхньої і 

внутрішньої частини м’якоті 1,5-2 см. завтовшки відбивають, надрізають 

сухожилля, солять, посипають перцем, змочують у льє зоні, обкачують у 

червоній паніровці і формують. 

Вимоги до якості: порціонні напівфабрикати нарізають упоперек 

м’язових волокон, мають правильну форму. Вкриті рівним шаром сухарів, 

товщина паніровки має бути не більше 2 мм., паніровка не відстає, краї рівні. 

Зберігають не більше 24 годин при температурі не вище 6°С. 

 

 

 

Додаток № 3 

 

 

 

 

Тема  розділу: 
 

Приготування страв з 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

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 стравз  м'яса 

яловичини  смаженого 
порційними шматками: лангет, 

антрекот, ромштекс. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В чому полягає цінність 
 м’яса? 

 

              

В якому цеху проводять обробку м’яса  та 
приготування страв з м’яса? 

 

        
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготування страв з м’яса яловичини 
смаженого порційними шматками: лангет, 

ромштекс,антрекот. 
 

           
       Завдання на урок 

 I бригада – приготувати «Лангет»; 
 

 II бригада – приготувати «Антрекот»; 
 

 III бригада – приготувати «Ромштекс». 

 
        

 
 



 

План уроку 
виробничого навчання з професії «Кухар» 

 

Майстер виробничого навчання  Окари І.М. 

 
 

Тема розділу:  Приготування страв  з мяса, 

сільськогосподарської птиці та субпродуктів. 

 

Тема уроку: Інструктаж з безпеки праці. 

Приготування страв з  м'яса свинини, баранини, 

телятини смаженого порційними кусками: 

ескалоп, битки київські, котлета відбивна. 

 

 

Мета уроку: 

 Навчальна: навчити учнів готувати порційні напівфабрикати з яловичини 

і свинини («Ескалоп», «Котлета відбивна»,«Шніцель»,«Битки по-

київському», «Ромштекс»,  «Лангет»,  «Антрекот»), нарізати м'ясо  під 

відповідним кутом, відпрацювати прийоми панірування, дотримуватися 

технології приготування страв; 

 Розвиваюча: розвивати раціональне мислення та творчість, розвивати 

увагу, спостережливість, активність та самостійність. 

 Виховна: виховувати культуру навчального процесу, повагу до праці, 

обраної професії, відповідальність 

 

Тип уроку: виконання простих комплексних робіт. 

 

Матеріально - технічне забезпечення:  

Обладнання: циферблатні ваги, виробничі столи, стелаж для розморожування 

м’яса, холодильні шафи.  

Посуд та інвентар: емальовані миски, лотки, ножі кухарської трійки «МС», 

розробні дошки «МС», ножі-сікачі, кухарська сокира, мусат, шпигувальна 

голка.  

Сировина: згідно із технологічними картами (м’ясо свинини, баранини, 

телятини).  

 

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 страв з  м'яса свинини, баранини, телятини 

смаженого порційними кусками: ескалоп, битки київські, котлета 

відбивна.») актуалізуються знання про харчову цінність м’яса у житті 

людини, правила підготовки та організації робочого місця, обладнання, посуду, 

інвентарю, вимоги до обробки м’яса свинини, телятини, баранини  та 

нарізання з нього 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: «Інструктаж з безпеки праці. Приготування страв з  

м'яса свинини, баранини, телятини смаженого порційними кусками: ескалоп, 

битки київські, котлета відбивна.» (презентація у програмі PowerPoint).  

 

Мета нашого уроку - сформувати в учнів початкові вміння:  

 обробки і підготовки до використання м’яса свинини, телятини, баранини;  

 нарізання напівфабрикатів із м’яса;  

  напівфабрикатів;  

 звернути увагу на раціональне використання сировини, бережливе ставлення 

до обладнання, витрачання електроенергії, води.  

 



Задача даного уроку – провести первинну обробку м’яса свинини, телятини, 

баранини, приготування страв з м’яса: ескалоп, битки київські, котлета 

відбивна.  

 

Перевірка майстром виробничого навчання теоретичних знань з теми: 

«Інструктаж з безпеки праці. Приготування страв з  м'яса свинини, баранини, 

телятини смаженого порційними кусками: ескалоп, битки київські, котлета 

відбивна.»  

 

1.У чому полягає цінність м’яса?  

М’ясо і м’ясні 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 

В(В1, В2, В3, В6, В12). 

2. В яких цехах проводять обробку м’яса ?  

Кулінарну механічну обробку м’яса проводять у м’ясо-рибному цеху. 

3.За якими ознаками класифікують м'ясо?  

М’ясо класифікують за видом, статтю, віком, вгодованістю тварин і термічним 

станом.  

4. Як за видами класифікують м’ясо?  

Залежно від виду забійної худоби м’ясо 

поділяють на яловичину, баранину, козлятину, 

свинину, оленину, конину, м’ясо кроликів. 

5. У якому термічному стані надходить м’ясо 

на підприємства громадського харчування?  

На підприємства громадського харчування 

м’ясо надходить у свіжому, замороженому і охолодженому стані.  

6. Якщо м’ясо заморожене, як його розморозити?  

М’ясо розморожують на повітрі у спеціальних камерах у такому виді, в якому 

воно надійшло на підприємство (тушами, півтушами, четвертинами). Його 

підвішують на гаки так, щоб воно не торкалося підлоги, стін і між собою. 

7. Від чого залежить тривалість розморожування і яке розморожування 

вважається закінченим?  

Тривалість розморожування залежить від виду 

м’яса і маси туш, півтуш, четвертин і становить 3-5 

діб. Розморожування вважають закінченим, коли 

температура в товщі м’язів становить 0-10С.  

8. Для чого зрізують з туші клеймо?  

Клеймо зрізують з туші для того, щоб при митті фарба не розпливалася по 

напівфабрикатам.  

9. Пригадайте, яка частина м’яса є найніжнішою?  



Найніжніша частина - вирізка. Її використовують для смаження великим 

шматком, натуральними порційними і дрібними шматочками.  

10. З яких операцій складається технологічний процес підготовки м’яса та як 

правильно організувати для цього робоче місце?  

Кулінарна обробка м’яса включає такі операції: розморожування (на повітрі), 

видалення забруднених місць і видалення клейма, миття, обсушування. 

Обвалювання (відділення м’якоті від кісток), жилкування і зачищення від 

сухожилків, надлишку жиру і грубих плівок, приготування напівфабрикатів.  

Щоб виконати данні операції, нам необхідно організувати робоче місце. 

Потрібно отримати необхідний посуд, 

інвентар, а саме: розробні дошки «МС», ножі 

кухарської трійки ― «МС», обвалювальні 

ножі, ножі-сікачі, мусат, сікач для відбивання 

м’яса, голку для шпигування м’яса. На 

виробничому столі необхідно розмістити 

розробну дошку ― «МС» посередині столу на 

відстані 5-6 см. від краю. Зліва лоток «МС» із м'ясом. Праворуч у зоні правого 

верхнього кута розташувати лоток для приготовлених напівфабрикатів. 

Праворуч розробної дошки ― «МС» - обвалювальні ножі, ножі кухарської 

трійки «МС», ножі-сікачі, мусат, м'ясницьку сокиру. Під кришкою стола 

розташувати тару для харчових відходів. Ваги розташувати перед розробною 

дошкою на відстані витягнутої руки.  

11. Якщо м’ясо надійшло четвертинами, як його розібрати?  

Передня четвертина розбирається на: лопатку, шию, товстий край, пружок, 

грудинку, вирізку.  

Задня четвертина розбирається на: тонкий край, пружок, грудинку – пахвину, 

тазостегнову частину: внутрішню, зовнішню, бокову, верхню.  

12. Які напівфабрикати можна приготувати з свинини, баранини, телятини, 

яловичини?  

Можна приготувати такі напівфабрикати:  

 велико-шматкові напівфабрикати: м’ясо відварне, м’ясо тушковане, м’ясо 

для шпигування, ростбіф;  

  порційні напівфабрикати: біфштекс натуральний, біфштекс з насічкою, філе, 

лангет, антрекот, ромштекс;  

 дрібно-шматкові напівфабрикати: 

бефстроганов, азу, піджарку, гуляш, шашлик.  

13. Які напівфабрикати можна нарізати з м’яса 

свинини?  

Великошматкові  

- свинина смажена.  

Порційні  

- котлети натуральні (відеоролик);  

- котлети відбивні;  



- ескалоп;  

- шніцель відбивний (відеоролик);  

- духова свинина.  

Дрібношматкові  

- шашлик (відеоролик);  

- піджарка;  

- гуляш;  

- печеня по-домашньому;  

- рагу;  

- плов (відеоролик).  

14. Вимоги до якості напівфабрикатів.  

Напівфабрикати повинні бути правильної форми, поверхня не завітрена, 

витримані відповідні розміри, вага, кількість штук на порцію, велико-шматкові 

напівфабрикати без сухожилків, порційні шматочки нарізані упоперек волокон.  

(Майстер виробничого навчання демонструє учням натуральні зразки 

напівфабрикатів, які були ним приготовлені заздалегідь).  

15. 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 мороженого 

м’яса потрібно проводити після його розмороження, розкриття та розпаковку 

тари необхідно проводити з використанням спеціальних інструментів 

(цв'яходери, кліщі).  

16. 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 обробки м’яса 

свинини, телятини, баранини  та нарізання напівфабрикатів. 

Приготування страв з  м'яса смаженого порційними кусками: ескалоп, 

битки київські, котлета відбивна. 

 (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 м’яса, 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 «МС», ножі кухарської трійки ― 

«МС», обвалювальні ножі, ножі-сікачі, 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 «МС» на 

розробному столі з маркуванням «МС»; 

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

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

- 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 м’яса  

свинини, телятини, баранини. 

5.1 Як правильно:  

- розморозити м’ясо;  

- помити і обсушити м’ясо;  

- відокремити м’якоть від кісток (обвалювання);  

- зачистити та видалити сухожилки, грубі поверхні плівки, хрящі, зайвий жир;  

- зрізати тонкі закраїни.  

5.2 Показати послідовність технологічного процесу нарізання напівфабрикатів з 

м’яса. 

