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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)О 7412.С.10.70 - 2017 
Професія:          Кондитер 
Код:                    7412 
Кваліфікації: кондитер 3-го розряду, 

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення 
кваліфікації) робітників з професії 7412 Кондитер 3 розряду розроблено відповідно до статті 32 
Закону України «Про професійно-технічну освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від    
17 серпня 2002 року № 1135 «Про затвердження стандарту професійно-технічної освіти» та  
Методики розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних 
робітничих професій, затвердженої  наказом Міністерства освіти і науки України від 15 травня 
2013 року № 511, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 
832/23364та  є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними 
закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) 
підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх 
підпорядкування та форми власності. 

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить: 

- освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного 

  навчального закладу; 

- типовий навчальний план; 

- типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання, 

  передбачених типовим навчальним планом; 

- критерії кваліфікаційної атестації випускника. 

 

  



Розробка  освітньої програми за стандартами професійної (професійно-технічної) освіти  

на основі компетентнісного підходу з професії  

КОНДИТЕР 

Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам 
Професія: Кондитер 
Рівень кваліфікації: 3 розряд 
Професійний базовий навчальний модуль 
Бюджет навчального часу – 968 год., 
Загальнопрофесійна підготовка  
Основи трудового законодавства – 6 год. 
Основи галузевої економіки і підприємництва  – 6 год. 
Дотримання правил дорожнього руху – 4 год. 
Основи інформаційних технологій -6 год. 
Професійно – теоретична підготовка  
Професійна  етика та основи психології – 10 год. 
Основи енергозбереження – 8 год. 
Основи англійської  мови за професійним спрямуванням – 14 год. 
Основи нормативних документів господарського бліку, калькуляції та звітності – 15 год. 
Організація виробництва та обслуговування – 20 год. 
Основи товарознавства та технології приготування борошняних кондитерських виробів – 120 год. 
Основи технічного оснащення (устаткування) підприємств харчування – 30 год. 
Основи гігієни та санітарних вимог виробництва – 15 год.  
Малювання та ліплення за професійним спрямуванням – 10 год. 
Охорона праці – 30 год. 
Професійно – практична підготовка – 667 год. 
Виробниче навчання – 43 год. 
Виробнича практика – 624 год. 
Консультації – 30 год. 
Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання) – 7 год. 
 



Код 
Професійні 
профільні 

компетентності 
Зміст компетентностей 

 

 

Назви предметів 

 

Кількість годин 

ЗПК.1 Оволодіння 
основами 
трудового 
законодавства 

Знати: систему трудового  права в Україні, яка регулює трудові 
відносини в Україні; основні права і свободи громадян, закріплені в 
Конституції України, що визначають принципи правового 
регулювання трудових відносин; положення, зміст, форми та строки 
укладання трудового договору, підстави  його припинення; основні 
трудові права та обов’язки працівників; соціальні гарантії та чинний 
соціальний захист на підприємстві; умови та порядок застосування у 
трудовому праві дисциплінарної та матеріальної відповідальності. 
Уміти: застосовувати в практичній діяльності норми трудового 
законодавства, відстоювати власні трудові права 

Основи трудового 
законодавства 

6 

ЗПК.2 Оволодіння 
основами 
галузевої 
економіки та 
підприємництва 

Знати: основні економічні процеси, відносини та явища, які 
функціонують та виникають між суб’єктами економіки 
(підприємствами, державою та громадянами); організаційно-
економічні форми підприємництва; основи діяльності 
підприємництва; основи менеджменту; основи маркетингу; поняття 
конкуренція (її види та прояви в економічних відносинах); основні 
фактори впливу держави (нормативно-законодавчу базу, податки, 
пільги, дотації). 
Уміти: складати бізнес-план; вибирати найоптимальніші рішення із 
багатьох можливих варіантів рішень; організувати та відкрити 
власне приватне підприємство на засвоєних знаннях 

Основи галузевої 
економіки і 
підприємництва  
 

6 

ЗПК.3 Оволодіння та 
дотримання 
Правил 
дорожнього руху 

Знати: Правила дорожнього руху. 
Уміти: застосовувати вимоги Правил дорожнього руху, відповідно 
до Закону України «Про дорожній рух» 