5.3 Показати послідовність технологічного процесу нарізання порційних 

напівфабрикатів з  м’яса свинини, телятини, баранини. 

 

М’ясні страви 

М'ясо один з найцінніших продуктів споживання яке має добрі кулінарні  



властивості. Головна харчова цінність м’яса заключна в білках. В яловичині 

міститься 18-20%, в жирній свинині близько 12%, в баранині 16-20% білка. 

Білки м’яса, особливо яловичини, повноцінні, з добре збалансованим 

амінокислотним складом. Однак від 3 до 15 білків приходиться білки сполучної 

тканини колагену і в меншій кількості еластин (їх мінімальна кількість у 

виразці). Якість м’яса залежить від вмісту в ній сполучної тканини (кров, 

кровоносних та лімфатичних судин, лімфатичні вузли, нервова тканина). Чим їх 

більше, тим біологічна і харчова цінність м’яса низька. Від кількості і якості 

сполучної тканини залежить спосіб і тривалість приготування м’яса: чим її 

більше і чим вона міцніша, тим довше потрібно готувати м'ясо. 

Жирність м’яса вживається в більш широких межах, а ніж вміст білка: в  

яловичині та баранині від 2 до 17%, а свинини до 50% жиру. Жир м’яса 

забійних тварин розрізняють за жирно кислотним вмістом, а послідовно до 

освоєнню стійкості, при зберіганню та іншим властивостям. По відношенню 

насичених мононенасичиних та полі ненасичених жирних кислот,  близькому до 

оптимального свинячий  жир – один із найбільш повноцінних. 

Вміст холестерину в м’язовій тканині м’яса приблизно в 1,5 разів менша 

ніж в жировій , тому для зменшення харчового холестерину рекомендується 

вживати менш жирне м'ясо. 

В м’ясі і м’ясних продуктах досить багато вітамінів групи Б: до 0,6% 

тиатину до 0,2 рибифлавіну  до 5% ніацину. Особливо важливо, щоб в м’ясі 

вмістились вітамін Б12 – до 3%. Із мінеральних речовин (загальний вміст 

приблизно 1%) залишок фосфор калій, цинк та залізо при чому залізо 

знаходиться в гемоглобіновій формі – воно засвоюється в 3 рази краще, ніж 

залізо із рослинних джерел. 

М’ясні продукти взагалі, а особливо печінка та нирки, відрізняється 

значним змістом екстрактивних речовин включає азотисті – креатин, карнозин, 

пурини і т.д. Пурини при варінні  наполовину переходять в бульйон, тому в 

відвареному м’ясі їх менше, чим в смаженому чи тушкованому. А так як пурини 

перетворюються в організмі людини в сечову кислоту і можуть при зайвому 

вживанню викликають відкладанню солей і подагру, дієтологи рекомендують 

при порушеннях обміну речовин і взагалі з віком обмежувати в раціонні 

бульйони та смажене м'ясо. 

 При кулінарній обробці м’яса – варінні, смаженні, тушкуванні – тканини  

розм’якшуються, що дуже добре, однаково частино зникають деякі корисні 

речовини. Більш за все білків втрачається, при тому без зворотно, коли м'ясо 

смажать (8-12%). При варінні 10% їх переходить в бульйон, але бульйон ми 



використовуємо в їжу, тому загальні втрати невеликі (не більше 2%), чим 

більше білків зникає при тушкуванні (4-8%). Втрати жиру при варінні достигає 

25% і знову із-за переходу в бульйон; при  тушінні вони надто менші (4-8%). 

Теплова обробка відображається й на вітамінах. Так, тиаміну втрачається при 

варінні до 45%, при тушкуванні до 30%, при смаженні до 25%. Дещо менше 

втрати рибофлавіну – (40, 20 і 15% відносно). Ще менше ніацину. Мінеральні 

речовини при варінні м’яса переходять в бульйон приблизно на половину, а при 

тушкуванні втрачають тільки на 5%. 

  Із січеного м’яса готують котлети.При смажені котлет втрата харчових 

цінностей приблизно в двічі менша ніж при смажені або варінні натурального 

м’яса. Хліб доданий в котлети запобігає втратам м’ясного соку і не дає йому 

витікати на сковороду. І так смаження найбільш вигідна обробка м’яса. До того 

ж рум’яна кірочка яка складається головним чином з меланоідів найгірше 

засвоюється організмом і викликає механічне подразнення шлунку людини. 

Найбільш раціональними прийомами з точки зору збереження харчових 

речовин тушкування, приготування котлет. 

Гарні доповнення до м’ясних страв  є овочеві гарніри. Овочі компенсують  

втрату вітаміну при тепловій обробці м’яса.  Крім цього кожен із нас має 

потребу вуглеводів, а м'ясо практично їх не містить. Від цього залежить колір 

запах, смак, соковитість м’яса. Для оцінки м’яса користуються такими 

органолептичними показниками, як колір, запах, смак, соковитість, ніжність та 

структура. 

Колір м’яса – колір м’язової і жирової тканини сирого м’яса  - залежить не  

тільки від виду тварини, його віку, статі і вгодованості, так і від характеру  

знекровлення, від протікаючи м’ясних процесів (зрілості). 

М'ясо жирних тварин світліше, ніж м'ясо худих. В загалі колір жирного 

м’яса при варінні міняється дуже мало, якщо не враховувати наявність 

коричневої кірочки на поверхні при  сухому нагріванні. 

Потемніння поверхні – це результат розпаду жиру, білків, вуглеводів і  

взаємодії продуктів їх розпаду. 

 

 

Ескалоп 

 

Підготовлений напівфабрикат посипають 

сіллю і перцем, кладуть на розігріту сковороду 

з жиром і смажать до готовності. 



Перед подаванням на тарілку кладуть картоплю смажену або фрі, 

складний овочевий гарнір. Ескалоп кладуть поряд на крутон з пшеничного хліба 

і поливають мясним соком. Ескалоп можна подавати з соусом або з томатами. 

 

 

Битки київські 

 

1. Свинину (корейка) нарізати без ребер під 

кутом 30º по 2 – 3 шматочки на 

порцію(товщина – 1 – 1,5 см). 

2. Відбити до товщини – 0,5 см. 

3. Надати овально – приплюснутої форми. 

4. Посолити, поперчити. 

5. Запанірувати в борошні, змочити в яйцях. 

6. Обсмажити. 

7. Відпустити. 

Перед подаванням битки поливають маслом вершковим чи маргарином. 

Гарнір – комбінований. 

 

 

 Котлета відбивна 

 

Готовий напівфабрикат підсмажити на добре 

розігрітій сковороді до утворення рум’яної кірочки 

і доводять до готовності у жаровій шафі. 

  Перед подаванням на порціонне блюдо або 

тарілку кладуть смажену картоплю або складний 

гарнір, поряд – котлету і поливають вершковим 

маслом. На кісточку надягають папільйотку. До 

котлет з баранини можна окремо подати соус молочний з цибулею, на гарнір 

(крім картоплі) – стручки квасолі в маслі або розсипчастий рис, квасолю у 

томаті чи маслі, до котлет з свинини і телятини – картоплю у молоці або овочі у 

молочному соусі. 

 

 

Перевірка засвоєного матеріалу 

(Вступний інструктаж завершується закріпленням і перевіркою засвоєння 

учнями навчального матеріалу)  

Для того щоб закріпити теоретичні відомості, давайте пригадаємо:  

1. За якими ознаками класифікують м'ясо?  

М’ясо класифікують за видом, статтю, віком, вгодованістю тварин і термічним 

станом. 



 2. Від чого залежить тривалість розморожування і яке розморожування 

вважається закінченим?  

Тривалість розморожування залежить від виду м’яса і маси туш, півтуш, 

четвертин і становить 3-5 діб. Розморожування вважають закінченим, коли 

температура в товщі м’язів становить 0-10С.  

3. З яких операцій складається технологічний процес підготовки м’яса та як 

правильно організувати для цього робоче місце?  

Кулінарна обробка м’яса включає такі операції: розморожування (на повітрі), 

видалення забруднених місць і видалення клейма, миття, обсушування. 

Обвалювання (відділення м’якоті від кісток), жилкування і зачищення від 

сухожилків, надлишку жиру і грубих плівок, приготування н/ф.  

Щоб виконати данні операції, нам необхідно організувати робоче місце.  

Потрібно отримати необхідний посуд, інвентар, а саме: розробні дошки «МС», 

ножі кухарської трійки ― «МС», обвалювальні ножі, ножі-сікачі, мусат, сікач 

для відбивання м яса, голку для шпигування м’яса.  На виробничому столі варто 

розмістити розробну дошку ― «МС» посередині столу на відстані 5-6 см. від 

краю. Зліва - лоток «МС» із м’ясом. Праворуч у зоні правого верхнього кута 

розташувати лоток для приготовлених напівфабрикатів. Праворуч розробної 

дошки ― «МС» - обвалювальні ножі, ножі кухарської трійки «МС», ножі-сікачі, 

мусат, м’ясницьку сокиру. Під кришкою стола розташувати тару для харчових 

відходів. Ваги розташувати перед розробною дошкою на відстані витягнутої 

руки.  

4. Які напівфабрикати можна приготувати з свинини, баранини, телятини? 

Можна приготувати такі напівфабрикати:  

 Велико-шматкові напівфабрикати: м’ясо відварне, м’ясо тушковане, м’ясо 

для шпигування.  

 Порційні напівфабрикати: біфштекс,  зрази відбивні, ескалоп, битки 

київські, котлета відбивна.  

 Дрібно-шматкові напівфабрикати: азу, піджарку, гуляш, шашлик, печеню 

по-домашньому.  

 

Видача завдань учням: (згідно із технологічною картою)  

- бригада №1 – готує «Ескалоп»;  

- бригада №2 – готує «Битки київські»;  

- бригада №3 – готує «Котлета відбивна». 

  

Завдання підвищеної складності: 

1. Скласти таблицю відмінних особливостей страв: «Битки київські», «Котлета 

відбивна». 

 

 

 

 



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).  

 
з/ 

п  

П.І.Б  Зовнішній 

вигляд  

учня  

Теоретична 

відповідь  

Дотримання 

правил із 

охорони 

праці  

Організація  

робочого 

місця  

Дотримання 

технологічного 

процесу  

Самостійність 

у виконанні 

завдань  

Напів -  

фабрикат 

Напів - 

фабрикат 

Підсумкова  

 

зовнішній 

вигляд 

 

зовнішній 

вигляд 

1           

2           

 

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. Приготувати  напівфабрикати. 

5. Відпуск. 

 

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 м’яса свинини, телятини, баранини.  

 

Додатковий інструктаж 

 

У разі колективної помилки майстер виробничого навчання призупиняє роботу 

учнів і проводить додатковий інструктаж, показує технологічну послідовність 

обробки м’яса свинини, телятини, баранини. 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.  

 

Мозковий штурм. 



А тепер перевіримо, на скільки добре ви засвоїли даний матеріал:   

1) З якої частини м’яса рекомендують нарізати антрекот?  ( З товстого, 

тонкого  країв) 

2)  Під яким кутом з тонкої частини вирізки необхідно нарізати лангет? (40º-

45º) 

3) Навіщо вимагають відбивати та підрізати сухожилки при приготуванні 

напівфабриката «Котлета відбивна»? (для розпушування сполучної тканини, 

згладжування поверхні напівфабрикату, надання відповідної форми, щоб 

порційні шматочки не деформувалися при тепловій обробці ) 

4) Який вид панірування використовують для панірування напівфабрикату 

«Ромштекс»? (льєзон, сухарі) 

5)  Чи обов’язково  вироби спочатку змочувати у льєзоні, а потім панірують? 

(щоб паніровка краще трималась на поверхні напівфабрикату) 

6)  З якою метою використовують такий прийом, як панірування? (щоб 

запобігти втрати вологи під час смаження) 

7)  Які з названих мною напівфабрикатів нарізають із свинини:  

 «Ескалоп»,  

 «Котлета відбивна», 

 «Шніцель», 

 «Битки по-київському», 

 «Ромштекс»,  

 «Лангет»,  

 «Антрекот» 

 

Контрольні запитання і завдання для повторення 

1. Які продукти потрібно мати для приготування биточків київських? 

2. Правила відпуску  котлети відбивної? 

3. Яку форму мають битки київські? 

4. Скласти схему приготування котлет по – київські. 

5. Які частини мєяса використовують для приготування котлетної маси? 

 

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

їх усунення.  

 

Проблема Причина Шляхи попередження 
Кісточка у котлет 

відбивних з м’якоттю 

великої маси 

Недостатньо 

зачищена 

Зачистити, залишаючи  

3 - 4 см без м’якоті. Маса кісточки - 5 гр. 



Битки  київські сухі. Після смаження 

поставили у жарову 

шафу. 

Битки не доводять до готовності у жаровій 

шафі (вони за паніровані у яйцях). При 

необхідності їх можна накрити кришкою і 

залишити на краю плити. 

Великі втрати при 

зніманні філе. 

Залишили багато 

м’якоті на реберних 

кістках. 

Філе знімати починають з низу до голови, 

щільно притискуючи ніж до ребер. 

 

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 

 

«Ескалоп» 
 

Порядок виконання 

вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 

Підготовити м'ясо  Вимити, обсушити.  

Нарізати  Порціонні куски з корейки 

свинини без реберних кісток 

 

Надати форму  Завтовшки 1,0 – 1,5 см, 

відбивають, надрізають 

сухожилки. 

 

Посипати рівномірно  Сіллю, перцем.  

Приготування  кладуть на розігріту сковороду з 

жиром і смажать до готовності. 

 

 

Відпуск  Перед подаванням на тарілку 

кладуть картоплю смажену або 

фрі, складний овочевий гарнір. 

Ескалоп кладуть поряд на крутон з 

пшеничного хліба і поливають 

мясним соком. Ескалоп можна 

подавати з соусом або з томатами. 

 

 



 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 
 

«Битки київські» 
 

Порядок 

виконання вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 

Підготовити м'ясо  Вимити, обсушити. 

 

Нарізати  Свинину (корейка) нарізати 

без ребер під кутом 30º по 2 

– 3 шматочки на 

порцію(товщина – 1 – 1,5 

см). 

 

 

Надати форму  Відбити до товщини – 0,5 

см.  

Надати овально – 

приплюснутої форми. 

 

 

 

 

 

 

 

Посипати 

рівномірно  

Посолити, поперчити. 

Запанірувати в борошні, 

змочити в яйцях 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приготувати Обсмажити   

Відпуск   Перед подаванням битки 

поливають маслом 

вершковим чи 

маргарином. Гарнір – 

комбінований. 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

 

«Котлета відбивна»  
 

Порядок 

виконання 

вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 

Підготовити 

м'ясо  

Вимити, обсушити.  

Нарізати  М'ясо нарізають з 6 – го 

ребра. Порціонні куски 

нарізають під кутом 45º разом 

з реберною кісточкою. 

 



Надати форму  Відбивають, надають овально 

– плоскої форми. 
 

Посипати 

рівномірно  

Перцем, сіллю.  

Приготувати  підсмажити на добре 

розігрітій сковороді до 

утворення рум’яної кірочки і 

доводять до готовності у 

жаровій шафі. 

 

 

 

Відпуск  Перед подаванням на 

порціонне блюдо або тарілку 

кладуть смажену картоплю 

або складний гарнір, поряд – 

котлету і поливають 

вершковим маслом. На 

кісточку надягають 

папільйотку. До котлет з 

баранини можна окремо 

подати соус молочний з 

цибулею, на гарнір (крім 

картоплі) – стручки квасолі в 

маслі або розсипчастий рис, 

квасолю у томаті чи маслі, до 

котлет з свинини і телятини – 

картоплю у молоці або овочі 

у молочному соусі 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

«Ескалоп » 

 
 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 
Свинина 

(корейка) 
147 125  

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

 

 

Жир  7 7 
Маса смаженого 

ескалопа  
- 85 

Грінки  20 20 

Гарнір  - 150 

Вихід - 255 

 

 

Технологія приготування: порціонні куски нарізають з корейки свинини без 

реберних кісток 1,0 – 1,5 см. завтовшки, відбивають, надрізають сухожилки. 

 

Використовують 1-2 шматки на порцію. 

Вимоги до якості: форма правильна відповідає виду напівфабрикату. 

Порційні напівфабрикати нарізані упоперек м’язових волокон. Поверхня 

натуральних шматочків не завітрена, злегка волога, але не липка. Зберігають не 

більше 36 годин при температурі не вищій 6°С. 

 
 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

  «Котлета відбивна» 

 
 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 
Свинина (корейка) 106 90  

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

Яйця 5 4 
Сухарі 15  15 
Маса реберної - 20 



кісточки в котлетах   

 Маса напівфабрикату - 125 
Жир  10 10 
Маса смажених 

котлет  
- 97 

Гарнір  -  150 
Масло вершкове або 

маргарин 
 

5 

5 

 

Вихід  - 252 

 

Технологія приготування: порціонні напівфабрикати нарізають під 

кутом 45° з реберною кісточкою. М’ясо підрізають уздовж сухожилки, 

посипають сіллю і перцем, змочують у льєзоні, обкачують у сухарях, надають 

овально-плоскої форми. 

Вимоги до якості: порціонні напівфабрикати нарізані упоперек м’язових 

волокон, мають овально-плоску форму. Вкриті рівним шаром сухарів, товщина 

паніровки має бути не більше 2 мм., паніровка не відстає, краї рівні. Зберігають 

не більше 24 год. при температурі не вище 6°С. 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

«Битки по-київському» 

 

  

Найменування 

сировини 

Витрати сировини 

на 1 порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 
Свинина (корейка)  94 80  

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

 

Яйця 5  5  
Борошно 4  4 
Маса напівфабрикату - 85 
Жир  10 10 
Маса смажених битків  - 75 
Гарнір  - 150 
Масло вершкове або 

маргарин  
5 5 

Вихід - 230 

 

 



Технологія приготування: м’якоть корейки свинини без реберних кісток 

нарізають на порціонні шматочки 1,5 – 2 см. завтовшки (два шматочки на 

порцію), злегка відбивають, солять, посипають перцем, панірують у борошні, 

змочують у яйцях. 

Вимоги до якості: порціонні напівфабрикати нарізають упоперек 

м’язових волокон, мають правильну форму, яка відповідає виду 

напівфабрикату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3 

 

 

Тема  розділу: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема уроку: 
 

Інструктаж з безпеки праці. 
Приготування стравз  м'яса 
свинини, баранини,телятини 

смаженого порційними кусками: 
ескалоп, битки київські, котлета 

відбивна. 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 
 м’яса? 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготування стравз  м'яса свинини, баранини,телятини 
смаженого порційними кусками: ескалоп, битки київські, 

котлета відбивна. 

 

            

В якому цеху проводять обробку м’яса  та 
приготування страв з м’яса? 

 

        
 

 



 
 
 

 

План уроку 

виробничого навчання з професії «Кухар» 
 

Майстер виробничого навчання  Окари І.М. 

 
 

Тема розділу:  Приготування страв  з мяса, 

сільськогосподарської птиці та субпродуктів. 

 

Тема уроку: Інструктаж з безпеки праці. 

Приготування запечених страв: рулет 

картопляний з м’ясом, голубці з м’ясом, кабачки 

фаршировані м’ясом і рисом. Приготування 

страв з котлетної маси: рулет, зрази. 

 

Мета уроку: 

Навчальна:  Формування  первинних  знань  і  навичок  з  виконання  

трудових  прийомів; навчити учнів правильних прийомів при обробці і 

підготовці до використання м’яса свинини, яловичини та нарізання 

напівфабрикатів із м’яса. Навчити приготування страв з котлетної маси. 

Розвиваюча: Розвиток  знань  і  практичних  умінь  на  основі  сучасних  

досягнень  і  передового  досвіду. 

       Завдання на урок 
 I бригада – приготувати «Ескалоп»; 
 

 II бригада – приготувати «Битки київські»; 
 

 III бригада – приготувати «Котлета 

відбивна». 



Виховна: Виховання  свідомого  відношення  до  роботи,  почуття  

відповідальності  за  роботу,  формування  вміння  раціонально  

використовувати  робочий  час,  дбайливого  ставлення  до  витрати  продуктів; 

виховати почуття відповідальності за раціональне використання сировини, 

бережливе ставлення до витрачання електроенергії, води. 