Дотримання правил 
дорожнього руху  
 

4 



ЗПК.4 Оволодіння 
основами 
інформаційних 
технологій 

Знати: основи роботи на персональному комп’ютері; вимоги до 
влаштування робочого місця та правила безпеки роботи на 
персональному комп’ютері; мультимедійні сучасні технології; 
технології пошуку необхідної інформації в мережі internet, її 
збереження, обробка, друк; використання сучасних технологій в 
галузі. 
Уміти: вільно працювати на персональному комп’ютері; 
користуватись програмами для створення текстових документів, 
графічних документів в межах необхідних у кондитерській справі; 
здійснювати пошук в мережі internet; використовувати ПК у 
моделюванні ескізів кондитерських виробів 

Основи 
інформаційних 
технологій 

6 

ЗПК.5 Оволодіння 
професійною 
етикою та 
основами 
психології 

Знати: індивідуальні психологічні властивості особистості; 
особливості спілкування в сфері послуг; психологічні властивості 
поведінки людини; основні психологічні та моральні вимоги до 
кондитера; підходи до забезпечення сприятливого психологічного 
клімату в колективі, причини і способи розв’язання конфліктних 
ситуацій у колективі. 
Уміти: визначати індивідуальні психологічні особливості 
(самодіагностика); володіти технікою ведення ділових 
індивідуальних бесід, слухати і переконувати; дотримуватись норм 
професійної поведінки кондитера, кодексу культури; розв’язувати 
конфліктні ситуації, знаходити спільну мову зі співробітниками 

Професійна етика та 
основи психології 

10 

ЗПК.6 Оволодіння 
основами 
енергозбереження, 
вимог бережливого 
виробництва  

Знати: основи раціонального використання енергоресурсів та 
матеріалозбереження у професійній діяльності; принципи 
раціональної роботи кухонних машин та електрообладнання; 
перспективи застосування новітніх технологій в енергозбереженні. 
Уміти: раціонально використовувати енергетичні та сировинні 
матеріали; раціонально і ефективно експлуатувати обладнання 

Основи 
енергозбереження 

8 



ЗПК.7 Оволодіння 
основами 
англійської мови 
за професійним 
спрямуванням 

Знати: назви технологічних процесів; кухонні механізми, 
обладнання, інструменти, посуд, меблі, відповідно до закладів 
ресторанного господарства; назви овочів, фруктів, ягід, грибів, 
напоїв, спецій та пряних трав; назви борошняних і кондитерських 
виробів, видів тіста, начинок; тематичні вислови і діалоги з 
професійної спрямованості. 
Уміти: заповнити анкету, складати резюме при прийомі на роботу; 
використовувати професійну лексику при спілкуванні; складати 
технологічні картки; перекласти рецепти; описати технологію 
приготування кондитерського виробу; використовувати тематичні 
вислови під час обслуговування відвідувачів у закладах 
ресторанного господарства 

Основи англійської  
мови за професійним 
спрямуванням 

14 

ЗПК.8 Оволодіння 
основами 
нормативних 
документів 
господарського 
обліку, 
калькуляції та 
звітності 

Знати: загальні відомості про господарський облік; нормативні 
документи, документи обліку, калькуляції, звітності для підприємств 
ресторанного господарства: їх види, призначення, використання. 
Уміти: користуватись нормативно-технологічною документацією, 
збірниками для господарського обліку; користуватись збірником 
рецептур, технологічною карткою, калькуляційною карткою; 
визначити процентні величини; робити розрахунок сировини на 
необхідну кількість виробів 

Основи нормативних 
документів 
господарського 
обліку, калькуляції та 
звітності 

15 

ЗПК.9 Оволодіння 
основами 
організації 
виробництва та 
обслуговування 

Знати: кваліфікаційні вимоги до професійних працівників різних 
розрядів з професії; класифікацію закладів підприємств 
ресторанного господарства; характеристику типів підприємств, 
специфіку їх роботи; організацію виробництва кондитерського цеху, 
його призначення, характеристики; організацію постачання 
підприємств галузі; знання основ проведення бракеражу виробів. 
Уміти: поєднувати торгівельні та виробничі функції; організувати 
робоче місце відповідно до типу виконання робіт 
 