 

Тип уроку: виконання простих комплексних робіт. 

 

Матеріально - технічне забезпечення:  

Обладнання: циферблатні ваги, виробничі столи, стелаж для розморожування 

м’яса, холодильні шафи.  

Посуд та інвентар: емальовані миски, лотки, ножі кухарської трійки «МС», 

розробні дошки «МС», 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 запечених страв: рулет картопляний з м’ясом, голубці 

з м’ясом, кабачки фаршировані м’ясом і рисом. Приготування страв з 

котлетної маси: рулет, зрази.») актуалізуються знання про харчову цінність 

м’яса у житті людини, правила підготовки та організації робочого місця, 

обладнання, посуду, інвентарю, вимоги до обробки м’яса свинини, яловичини, 

баранини  та нарізання з нього 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: «Інструктаж з безпеки праці. Приготування 

запечених страв: рулет картопляний з м’ясом, голубці з м’ясом, кабачки 

фаршировані м’ясом і рисом. Приготування страв з котлетної маси: рулет, 

зрази.» (презентація у програмі PowerPoint).  

 

Мета нашого уроку - сформувати в учнів початкові вміння: 

 обробки і підготовки до використання м’яса свинини, яловичини, 

сільськогосподарської птиці;  

 нарізання напівфабрикатів із м’яса;  

  якісного приготування напівфабрикатів;  

 навчитись приготуванню котлетної маси; 

 звернути увагу на раціональне використання сировини, бережливе ставлення 

до обладнання, витрачання електроенергії, води.  

 

Задача даного уроку – провести первинну обробку м’яса, приготування 

запечених страв з м’яса: рулет картопляний з мясом, голубці з мясом, кабачки 

фаршировані мясом і рисом. Приготування страв з котлетної маси: рулет, зрази.  

 

Перевірка майстром виробничого навчання теоретичних знань з теми: 

«Інструктаж з безпеки праці. Приготування запечених страв: рулет картопляний 

з м’ясом, голубці з м’ясом, кабачки фаршировані м’ясом і рисом. Приготування 

страв з котлетної маси: рулет, зрази.»  

 

1.У чому полягає цінність м’яса?  

М’ясо і м’ясні 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 

В(В1, В2, В3, В6, В12). 

2. В яких цехах проводять обробку м’яса ?  

Кулінарну механічну обробку м’яса проводять у м’ясо-рибному цеху. 

3.За якими ознаками класифікують м'ясо?  

М’ясо класифікують за видом, статтю, віком, вгодованістю тварин і термічним 

станом.  

4. Як за видами класифікують м’ясо?  



Залежно від виду забійної худоби м’ясо поділяють на яловичину, баранину, 

козлятину, свинину, оленину, конину, м’ясо 

кроликів.   

5. У якому термічному стані надходить м’ясо 

на підприємства громадського харчування?  

На підприємства громадського харчування м’ясо 

надходить у свіжому, замороженому і 

охолодженому стані.  

6. Якщо м’ясо заморожене, як його 

розморозити?  

М’ясо розморожують на повітрі у спеціальних камерах у такому виді, в якому 

воно надійшло на підприємство (тушами, півтушами, четвертинами). Його 

підвішують на гаки так, щоб воно не торкалося підлоги, стін і між собою. 

7. Від чого залежить тривалість розморожування і яке розморожування 

вважається закінченим?  

Тривалість розморожування залежить від виду м’яса і маси туш, півтуш, 

четвертин і становить 3-5 діб. Розморожування вважають закінченим, коли 

температура в товщі м’язів становить 0-10С.  

8. Для чого зрізують з туші клеймо?  

Клеймо зрізують з туші для того, щоб при митті фарба не розпливалася по 

напівфабрикатам.  

9. Пригадайте, яка частина м’яса є найніжнішою?  

Найніжніша частина - вирізка. Її використовують для 

смаження великим шматком, натуральними 

порційними і дрібними шматочками.  

10. З яких операцій складається технологічний 

процес підготовки м’яса та як правильно 

організувати для цього робоче місце?  

Кулінарна обробка м’яса включає такі операції: розморожування (на повітрі), 

видалення забруднених місць і видалення клейма, миття, обсушування. 

Обвалювання (відділення м’якоті від кісток), жилкування і зачищення від 

сухожилків, надлишку жиру і грубих плівок, приготування напівфабрикатів.  

Щоб виконати данні операції, нам необхідно 

організувати робоче місце. Потрібно отримати 

необхідний посуд, інвентар, а саме: розробні 

дошки «МС», ножі кухарської трійки ― «МС», 

обвалювальні ножі, ножі-сікачі, мусат, сікач для 

відбивання м’яса, голку для шпигування м’яса. 

На виробничому столі необхідно розмістити 

розробну дошку ― «МС» посередині столу на відстані 5-6 см. від краю. Зліва 

лоток «МС» із м'ясом. Праворуч у зоні правого верхнього кута розташувати 

лоток для приготовлених напівфабрикатів. Праворуч розробної дошки ― «МС» 

- обвалювальні ножі, ножі кухарської трійки «МС», ножі-сікачі, мусат, 



м'ясницьку сокиру. Під кришкою стола розташувати тару для харчових відходів. 

Ваги розташувати перед розробною дошкою на відстані витягнутої руки.  

11. Якщо м’ясо надійшло четвертинами, як його розібрати?  

Передня четвертина розбирається на: лопатку, шию, товстий край, пружок, 

грудинку, вирізку.  

Задня четвертина розбирається на: тонкий край, пружок, грудинку – пахвину, 

тазостегнову частину: внутрішню, зовнішню, бокову, верхню.  

12. Які напівфабрикати можна приготувати з 

яловичини?  

З яловичини можна приготувати такі напівфабрикати:  

 велико-шматкові напівфабрикати: м’ясо відварне, 

м’ясо тушковане, м’ясо для шпигування, ростбіф;  

  порційні напівфабрикати: біфштекс натуральний, 

біфштекс з насічкою, філе, лангет, антрекот, 

ромштекс;  

 дрібно-шматкові напівфабрикати: бефстроганов, азу, піджарку, гуляш, 

шашлик.  

13. Які напівфабрикати можна нарізати з м’яса свинини?  

Великошматкові  

- свинина смажена.  

Порційні  

- котлети натуральні (відеоролик);  

- котлети відбивні;  

- ескалоп;  

- шніцель відбивний (відеоролик);  

- духова свинина.  

Дрібношматкові  

- шашлик (відеоролик);  

- піджарка;  

- гуляш;  

- печеня по-домашньому;  

- рагу;  

- плов (відеоролик).  

 

14. Вимоги до якості напівфабрикатів.  

Напівфабрикати повинні бути правильної форми, поверхня не завітрена, 

витримані відповідні розміри, вага, кількість штук на порцію, велико-шматкові 

напівфабрикати без сухожилків, порційні шматочки нарізані упоперек волокон.  

(Майстер виробничого навчання демонструє учням натуральні зразки 

напівфабрикатів, які були ним приготовлені заздалегідь).  

15. 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 мороженого 



м’яса потрібно проводити після його розмороження, розкриття та розпаковку 

тари необхідно проводити з використанням спеціальних інструментів 

(цв'яходери, кліщі).  

16. 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 обробки м’яса  

та нарізання напівфабрикатів. Приготування запечених страв: рулет 

картопляний з м’ясом, голубці з м’ясом, кабачки фаршировані м’ясом і 

рисом. Приготування страв з котлетної маси: рулет, зрази.  

 (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 м’яса, 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 «МС», ножі кухарської трійки ― 

«МС», обвалювальні ножі, ножі-сікачі, 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 «МС» на 

розробному столі з маркуванням «МС»; 



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

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

- 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 м’яса  

свинини, телятини, баранини. 

5.1 Як правильно:  

- розморозити м’ясо;  

- помити і обсушити м’ясо;  

- відокремити м’якоть від кісток (обвалювання);  

- зачистити та видалити сухожилки, грубі поверхні плівки, хрящі, зайвий жир;  

- зрізати тонкі закраїни.  

5.2 Показати послідовність технологічного процесу нарізання напівфабрикатів з 

м’яса. 

5.3 Показати послідовність технологічного процесу приготування котлетної 

маси. 

 

Рулет картопляний з м’ясом 

 

Приготування рулету. Картопляну масу 

розкладають на змочену серветку завтовшки 1 см., 

на середину кладуть м’ясну начинку, краї 

серветки з’єднують, перекладають рулет рубцем 

донизу на змащений жиром  і посипаний сухарями 

лист. Поверхню рулету посипають сухарями, збризкують жиром, роблять 

проколи і запікають у жаровій шафі до готовності. 

Приготування начинки. Сире м'ясо розрізують на шматочки, обсмажують,  

заливають гарячим бульйоном чи водою і тушкують до готовності(легені і серце 

варять, печінку смажать). Потім охолоджують і пропускають через м’ясорубку, 

додають пасеровану ріпчасту цибулю, сіль, перець, перемішують. 

Перед подаванням рулет нарізують по одному шматочку на порцію, кладуть на 

тарілку чи порціонне блюдо, проливають розтопленим маслом (маргарином) або 

червоним соусом, чи томатним, або грибним.  

 

Голубці з м’ясом 

 

М'ясо подрібнити на м’ясорубці , змішати з 

відварним рисом, пасерованою цибулею, додати 

сіль, мелений перець, січену зелень петрушки, 

перемішати і розділити на порції.  



На листок капусти покласти фарш і загорнути його, надаючи виробу 

циліндричної форми. Голубці викласти на змащений жиром лист і обсмажити у 

жаровій шафі, потім залити соусом сметанним або сметанним з томатом, або 

томатним і запікати. 

Перед подаванням у баранчик або тарілку покласти голубці по 2 шт. на порцію, 

полити соусом, у якому закіпали, посипати подрібненою зеленню. 

 

Кабачки фаршировані м’ясом і рисом 

 

Кабачки обчищають від кожури, розрізають в поперек 

на куски товщиною 3 – 5 см, видаляють частину 

м’якоті з насінням і відварюють в підсоленій воді до 

напівготовності. 

Підготовлені овочі наповнюють м’ясним фаршем  з рисом, викладають в один 

ряд на протвінь, посипають сиром або сухарями, збризкують жиром і запікають. 

При подачі поливають соусом (томатний, сметанний). 

Фарш: варене м'ясо пропускають через м’ясорубку, додають пасеровану 

цибулю, готовий розсипчастий рис, сіль, перець і перемішують. 

 

 

Рулет з макаронами 

 

Сформований рулет кладуть на змащений жиром 

лист рубцем донизу, змащують яйцем, посипають 

меленими сухарями,збризкують жиром, роблять 

проколи, щоб виходила пара, і запікають 30 – 40 хв 

при температурі 180 - 200ºС. 

Готовий рулет трохи охолоджують і нарізують на 

порції. 

Перед подаванням рулет кладуть на тарілку і поливають соусом червоним 

основним або цибулевим. Можна подавати з гарніром – картоплею вареною, 

картопляним пюре, овочами відварними. 

 

Січеники з начинкою ( зрази січені)  

 

Підготовлені напівфабрикати смажать основним 

способом і доводять до готовності у жаровій 

шафі.  

Перед подаванням на тарілку кладуть гарнір 

(розсипчасту кашу рисову чи гречану, картоплю 

відварну, картопляне пюре), поряд – січеники з 

начинкою, поливають їх маслом або червоним 

основним чи цибулевим соусом.  



 

Перевірка засвоєного матеріалу 

 

(Вступний інструктаж завершується закріпленням і перевіркою засвоєння 

учнями навчального матеріалу)  

Для того щоб закріпити теоретичні відомості, давайте пригадаємо:  

1. За якими ознаками класифікують м'ясо?  

М’ясо класифікують за видом, статтю, віком, вгодованістю тварин і термічним 

станом. 

 2. Від чого залежить тривалість розморожування і яке розморожування 

вважається закінченим?  

Тривалість розморожування залежить від виду м’яса і маси туш, півтуш, 

четвертин і становить 3-5 діб. Розморожування вважають закінченим, коли 

температура в товщі м’язів становить 0-10С.  

3. З яких операцій складається технологічний процес підготовки м’яса та як 

правильно організувати для цього робоче місце?  

Кулінарна обробка м’яса включає такі операції: розморожування (на повітрі), 

видалення забруднених місць і видалення клейма, миття, обсушування. 

Обвалювання (відділення м’якоті від кісток), жилкування і зачищення від 

сухожилків, надлишку жиру і грубих плівок, приготування н/ф.  

Щоб виконати данні операції, нам необхідно організувати робоче місце.  

Потрібно отримати необхідний посуд, інвентар, а саме: розробні дошки «МС», 

ножі кухарської трійки ― «МС», обвалювальні ножі, ножі-сікачі, мусат, сікач 

для відбивання м яса, голку для шпигування м’яса.  На виробничому столі варто 

розмістити розробну дошку ― «МС» посередині столу на відстані 5-6 см. від 

краю. Зліва - лоток «МС» із м’ясом. Праворуч у зоні правого верхнього кута 

розташувати лоток для приготовлених напівфабрикатів. Праворуч розробної 

дошки ― «МС» - обвалювальні ножі, ножі кухарської трійки «МС», ножі-сікачі, 

мусат, м’ясницьку сокиру. Під кришкою стола розташувати тару для харчових 

відходів. Ваги розташувати перед розробною дошкою на відстані витягнутої 

руки.  

4. Які напівфабрикати можна приготувати з яловичини?  

З яловичини можна приготувати такі напівфабрикати:  

 Велико-шматкові напівфабрикати: м’ясо відварне, м’ясо тушковане, м’ясо 

для шпигування.  

 Порційні напівфабрикати: біфштекс, лангет, зрази відбивні, ромштекс.  

 Дрібно-шматкові напівфабрикати: бефстроганов, азу, піджарку, гуляш, 

шашлик, печеню по-домашньому.  

Видача завдань учням: (згідно із технологічною картою)  

- бригада №1 – готує «Рулет картопляний з м’ясом»;  

- бригада №2 – готує  «Голубці з м’ясом»;  

- бригада №3 – готує «Кабачки фаршировані м’ясом і рисом»; 

- бригада № 4- готує страви з котлетної маси: рулет, зрази. 



  

Завдання підвищеної складності 

1. Визначити кількість м’яса, води і хліба для приготування 5,65 кг котлетної 

маси для січеників із начинкою. Скільки порцій січеників із начинкою можна 

приготувати з цієї 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 карти.  

2. Організовують робочі місця.  

3. Проводять підготовку сировини.  

4. Приготування напівфабрикатів. 

5. Приготування начинки для фарширування рулету, голубців, кабачків. 

6. Відпуск. 

 

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 м’яса свинини, яловичини, птиці, 

баранини.  

 

Додатковий інструктаж 

 

У разі колективної помилки майстер виробничого навчання призупиняє роботу 

учнів і проводить додатковий інструктаж, показує технологічну послідовність 

обробки м’яса свинини, телятини, баранини. 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. Чим цінні страви з мяса? 

2. Які зміни відбуваються  у мясі при тепловій обробці? 

3. Як готують і подають січеники з начинкою? Чим вони відрізняються від 

кульок мясних? 

4. Як готують і подають голубці з м’ясом?  

5. Як готують і подають кабачки фаршировані м’ясом  і рисом? 

6. Форма та розмір напівфабрикатів з м’яса. 

 

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

їх усунення.  

 

Проблема Причина Шляхи попередження 

Рулет картопляний 

після випікання має 

тріщини.  

Запікали при 

малій 

температурі.  

Температура запікання 250 - 280ºС. 

Голубці 

розпадаються. 

Обсмажували на 

плиті. 

Голубці краще обсмажувати не на 

плиті, а в жаровій шафі: вони 

підрум’яняться з усіх боків 

одночасно, їх не потрібно 

перевертати. 

 

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 картопляний з м’ясом»  

 

Порядок 

виконання 

вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 

   

Підготувати 

напівфабрикат 

Приготувати рулет і 

м’ясну начинку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надати форму  На середину кладуть 

м’ясну начинку, краї 

серветки з’єднують, 

перекладають рулет 

рубцем донизу на 

змащений жиром  і 

посипаний сухарями 

лист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Посипати 

рівномірно, 

приготувати   

Поверхню рулету 

посипають сухарями, 

збризкують жиром, 

роблять проколи і 

запікають у жаровій 

шафі до готовності. 

 
Відпуск  Нарізують по одному 

шматочку на порцію, 

кладуть на тарілку чи 

порціонне блюдо, 

проливають 

розтопленим маслом 

(маргарином) або 

червоним соусом, чи 

томатним, або 

грибним.  

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 
 

«Голубці з м’ясом»  

 

Порядок 

виконання 

вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 



Продукти  Приготувати всі 

необхідні продукти для 

приготування голубців з 

м’ясом  

 

Підготовити  

капусту 

Капусту почистити, 

зварити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підготувати 

начинку 

М'ясо подрібнити на 

м’ясорубці, змішати з 

відварним рисом, 

пасерованою цибулею, 

додати сіль, мелений 

перець, січену зелень 

петрушки, перемішати і 

розділити на порції.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надати форму  На листок капусти 

покласти фарш і 

загорнути його, надаючи 

виробу циліндричної 

форми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приготування  Голубці викласти на 

змащений жиром лист і 

обсмажити у жаровій 

шафі, потім залити 

соусом сметанним або 

сметанним з томатом, 

або томатним і запікати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпуск  У баранчик або тарілку 

покласти голубці по 2 

шт. на порцію, полити 

соусом, у якому закіпали, 

посипати подрібненою 

зеленню. 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

 

«Кабачки фаршировані м’ясом і рисом»  

 

Порядок 

виконання вправи 

 

Вказівки і 

пояснення 

 

Малюнок 



Продукти  Приготувати всі 

необхідні інгредієнти 

для приготування 

страви  

 
Підготовити 

кабачки 

Кабачки обчищають 

від кожури, 

розрізають в поперек 

на куски товщиною 3 

– 5 см, видаляють 

частину м’якоті з 

насінням і 

відварюють у 

підсоленій воді до 

напівготовності. 

 

 

 

Приготувати 

начинку  

Варене м'ясо 

пропускають через 

м’ясорубку, додають 

пасеровану цибулю, 

готовий розсипчастий 

рис, сіль, перець і 

перемішують. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Надати форму  Підготовлені овочі 

наповнюють фаршем 

з рисом 

 

Приготування  Ви кладають в один 

ряд на протвінь, 

посипають сиром або 

сухарями, збризкують 

жиром і запікають. 

 

Відпуск  При подачі 

поливають соусом 

(томатним, 

сметанним). 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

 

 «Рулет з макаронами» 

 

Порядок 

виконання 

вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 



Підготовити 

напівфабрикат  

Приготування котлетної 

маси. На змочену у воді 

серветку кладуть 

підготовлену масу в вигляді 

прямокутника 1,2 – 2 см 

завтовшки, потім відварні 

макарони,заправлені 

маслом і яйцем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надати форму Масу з’єднують за 

допомогою серветки, щоб 

один край торхи накривав 

другий, надають форму 

батона. 

 

Приготування  Сформований рулет 

кладуть на змащений 

жиром лист рубцем донизу, 

змащують яйцем, 

посипають меленими 

сухарями, збризкують 

жиром, роблять проколи, 

щоб виходила пара, і 

запікають 30 – 40 хв при 

температурі 180 - 200ºС. 

 

 



Відпуск   

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

 

«Січеники з начинкою ( зрази січені)» 

 

Порядок 

виконання 

вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 



Підготовити 

напівфабрикат 

Приготувати котлетну масу. 

Для фаршу пасеровану 

ріпчасту цибулю з’єднують 

з вареними січеними 

яйцями, зеленню петрушки, 

додають сіль, мелений 

перець і перемішують.  

 

 

Надати форму  Надають форму кружальця 

1см завтовшки, на середину 

кладуть фарш, краї 

з’єднують.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посипати 

рівномірно  

Обкачують у паніровці і 

формують у вигляді 

цеглинки з овальними 

краями. 

 



Приготування  Напівфабрикати смажать 

основним способом і 

доводять до готовності у 

жаровій шафі. 