Основи організації  
виробництва та 
обслуговування 

20 



ЗПК.10 Оволодіння 
основами 
товарознавства та 
технології 
приготування 
борошняних 
кондитерських 
виробів 

Знати: основні речовини харчових продуктів; характеристику 
основної та допоміжної сировини та підготовка її до виробництва; 
види сировини та вимоги до якості сировини і напівфабрикатів; 
терміни, умови зберігання сировини, напівфабрикатів, готової 
продукції; правила та порядок складання та оздоблення готових 
борошняних кондитерських виробів готовими напівфабрикатами; 
режим і тривалість випікання (смаження). 
Уміти: дотримуватись норм технологічного процесу; користуватись 
нормативно-технологічною документацією; визначати якість 
сировини, давати органолептичну оцінку якості; розраховувати 
кількість сировини; підготувати сировину до виробництва; 
штампувати, формувати та відсаджувати вироби на листи; готувати 
сиропи до просочування; обробляти отримані напівфабрикати; 
складати та оздоблювати готові борошняні кондитерські вироби 
готовими напівфабрикатами 

Основи 
товарознавства та 
технології 
приготування 
борошняних 
кондитерських 
виробів   

120 

ЗПК.11 Оволодіння 
основами 
технічного 
оснащення 
(устаткування) 
підприємств 
харчування 

Знати: технічне оснащення підприємств харчування; загальні 
відомості про кухонні машини, універсальні кухонні машини, 
машини з електроприводом, ваговимірювального устаткування, 
машини для замісу тіста та збивання продуктів, машин для обробки 
тіста та напівфабрикатів, холодильного устаткування, теплового 
устаткування та правила експлуатації. 
Уміти: підготувати до роботи, безпечно розташувати та безпечно 
користуватись устаткуванням: кухонними машинами, 
універсальними кухонними машинами, машинами з 
електроприводом; ваговимірювальним устаткуванням, механізмами 
для підготовки сировини, машинами для замісу тіста та збивання 
продуктів, машинами для обробки тіста та напівфабрикатів,  
холодильним устаткуванням, тепловим устаткуванням; вирішувати 
проблемні ситуації, при виникненні їх в процесі роботи 

Основи технічного  
оснащення  
(устаткування) 
підприємств 
харчування 

30 



ЗПК.12 Оволодіння 
основами гігієни 
та санітарних 
вимог 
виробництва  

Знати: основи гігієни та санітарії  на виробництві; основи 
мікробіології; загальні характеристики мікроорганізмів; харчові 
інфекції та їх профілактику; харчові отруєння та їх профілактику; 
глистяні захворювання та їх профілактику; гігієнічні вимоги, 
санітарні вимоги до утримання підприємств ресторанного 
господарства; вимоги до виробничої санітарії та особистої гігієни 
працівників галузі; гігієнічні вимоги до обладнання, інвентарю, 
посуду та пакувального матеріалу; санітарні вимоги до кулінарної 
обробки харчових продуктів. 
Уміти: виконувати вимоги гігієни і санітарії при роботі на 
підприємствах, при виробництві кондитерських виробів; 
дотримуватись норм особистої гігієни 

Основи гігієни та 
санітарних вимог 
виробництва  

15 

ЗПК.13 Оволодіння 
основами 
малювання та 
ліплення за 
професійним 
спрямуванням 

Знати: основи малювання та ліплення; мати поняття про колір; 
техніку малювання геометричних фігур; техніку малювання 
орнаменту; техніку малювання рослин. 
Уміти: малювати геометричні фігури; малювати орнамент, прикраси 
з орнаменту; малювати листя різної форми, квіти, фрукти, овочі; 
наносити трафаретний малюнок однією фарбою та з нескладним 
поєднанням фарб 