 
Відпуск  На тарілку кладуть гарнір 

(розсипчасту кашу рисову 

чи гречану, картоплю 

відварну, картопляне пюре), 

поряд – січеники з 

начинкою, поливають їх 

маслом або червоним 

основним чи цибулевим 

соусом.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Додаток 2 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

  «Рулет картопляний з м’ясом » 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 

Яловичина(котлетне 

мясо)  

162 119  

 



Жир  6 6  

 

 

 

Сировина відповідає 

вимогам діючих стандартів 

або технічних умов  

Маса готових 

м’ясопродуктів  

- 75 

Картопля  309 232 

Маса вареної 

протертої картоплі 

- 220 

Цибуля ріпчаста  29 24 

Маргарин столовий 4 4 

Маса пасерованої 

цибулі  

-  12 

Маргарин столовий  5 5 

Сухарі  6 6 

Маса 

напівфабрикату 

- 315 

Маса запеченої 

страви  

- 268 

Масло вершкове 

або маргарин 

столовий 

10 10 

Соус червоний 

основний 

50 50 

Вихід:  278 

 

Технологія приготування: 

Приготування рулету. Картопляну масу розкладають на змочену серветку 

завтовшки 1 см., на середину кладуть м’ясну начинку, краї серветки з’єднують, 

перекладають рулет рубцем донизу на змащений жиром  і посипаний сухарями 

лист. Поверхню рулету посипають сухарями, збризкують жиром, роблять 

проколи і запікають у жаровій шафі до готовності. 

Приготування начинки. Сире м'ясо розрізують на шматочки, обсмажують,  

заливають гарячим бульйоном чи водою і тушкують до готовності(легені і серце 

варять, печінку смажать). Потім охолоджують і пропускають через м’ясорубку, 

додають пасеровану ріпчасту цибулю, сіль, перець, перемішують. 

 

 

Правила відпуску: 

Перед подаванням рулет нарізують по одному шматочку на порцію, кладуть на 

тарілку чи порціонне блюдо, проливають розтопленим маслом (маргарином) або 

червоним соусом, чи томатним, або грибним.  

 

Вимоги до якості: 



Зовнішній вигляд – мають рівну поверхню, без тріщин, з добре підсмаженою 

коричневою, рум’яною кірочкою. 

Консистенція – соковита, однорідна, без грубої сполучної тканини і 

сухожилків. 

Колір  –   золотистий, на розрізі – світло або темно - сірий  

Смак та запах –   в міру солоний, із запахом спецій. 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

«Січеники з начинкою ( зрази січені)» 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 
Свинина (котлетне 

м'ясо)  
89 76  

 

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

Хліб пшеничний  16 16 
Молоко або вода  23 23 
Котлетна маса  -  113 
Для начинки:   
Цибуля ріпчаста  62 52 
Жир  7 7 
Маса пасерованої 

цибулі  
26 26 

Яйця  10 10 
Петрушка (зелень) 5 4 
Маса начинки  - 40 
Сухарі мелені  12 12 
Маса 

напівфабрикату 
16 5 

Жир  6 6 

Маса смажених 

січеників з 

начинкою  

- 140 

Гарнір  - 100  

Соус  50 50 

Вихід:  

 

- 290 

 

Технологія приготування: 

Підготовлені напівфабрикати смажать основним способом і доводять до 

готовності у жаровій шафі.  

 



Правила відпуску: 

Перед подаванням на тарілку кладуть гарнір (розсипчасту кашу рисову чи 

гречану, картоплю відварну, картопляне пюре), поряд – січеники з начинкою, 

поливають їх маслом або червоним основним чи цибулевим соусом 

 

Вимоги до якості: 

 

Зовнішній вигляд – мають рум’яну кірочкеу, поверхня і краї рівні, без тріщин. 

Консистенція – соковита, пухка, однорідна маса без кусочків м’яса. 

Колір – світло – сірий. 

Смак та запах – у міру солоний, із запахом спецій і смаженого м’яса.  

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

 «Рулет з  макаронами» 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 
Котлетне м'ясо 

(яловичина) 
115 114  

 

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

 

 

Хліб пшеничний  23 23 
Молоко або вода  34 34 
Котлетна маса  -  170 
Для начинки   
Макарони відварні  125 125 
Маргарин столовий  3 3 
Маса начинки з 

макаронів  
- 128 

Яйця  80 75 
Сухарі мелені  6 6 

Маса напівфабрикату 

з макаронами  
- 313 

Маргарин столовий 

для змащування 

листа і збризкування  

4 4  

Маса готового 

рулету з макаронами  
- 275 

Вихід: - 325 

 

Технологія приготування: 



Сформований рулет кладуть на змащений жиром лист рубцем донизу, 

змащують яйцем, посипають меленими сухарями,збризкують жиром, роблять 

проколи, щоб виходила пара, і запікають 30 – 40 хв при температурі 180 - 200ºС. 

Готовий рулет трохи охолоджують і нарізують на порції. 

 

Правила відпуску: 

Перед подаванням рулет кладуть на тарілку і поливають соусом червоним 

основним або цибулевим. Можна подавати з гарніром – картоплею вареною, 

картопляним пюре, овочами відварними 

 

Вимоги до якості: 

Зовнішній вигляд – мають рівну поверхню, без тріщин, з добре підсмаженою 

коричневою, рум’яною кірочкою. 

Консистенція – соковита, однорідна, без грубої сполучної тканини і 

сухожилків. 

Колір  –   золотистий, на розрізі – світло або темно – сірий.  

Смак та запах –   в міру солоний, із запахом спецій та смаженого м’яса.  

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

«Голубці з м’ясом » 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини 

на 1 порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 
Капуста білоголова свіжа 150 120  

 

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

Котлетна м'ясо (яловичина) 109 109 
Рис  9 9 
Цибуля ріпчаста  12 10 
Сало шпик 5 5 
Маса начинки - 120 
Соус сметанний з томатом 75 75 
Часник  2 1,7  

Вихід: - 275 

 

Технологія приготування: 

М'ясо подрібнити на м’ясорубці, змішати з відварним рисом, пасерованою 

цибулею, додати сіль, мелений перець, січену зелень петрушки, перемішати і 

розділити на порції.  

На листок капусти покласти фарш і загорнути його, надаючи виробу 

циліндричної форми. Голубці викласти на змащений жиром лист і обсмажити у 

жаровій шафі, потім залити соусом сметанним або сметанним з томатом, або 

томатним і запікати. 



 

Правила відпуску: 

Перед подаванням у баранчик або тарілку покласти голубці по 2 шт. на порцію, 

полити соусом, у якому закіпали, посипати подрібненою зеленню. 

 

Вимоги до якості: 

Зовнішній вигляд – овочі після тушкування зберігають форму. 

Консистенція – соковита, але не волокниста – для капусти. 

Колір –  від світло - до темно – коричневого. 

Смак та запах –.з ароматом спецій і томату, без запаху вареної капусти. 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

  «Кабачки фаршировані м’ясом і рисом» 

 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини 

на 1 порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 

Кабачки  266 160  

 

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

Гав’ядина  164 121 

Рис  16 45 

Цибуля  ріпчаста  29 24 

Маргарин столовий  7 7 

Маса пасерованої 

цибулі з жиром 

- 15 

Маса фаршу  - 135 

Сир  - 295  

Маса н/ф - 295 

Маса запеченої страви  - 266 

 

Соус  - 100 

Вихід: - 366  

 

Технологія приготування: 

Кабачки обчищають від кожури, розрізають в поперек на куски товщиною 3 – 5 

см, видаляють частину м’якоті з насінням і відварюють в підсоленій воді до 

напівготовності. 

Підготовлені овочі наповнюють м’ясним фаршем  з рисом, викладають в один 

ряд на протвінь, посипають сиром або сухарями, збризкують жиром і запікають. 

 

Фарш: варене м'ясо пропускають через м’ясорубку, додають пасеровану 

цибулю, готовий розсипчастий рис, сіль, перець і перемішують. 



 

Правила відпуску: 

При подачі поливають соусом (томатний, сметанний). 

 

Вимоги до якості: 

Зовнішній вигляд – запечені овочі мають рівну поверхню, без тріщин, з 

рум’яною кірочкою. 

Консистенція – м’яка, соковита.  

Колір – золотистй.  

Смак та запах  - характерні запеченим овочам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема  розділу: 
 

Приготування страв з 
м’яса,сільськогосподарської 



 

 
 

 
 

 

 

 

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 запечених страв: 

рулет картопляний з м’ясом, 
голубці з м’ясом, кабачки 

фаршировані м’ясом і рисом. 
Приготування страв з 

котлетної маси: рулет, зрази. 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

В якому цеху проводять обробку м’яса  та 
приготування страв з м’яса? 

 

        
 

 

В чому полягає цінність 
 м’яса? 

 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План уроку 

виробничого навчання з професії «Кухар» 

Приготування запечених страв: рулет картопляний з м’ясом, 
голубці з м’ясом, кабачки фаршировані м’ясом і рисом. 
Приготування страв з котлетної маси: рулет, зрази.  

                        

                 

   Завдання на урок 
 I бригада – приготувати «Рулет 

картопляний з м’ясом»; 

 II бригада – приготувати «Голубці з м’ясом»; 

 III бригада – приготувати «Кабачки 
фаршировані з м’ясом і рисом». 

 IV бригада – приготувваати страви з 

котлетної маси: рулет, зрази.  



 

Майстер виробничого навчання  Окари І.М. 

 
 

Тема розділу:  Приготування страв  з мяса, 

сільськогосподарської птиці та 

субпродуктів. 

 

Тема уроку: Інструктаж з безпеки праці. 

Приготування страв із субпродуктів: мозок 

відварний, язик відварний, печінка смажена. 

 

 

 

Мета уроку: 

Навчальна:  Формування  первинних  знань  і  навичок  з  виконання  

трудових  прийомів; навчити учнів правильних прийомів при обробці і 

підготовці до використання субпродуктів. Навчити приготування страв з 

субпродуктів. 

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; 

виховати почуття відповідальності за раціональне використання сировини, 

бережливе ставлення до витрачання електроенергії, води. 

 

Тип уроку: виконання простих комплексних робіт. 

 

Матеріально - технічне забезпечення:  

Обладнання: циферблатні ваги, виробничі столи, стелаж для розморожування 

субпродуктів, холодильні шафи.  