Малювання та 
ліплення за 
професійним 
спрямуванням 

10 

ЗПК.14 Дотримання 
вимог охорони 
праці 

Знати: вимоги нормативних актів про охорону праці; вимоги 
інструкцій підприємства з охорони праці та пожежної безпеки; 
вимоги ОП до організації робочого місця; правила технічної 
експлуатації устаткування, що обслуговується; вимоги до 
електробезпеки; вимоги пожежної безпеки; вимоги санітарії і гігієни; 
причини нещасних випадків на підприємстві; план ліквідації 
аварійних ситуацій та їх наслідків; правила та засоби надання 
долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на 
виробництві. 
Уміти: організовувати робоче місце відповідно до вимог ОП в 
галузі; забезпечувати особисту безпеку в процесі виконання робіт; 
застосовувати первинні засоби пожежогасіння; безпечно 
експлуатувати машини та обладнання на робочому місці, в процесі 
виконання посадових обов’язків; визначати необхідні засоби 

Охорона праці  30 

Виробниче навчання 43 



індивідуального та колективного захисту, їх справність; правильно 
застосовувати засоби індивідуального захисту; розрізняти види  
аварій, діяти при аваріях та усувати їх наслідки; надавати 
долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних випадків на 
виробництві; використовувати, в разі необхідності, засоби 
попередження і усунення виробничих, природних непередбачених 
явищ (пожежі, аварії, повені тощо) 

Виробнича практика 

 

 

 

624 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Зведена  таблиця по розрядам, модулям та предметам 
 

Навчальні предмети 
за видами підготовки 

Кількість 
годин 

  3 розряд 

ЗП
П

 

П
Т

П
 

К
Н

Д
-

3.
1 

К
Н

Д
-

3.
2 

К
Н

Д
-3

.3
 

К
Н

Д
-3

.4
 

К
Н

Д
-3

.5
 

69 год. 65 год. 8 год. 32 год. 34 год. 58 год. 28 год.
І. Загальнопрофесійна підготовка         
1.1. Основи трудового законодавства 6 6       
1.2. Основи галузевої економіки і підприємництва   6 6       
1.3. Дотримання правил дорожнього руху  4 4        
1.4. Основи інформаційних технологій   6 6       
ІІ. Професійно-теоретична підготовка         
2.1. Професійна  етика та основи психології 10 6 4      
2.2. Основи енергозбереження 8 4 4      
2.3. Основи англійської  мови за професійним спрямуванням 14 4 10      
2.4. Основи нормативних документів господарського обліку, калькуляції та звітності 15 4 6 1 1 1 1 1 
2.5. Основи організації виробництва та обслуговування  

 
20 4 8 1 2 2 2 1 

2.6. Основи  товарознавства та технології приготування борошняних кондитерських 
виробів 
 

120 4 4 3 22 24 40 23 

2.7. Основи технічного оснащення (устаткування) підприємств харчування  
 

30 5 8 1 5 4 6 1 
2.8. Основи гігієни та санітарних вимог виробництва  15 4 6 1 1 1 1 1 
2.9. Малювання та ліплення за професійним спрямуванням   10 4 6      
2.10. Охорона праці  

 
30 8 9 1 1 2 8 1 

ІІІ Професійно-практична підготовка 667        
 Виробниче навчання в майстерні 43   2 5 6 10 20 
 Виробнича практика 624   26 84 134 272 108 
ІV. Державна кваліфікаційна атестація або  поетапна кваліфікаційна атестація 7        
V. Загальний обсяг навчального часу 961 69 65 36 121 174 340 156 
VІ. Консультації 30        
          



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ  
Основи трудового законодавства 

Професія: Кондитер 
Рівень кваліфікації: 3 розряд   

Тематичний план 
 

Код модуля 
 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

ЗПК – 3.1.1 
 
 

Система трудового  права в Україні.  
 
 

2  

ЗПК – 3.1.2 Основні трудові права та обов’язки працівників та їх захист. 
 

4  

Разом 6  

 
Зміст 

Код модуля Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
ЗПК – 3.1.1 

 
Система трудового  права в Україні. 

Система трудового  права в Україні, яка регулює трудові відносини в Україні; основні права і свободи громадян, закріплені в 
Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин. 

ЗПК – 3.1.2 Основні трудові права та обов’язки працівників та їх захист. 
Положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору, підстави  його припинення; основні трудові права та 
обов’язки працівників; соціальні гарантії та чинний соціальний захист на підприємстві; умови та порядок застосування у 
трудовому праві дисциплінарної та матеріальної відповідальності. 