Посуд та інвентар: емальовані миски, лотки, ножі кухарської трійки «МС», 

розробні дошки «МС», ножі-сікачі, кухарська сокира. 

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 страв із субпродуктів: мозок відварний, язик 

відварний, печінка смажена.») актуалізуються знання про харчову цінність 

м’яса у житті людини, правила підготовки та організації робочого місця, 

обладнання, посуду, інвентарю, вимоги до обробки субпродуктів та 

приготування з них страв..  

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: «Інструктаж з безпеки праці. Приготування страв із 

субпродуктів: мозок відварний, язик відварний, печінка смажена.» 

(презентація у програмі PowerPoint).  

 

Мета нашого уроку - сформувати в учнів початкові вміння:  

 обробки і підготовки до використання  субпродуктів;  

 нарізання напівфабрикатів із субпродуктів;  

 страв із субпродуктів;  

 звернути увагу на раціональне використання сировини, бережливе ставлення 

до обладнання, витрачання електроенергії, води.  

 

Задача даного уроку – провести первинну обробку субпродуктів, приготування 

страв із субпродуктів: мозок відварний, язик відварний, 

печінка смажена..  

 

Перевірка майстром виробничого навчання 

теоретичних знань з теми: «Інструктаж з безпеки 



праці. Приготування страв із субпродуктів: мозок відварний, язик відварний, 

печінка смажена.»  

1. Що таке – субпродукти? 

Субпродукти – це внутрішні органи (язик, серце, печінка, легені, мозок, нирки), 

а також голови, хвости і нижні частини ніг забійної худоби, які дісталися при 

розбиранні туш і піддають відповідній обробці. 

2.У чому полягає цінність субпродуктів?  

Страви із субпродуктів поживні і смачні, оскільки містять білки, жири, вітаміни 

і мінеральні солі. 

3. В яких цехах проводять обробку субпродуктів?  

Кулінарну механічну обробку субпродуктів проводять у м’ясо-рибному цеху. 

4. У якому термічному стані надходять субпродукти на підприємства 

громадського харчування?  

На підприємства громадського харчування субпродукти надходить у свіжому, 

замороженому і охолодженому стані, рідше солоними(язики). 

5. Які субпродукти являють харчову цінність?   

Харчова цінність субпродуктів різна. Найцінніші 

язик, печінка, мозок, нирки. 

6. Якщо субпродукти заморожені, як їх 

розморозити?  

Субпродукти розморожують при температурі 15 – 

16 ºС. їх кладуть в один ряд на листи або лотки. Мозок, рубці, нирки можна 

розморожувати у воді. 

7. На які категорії поділяються субпродукти? 

Залежно від харчової цінності субпродукти поділяються на дві категорії: 

До I категорії відносять печінку, нирки, язик, 

мозок, серце; до II категорії – ноги свинячі, яловичі 

і баранячі, голови яловичі і баранячі, свинячі 

хвости, шлунок, легені, губи, горловину. 

8. З яких операцій складається технологічний 

процес підготовки субпродуктів та як правильно 

організувати для цього робоче місце?  

Підготовлені субпродукти слід негайно направляти на теплову обробку, 

оскільки вони нестійкі при зберіганні. Субпродукти варять, а потім смажать, 

тушкують або відразу використовують для смаження. Щоб виконати данні 

операції, нам необхідно організувати робоче місце. Потрібно отримати 

необхідний посуд, інвентар, а саме: розробні дошки «МС», ножі кухарської 

трійки ― «МС», обвалювальні ножі, ножі-сікачі, мусат. На виробничому столі 

необхідно розмістити розробну дошку ― «МС» посередині столу на відстані 5-6 

см. від краю. Зліва лоток «МС» із субпродуктами. Праворуч у зоні правого 

верхнього кута розташувати лоток для приготовлених напівфабрикатів. 

Праворуч розробної дошки ― «МС» - обвалювальні ножі, ножі кухарської 

трійки «МС», ножі-сікачі, мусат, сокиру. Під кришкою стола розташувати тару 



для харчових відходів. Ваги розташувати перед розробною дошкою на відстані 

витягнутої руки.  

9. Які страви готують із  субпродуктів?  

 Печінка смажена, шпигована салом;  

  Мозок відварний, смажений, фрі;  

 Язик відварний; 

 Рубці в соусі; 

рубці  по –

українські; 

 Вим’я варене з соусом; 

вим’я, смажене в 

сухарях;  

 Биточки з печінки; 

 Легені смажені;   

 Піджарка чумацька.   

10. 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 мороженого 

субпродукта потрібно проводити після його розмороження, розкриття та 

розпаковку тари необхідно проводити з використанням спеціальних 

інструментів (цв'яходери, кліщі).  

11. 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 обробки 

субпродуктів.Приготування страв із субпродуктів: мозок відварний, язик 

відварний, печінка смажена. 

 

 (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 субпродуктів, 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 «МС», ножі кухарської трійки ― 

«МС», обвалювальні ножі, ножі-сікачі, кухарська сокира,  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 «МС» на 

розробному столі з маркуванням «МС»; 

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

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

- 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 

субпродуктів: мозок, язик, печінка.. 

5.1 Як правильно:  

- розморозити субпродукти;  

- помити і обсушити субпродукти;  

- зачистити та видалити сухожилки, грубі поверхні плівки, хрящі, зайвий жир;  

- зрізати тонкі закраїни.  

5.2 Показати послідовність технологічного процесу приготування страв із 

субпродуктів. 

 

 

 

 

Мозок відварний 
 



Мозок покласти у посуд в один ряд, щоб під час варіння він не деформувався, 

залити холодною водою так, щоб закрити тільки поверхню продукту, додати 

моркву, петрушку, цибулю, перець горошком, лавровий лист, сіль, влити оцет і 

довести до кипіння. Для поліпшення смаку і кольору мозку, а також для 

збереження форми воду слід підкислити. Мозок варять при слабкому нагріванні 

без кипіння і закритій кришці 25 – 30 хв, зберігають у цьому самому відварі. 

Варений мозок розділяють на порції. 

Перед подаванням на тарілку або порціонне блюдо покласти відварний або 

припущений рис, картопляне пюре, картоплю відварну або відварний зелений 

горошок, поряд – мозок, зверху укласти варені шампіньйони або білі гриби, 

нарізані скибочками, полити соусом паровим або білим. Можна подавати без 

грибів. 

 

Язик відварний 

 
Язики, підготовлені для варіння. Кладуть у 

посуд, заливають гарячою водою, доводять до 

кипіння і знімають піну. Додають сирі моркву, 

петрушку, ріпчасту цибулю, зменшують 

нагрівання і варять до готовності. Наприкінці 

варіння солять. Тривалість варіння залежить від 

виду язиків і коливається від однієї до трьох 

годин. Зварені гарячі язики занурюють у 

холодну воду на 5 хв і обчищають. Язики 

нарізують упоперек волокон на шматочки (2 – 3 шт. на порцію), заливають 

невеликою кількістю бульйону і доводять до кипіння. До подавання зберігають 

у бульйоні.  

Подаючи на стіл, на порціонне блюдо або тарілку кладуть гарнір(картопляне 

пюре, відварну картоплю, овочі у молочному соусі, бобові відварні з жиром), 

поряд – язик, який поливають червоним 

основним соусом або сметанним із хріном. 

  

Печінка смажена. 

 

Печінку нарізують на шматочки(1 – 2 шт. на 

порцію), свинячу печінку заздалегідь 

бланшують, посипають сіллю, перцем, 

обкачують у борошні і смажать з обох боків до 

готовності.  

Перед подаванням на тарілку кладуть гарнір – картоплю смажену чи варену, або 

картопляне пюре, чи розсипчасту кашу, поряд – печінку і поливають 

розтопленим маслом, зверху можна покласти смаену цибулю.  

 



 

Перевірка засвоєного матеріалу 

(Вступний інструктаж завершується закріпленням і перевіркою засвоєння 

учнями навчального матеріалу)  

Для того щоб закріпити теоретичні відомості, давайте пригадаємо:  

1. Що таке – субпродукти? 

Субпродукти – це внутрішні органи (язик, серце, печінка, легені, мозок, нирки), 

а також голови, хвости і нижні частини ніг забійної худоби, які дісталися при 

розбиранні туш і піддають відповідній обробці. 

2.У чому полягає цінність субпродуктів?  

Страви із субпродуктів поживні і смачні, оскільки містять білки, жири, вітаміни 

і мінеральні солі. 

3. В яких цехах проводять обробку субпродуктів?  

Кулінарну механічну обробку субпродуктів проводять у м’ясо-рибному цеху. 

4. У якому термічному стані надходять субпродукти на підприємства 

громадського харчування?  

На підприємства громадського харчування субпродукти надходить у свіжому, 

замороженому і охолодженому стані, рідше солоними(язики). 

5. Які субпродукти являють харчову цінність? 

Харчова цінність субпродуктів різна. Найцінніші язик, печінка, мозок, нирки. 

6. Якщо субпродукти заморожені, як їх розморозити?  

Субпродукти розморожують при температурі 15 – 16 ºС. їх кладуть в один ряд 

на листи або лотки. Мозок, рубці, нирки можна розморожувати у воді. 

7. На які категорії поділяються субпродукти? 

Залежно від харчової цінності субпродукти поділяються на дві категорії: 

До I категорії відносять печінку, нирки, язик, мозок, серце; до II категорії – ноги 

свинячі, яловичі і баранячі, голови яловичі і баранячі, свинячі хвости, шлунок, 

легені, губи, горловину 

8. Які страви готують із  субпродуктів?  

 Печінка смажена, шпигована салом;  

  Мозок відварний, смажений, фрі;  

 Язик відварний; 

 Рубці в соусі; рубці  по –українські; 

 Вим’я варене з соусом; вим’я, смажене в сухарях;  

 Биточки з печінки; 

 Легені смажені; 

 Піджарка чумацька.   

Видача завдань учням: (згідно із технологічною картою)  

- бригада №1 – готує «Мозок відварний»;  

- бригада №2 – готує «Язик відварний»;  

- бригада №3 – готує «Печінку смажену». 

  



Завдання підвищеної складності: 

1. Що спільного в приготуванні м’яса, язика, поросяти заливного? 

 

 

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. Проводять теплову обробку субпродуктів.   

5. Приготування страв із субпродуктів. 

 

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  субпродуктів.  

 

Додатковий інструктаж 

 

У разі колективної помилки майстер виробничого навчання призупиняє роботу 

учнів і проводить додатковий інструктаж, показує технологічну послідовність 

обробки субпродуктів. 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 підготувати  свинячу печінку для смаження? 

2. Особливості обробки язика. 

3. Як зварити мозок? 

4. Скласти схему приготування смаженої печінки. 

5. Які є способи приготування язика, печінки? 

6. Які супродукти відносяться до I та  II категорій? 

7. Яким павним  вимогам повинні відповідати субпродукти?  

8. Які страви готують із субпродуктів? Технологія приготування і правила їх 

подавання.  

 

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

їх усунення.  

 

Проблема Причина Шляхи попередження 

Печінка 

тверда  

Не 

бланширували 

Смажена печінка буде небагато смачнішою, 

якщо її перед смаженням бланширувати, потім 

промити і обсушити. Можна перед 

обсмажуванням потримати печінку 2 – 3 

години в молоці.  

Печінка 

смажена 

тверда  

Довго смажили Не пересмажуйте печінку: вона стане твердою. 

Смажать з обох боків до готовності. 

Мозок 

втратив  

форму і смак 

Не влили оцет Для поліпшення смаку і кольору, а також для 

збереження форми, воду, у якій варять мозок 

слід підкислити оцтом. 

Язик не 

добре 

чиститься  

Не занурили у 

холодну воду 

Зварені гарячі язики занурюють у холодну 

воду на 5 хв. і обчищають. 

 

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 

 

«Мозок відварний»   
 



Порядок 

виконання 

вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 

Підготовити  Мозок замочують у холодній 

воді 1 – 2 год. Після цього, не 

виймаючи з води, обережно 

знімають плівки. 

 

Приготування  Мозок покласти у посуд в один 

ряд, щоб під час варіння він не 

деформувався, залити холодною 

водою так, щоб закрити тільки 

поверхню продукту, додати 

моркву, петрушку, цибулю, 

перець горошком, лавровий лист, 

сіль, влити оцет і довести до 

кипіння. Мозок варять при 

слабкому нагріванні без кипіння 

і закритій кришці 25 – 30 хв, 

зберігають у цьому самому 

відварі. 

 

 

 

 

 

Надати форму Варений мозок розділяють на 

порції 
 

Відпуск  Перед подаванням на тарілку або 

порціонне блюдо покласти, 

картопляне пюре, картоплю 

відварну, поряд – мозок, зверху 

укласти варені шампіньйони або 

білі гриби, нарізані скибочками, 

полити соусом паровим або 

білим.  

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

 

«Язик відварний»  
 



Порядок 

виконання вправи 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 

Підготовити   

Язики зачищають від 

забруднення  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарізати   

Ретельно промивають у 

холодній воді  

 

Приготування   

Кладуть у посуд, заливають 

гарячою водою, доводять до 

кипіння і знімають піну. 

Додають сирі моркву, 

петрушку, ріпчасту цибулю, 

зменшують нагрівання і 

варять до готовності. 

Наприкінці варіння солять. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

  

Зварені гарячі язики 

занурюють у холодну воду 

 

 



на 5 хв і обчищають.  

 

 

 

 

 

 

  

Язики нарізують упоперек 

волокон на шматочки 

 

 

Відпуск  Перед подаванням на 

тарілку або порціонне блюдо 

покласти відварний або 

припущений рис, картопляне 

пюре, картоплю відварну 

або відварний зелений 

горошок, поряд – мозок, 

зверху укласти варені 

шампіньйони або білі гриби, 

нарізані скибочками, полити 

соусом паровим або білим. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

 

«Печінка  смажена»   



 

Порядок 

виконання 

вправи 

 

 

Вказівки і пояснення 

 

Малюнок 

Підготовити  

 

Вирізають ж 

овчі протоки і кровоносні 

судини, промивають у холодній 

воді, знімають плівки. 

 

 
 

 
 

Нарізати Печінку нарізують на шматочки 

 
Посипати, 

рівномірно 

обкачати   

Свинячу печінку заздалегідь 

бланшують, посипають сіллю, 

перцем, обкачують у борошні 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

Приготування  Смажать з обох боків до 

готовності 

 
Посипати 

рівномірно  

Перед подаванням на тарілку 

кладуть гарнір – картоплю 

смажену чи варену, або 

картопляне пюре, чи 

розсипчасту кашу, поряд – 

печінку і поливають 

розтопленим маслом, зверху 

можна покласти смаену цибулю.  

 

 

 

 

Додаток 2 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

«Мозок відварний» 
 

Найменування Витрати сировини на 1 Технологічні вимоги до 



сировини порцію якості сировини 
Мозок  125 100  

 

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

Морква  4 3 
Цибуля ріпчаста  4 3 
Петрушка 

(корінь) 
3 2 

Оцет 3% 4 4 
Маса вареного 

мозку  
- 75 

Печериці свіжі  38 29 
Маса варених 

грибів  
- 20 

Гарнір  - 100 
Соус  75 75 
Масло вершкове  3 3 

Вихід:  270 

 

Технологія приготування: 

 

Мозок покласти у посуд в один ряд, щоб під час варіння він не деформувався, 

залити холодною водою так, щоб закрити тільки поверхню продукту, додати 

моркву, петрушку, цибулю, перець горошком, лавровий лист, сіль, влити оцет і 

довести до кипіння. Для поліпшення смаку і кольору мозку, а також для 

збереження форми воду слід підкислити. Мозок варять при слабкому нагріванні 

без кипіння і закритій кришці 25 – 30 хв, зберігають у цьому самому відварі. 

Варений мозок розділяють на порції. 

 

Правила відпуску: 

Перед подаванням на тарілку або порціонне блюдо покласти відварний або 

припущений рис, картопляне пюре, картоплю відварну або відварний зелений 

горошок, поряд – мозок, зверху укласти варені шампіньйони або білі гриби, 

нарізані скибочками, полити соусом паровим або білим. Можна подавати без 

грибів. 

 

Вимоги до якості: 

Зовнішній вигляд – має на поверхні ніжну шкірочку. Оцет при варінні сприяє 

збереженню форми мозку за рахунок ущільнення білків. 

Консистенція – м’яка, ніжна, соковита.  

Колір – світло – сірий. 

Смак та запах – властиві вареному мозку з ароматом спецій, коріння, цибулі, в 

міру солоний. 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 



 

«Язик відварний» 
 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 
Язик свинячий  127 127  

 

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

Морква  4 3 
Цибуля ріпчаста  4 3 
Петрушка 

(корінь) 
3 2 

Маса вареного 

язика  
- 75 

Гарнір  - 150 
Соус  75 75 

Вихід:  - 300  

 

Технологія приготування: 

Язики, підготовлені для варіння. Кладуть у посуд, заливають гарячою водою, 

доводять до кипіння і знімають піну. Додають сирі моркву, петрушку, ріпчасту 

цибулю, зменшують нагрівання і варять до готовності. Наприкінці варіння 

солять. Тривалість варіння залежить від виду язиків і коливається від однієї до 

трьох годин. Зварені гарячі язики занурюють у холодну воду на 5 хв і 

обчищають. Язики нарізують упоперек волокон на шматочки (2 – 3 шт. на 

порцію), заливають невеликою кількістю бульйону і доводять до кипіння. До 

подавання зберігають у бульйоні.  

 

Правила відпуску: 

Подаючи на стіл, на порціонне блюдо або тарілку кладуть гарнір(картопляне 

пюре, відварну картоплю, овочі у молочному соусі, бобові відварні з жиром), 

поряд – язик, який поливають червоним основним соусом або сметанним із 

хріном. 

 

Вимоги до якості: 

 

Зовнішній вигляд – нарізають тонкими шматочками. 

Консистенція –  пружна, м’яка, соковита.  

Колір –  від світло – сірого до сірого. 

Смак та запах – властивий вареному язику, смак у міру солоний, з ароматом 

спецій, коріння і цибулі. 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 



«Печінка смажена»  
 

Найменування 

сировини 

Витрати сировини на 1 

порцію 

Технологічні вимоги до 

якості сировини 
Печінка яловичини  127 105  

 

Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов  

 

 

Борошно пшеничне  5 5 
Маса напівфабрикату  - 110 
Жир  10 10 
Маса смаженої 

печінки  
- 75 

Гарнір  - 150 
Масло вершкове або 

маргарин столовий  
5 5 

Цибуля, смажена у 

фритюрі  
15 15 

Вихід: - 240 

 

Технологія приготування: 

Печінку нарізують на шматочки (1 – 2 шт. на порцію), свинячу печінку 

заздалегідь бланшують, посипають сіллю, перцем, обкачують у борошні і 

смажать з обох боків до готовності.  

 

Правила відпуску: 

Перед подаванням на тарілку кладуть гарнір – картоплю смажену чи варену, або 

картопляне пюре, чи розсипчасту кашу, поряд – печінку і поливають 

розтопленим маслом, зверху можна покласти смаену цибулю.  

 

Вимоги до якості: 

Зовнішній вигляд – шматочки печінки однакової форми і розміру. 

Консистенція – м’яка, соковита. 

Колір – на розрізі від світло – сірого до темно – коричневого. 

Смак та запах – мають смаженої печінки з ароматом продуктів, з якими її 

готували, і соусів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 



 

Додаток № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема  розділу: 
 

Приготування страв з 
м’яса,сільськогосподарської 

птиці та субпродуктів. 

Тема уроку: 
 

Інструктаж з безпеки праці. 
Приготування страв із 

субпродуктів: мозок відварний, 

язик відварний, печінка смажена. 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

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 
 субпродуктів? 

          
                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготування страв із субпродуктів: мозок відварний, 

язик відварний, печінка смажена. 
 

                            

                                     

В якому цеху проводять обробку страв із 
субпродуктів? 

 

        
 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

   Завдання на урок 
 I бригада – приготувати «Мозок відварний»; 

 

 II бригада – приготувати «Язик відварний»; 
 

 III бригада – приготувати «Печінка смажена ». 

 