 
 

 
 
 



 
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ  

Основи галузевої економіки і підприємництва 
Професія: Кондитер 
Рівень кваліфікації: 3 розряд   

Тематичний план 
 

Код модуля 
 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

ЗПК-3.2.1 
 
 

Економічна наука та її роль у розвитку ресторанного господарства в Україні. 1  

ЗПК-3.2.2 Економічні системи, ринкова економіка та її функціонування. 1  

ЗПК -3.2.3 Підприємництво у сфері ресторанного господарства на сучасному етапі. 2  

ЗПК -3.2.4 Роль і функції маркетингу, менеджменту в підприємницькій діяльності. 2  

Разом 6  

 
Зміст 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
ЗПК -3.2.1 

 
Економічна наука та її роль у розвитку ресторанного господарства в Україні 

Предмет економічної науки. Основні економічні потреби, відноси та явища, які функціонують та виникають між суб’єктами 
економіки  Виробництво та його фактори. Економічні потреби та ефективне використання  виробничих ресурсів у сфері 
ресторанного господарства. 

ЗПК -3.2.2 Економічні системи, ринкова економіка та її функціонування 
Сутність та основні компоненти економічної системи. Права власності в економіці. Вплив зміни економічної системи на розвиток 
ресторанного господарства в Україні. Принципи, на яких базується ринкова економіка. Попит, пропозиція та чинники, що їх 



визначають. Ринкова ціна. Поняття конкуренції, її види та прояви в економічних відносинах. Види та інфраструктура ринку. 

ЗПК -3.2.3 Підприємництво у сфері ресторанного господарства на сучасному етапі 
Сутність підприємництва, його функції та умови розвитку в Україні. Мета підприємницької діяльності. Основи діяльності 
підприємництва. 

ЗПК -3.2.4 Роль і функції маркетингу, менеджменту в підприємницькій діяльності  
Роль і функції маркетингу. Менеджменту його функції в підприємницькій діяльності. Бізнес-план, вимоги до його складання. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ  

Дотримання правил дорожнього руху 
Професія: Кондитер 
Рівень кваліфікації: 3 розряд   

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

ЗПК-3.3.1 
 
 

Загальне положення, терміни та визначення. Обов`язки і права пішоходів і пасажирів. 1  

ЗПК-3.3.2 Вимоги до водіїв мопедів і велосипедів 
 

1  

ЗПК -3.3.3 Рух  транспорту і безпека пішоходів та  пасажирів 1  

ЗПК -3.3.4 Відповідальність за  порушення Правил дорожнього  руху 1  

Разом 4  

 
 
 



 
 
 

Зміст 
Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
ЗПК -3.3.1 

 
Загальне положення, терміни та визначення. Обов`язки і права пішоходів і пасажирів. 

Закон України «Про дорожній рух». Правила  дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має за мету створення 
безпечних умов для цього  учасників. 
             Закон України «Про  дорожній рух» про  порядок вивчення різними групами населення Правил дорожнього  руху. 
             Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини  їх   виникнення. 
Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху. 
Порядок уведення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та  інших нормативних актів вимогам 
Правил дорожнього руху.  Терміни та визначення, що  містять Правила дорожнього руху Порядок руху пішоходів у населених 
пунктах. 
Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети,або осіб,які  пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, 
ведуть велосипед, мопед чи мотоцикл,везуть санки, візок тощо. Порядок руху   пішохода  за межами  населених пунктів. 
Рух пішоходів у темну  пору доби та в умовах недостатньої видимості. Рух дорогою  організованих груп  людей. Особливості 
руху організованих груп дітей. Пішохідний перехід. Порядок переходу проїзної частини дороги. Дії пішоходів у разі наближення 
транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком  і спеціальним звуковим сигналом. 
Дії пішоходів у разі причетності до дорожньо-транспортної пригоди. 
Поведінка  пасажирів на зупинках маршрутного  транспорту. Правила посадки  і висадки. 
Правила й обов`язки пасажирів під час користування транспортними засобами. 
Дії пасажирів у разі дорожньо-транспортної пригоди. 

ЗПК -3.3.2 Вимоги до водіїв мопедів і велосипедів. 
Вимоги до водіїв  велосипедів, мопедів, гужового транспорту та  погоничів  тварин. Технічний стан і обладнання вказаних  
транспортних засобів.  
Розміщення транспортних засобів  на  проїзній частині. Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух  
указаних 
транспортних засобів і прогін тварин забороняється. 
Небезпечні наслідки  порушення вимог до руху велосипедів, мопедів,гужового транспорту і прогону тварин.  

ЗПК -3.3.3 Рух  транспорту і безпека пішоходів та  пасажирів. 
Правосторонній рух транспорту.  Рух у  декілька  рядів.  Взаємна  увага-умова безпеки руху.  Види і призначення  
попереджувальних  сигналів, правила подачі сигналів світлофорами покажчиками або рукою. Небезпечні наслідки порушення 



правил  подавання  попереджувальних сигналів. 
     Швидкість руху,дистанція та  інтервал. 
Поняття про гальмовий  шлях. Фактори ,які впливають на  величину гальмового шляху. Види перехресть. Порядок руху на  
перехрестях. 
  Зупинка і стоянка. 

ЗПК -3.3.4 Відповідальність за  порушення Правил дорожнього  руху. 
Соціально-економічні і правові наслідки дорожньо-транспортних пригод і порушень Правил  дорожнього   руху. 
Поняття і види  адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. 
     Відповідальність за нанесення  матеріальної  шкоди та шкоди природі. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ  

Основи інформаційних технологій 
Професія: Кондитер 
Рівень кваліфікації: 3 розряд   

Тематичний план 
 

Код модуля 
 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

ЗПК-3.4.1 
 
 

Вступ. Інформаційні технології в галузі. 
 

1  

ЗПК-3.4.2 Використання текстових, графічних редакторів та мультимедіа у кондитерській справі 
 

3 2 

ЗПК -3.4.3 Комп’ютерні мережі 2 1 

Разом 6 3 

 
 
 
 
 
 



 
Зміст 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
ЗПК -3.4.1 

 
Вступ. Інформаційні технології в галузі. 

Стан сучасного розвитку інформаційних технологій в галузі. Основи роботи на персональному комп’ютері. Вимоги до 
влаштування робочого місця та правила безпеки роботи на персональному комп’ютері. 

ЗПК -3.4.2 Використання текстових, графічних редакторів та мультимедіа у кондитерській справі. 
Текстовий редактор MS Word. 
Знайомство з графічним редактором CorelDRAW. Характеристика CorelDRAW. Інтерфейс графічного редактору. 
Мудьтимедіа: компоненти і засоби мультимедіа, сценарій мультимедійного проекту 
ЛПР №1. Застосування текстового редактору MS Word у кондитерській справі 
ЛПР №2. Застосування графічного редактору CorelDRAW у кондитерській справі 

ЗПК -3.4.3 Комп’ютерні мережі 
Локальні та глобальні мережі. Технології пошуку необхідної інформації в мережі Іnternet. 
ЛПР №3. Пошук потрібної інформації, її збереження, друк.  

 
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ  

Професійна етика та основи  психології 
Професія: Кондитер 
Рівень кваліфікації: 3 розряд   

Тематичний план 
 

Код модуля 
 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

ЗПК – 3.5.1 
 
 

Індивідуальні психологічні властивості особистості. 
 
 

2  

ЗПК – 3.5.2 Особливості спілкування в сфері послуг. 2  



ЗПК – 3.5.3 Підходи до забезпечення сприятливого психологічного клімату в колективі. 3  

ЗПК – 3.5.4 Причини і способи розв’язання конфліктних ситуацій у колективі. 
 

3  

Разом 10  

 
 

Зміст 
Код модуля Назва теми (компетентності) 

 
Зміст навчального матеріалу 

ЗПК – 3.5.1 
 

Індивідуальні психологічні властивості особистості. 
Вміти  визначати індивідуальні психологічні особливості (самодіагностика). Поняття темпераменту та його типів. Вплив 
темпераменту на поведінку людини. 
Будувати спілкування та обирати тактику поведінки з оточуючими, спираючись на отримані знання. 

ЗПК – 3.5.2 Особливості спілкування в сфері послуг. 
Основні психологічні та моральні вимоги до кондитера. Правила спілкування в колективі. Вербальне та невербальне 
спілкування. Принципи професійної етики. 

ЗПК – 3.5.3 Підходи до забезпечення сприятливого психологічного клімату в колективі. 
Правила володіння технікою ведення ділових індивідуальних бесід. Причини несприятливого мікроклімату. Методи 
налагодження сприятливих відносин з колегами. 

ЗПК – 3.5.4 Причини і способи розв’язання конфліктних ситуацій у колективі. 
Навчитися розв’язувати конфліктні ситуації, знаходити спільну мову зі співробітниками. Види конфліктів. Причини конфліктів. 
Способи вирішення  та виходи з конфліктних ситуацій. 

 
 
 
 

 
 
 
 



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ  
Основи енергозбереження 

Професія: Кондитер 
Рівень кваліфікації: 3 розряд   

Тематичний план 
 

Код модуля 
 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

ЗПК – 3.6.1 
 
 

Основи  раціонального використання енергоресурсів та матеріалозбереження  в  
професійній діяльності кондитера. 

2  

ЗПК – 3.6.2 Принципи раціональної роботи кухонних машин та електрообладнання. 3  

ЗПК – 3.6.3 Перспективи  застосування новітніх технологій в енергозбереженні. 
 

3  

Разом 8  

 
Зміст 

Код модуля Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
ЗПК – 3.6.1 

 
Основи  раціонального використання енергоресурсів та матеріалозбереження   

в  професійній діяльності кондитера. 
Сучасний стан раціонального використання енергоресурсів та матеріалозбереження  в  професійній діяльності кондитера в 
Україні та світі. Актуальність раціонального використання енергоресурсів.  
Структура сучасного матеріалозбереження та раціонального використання енергоресурсів. Споживання енергії в світі, світові 
запаси енергоресурсів. Поняття енергозбереження та збереження природних ресурсів. Життєвий цикл енергоресурсів. 

ЗПК – 3.6.2 Принципи раціональної роботи кухонних машин та електрообладнання. 
Аналіз енергетичних ресурсів, що використовуються в галузі.  Поняття енергоефективності. Принципи використання 
раціональної роботи електрообладнання в галузі. Шляхи економії енергії в галузі. Альтернативні джерела енергії в галузі. Вплив 
галузі на екологію Землі, організація робіт із енергозбереження. Нормативні документи щодо енергозбереження в галузі. 



ЗПК – 3.6.3 Перспективи  застосування новітніх технологій в енергозбереженні. 
Застосування інформаційних технологій  для вирішення проблем енергоефективності та енергозбереження. Впровадження 
інноваційних новітніх технологій в енергозбереженні як засіб підтримання енергетичної безпеки України.  Доцільність 
впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах України. 

 
 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ  
Основи англійської мови за професійним спрямуванням 

Професія: Кондитер 
Рівень кваліфікації: 3 розряд   

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

ЗПК-3.7.1 
 
 

Вступ. Мета і завдання курсу. 3  

ЗПК-3.7.2 Характеристика кухонного обладнання. 4  

ЗПК -3.7.3 Характеристика напоїв, страв і виробів. 7  

Разом 14  

 
Зміст 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
ЗПК-3.7.1 

 
 

Вступ. Мета і завдання курсу. 
Вступ. Форми привітання, знайомства, запрошення, подяка, прощання; заповнення анкети, складання резюме при прийомі на 
роботу; тематичні вислови і діалоги з професійної спрямованості. 



ЗПК-3.7.2 Характеристика кухонного обладнання. 
Назви технологічних процесів; загальновживані слова: назви обладнання; інвентар, посуд; класифікація меблів ресторанного 
господарства. 

ЗПК -3.7.3 Характеристика напоїв, страв і виробів. 
Назви овочів, фруктів, ягід та грибів; характеристика напоїв; спеції та прянощі; назви борошняних і кондитерських виробів; види 
тіста та начинок, технологічні операції з їх приготування; переклад рецептів; складання технологічних карток. 

 
 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ  
Основи нормативних документів господарського обліку, калькуляції та звітності 

Професія: Кондитер 
Рівень кваліфікації: 3 розряд   

Тематичний план 
 

Базовий 
блок 

(ЗПП, 
ПТП) 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

 
ЗПК-3.8.1 

Господарський облік у закладах ресторанного господарства. 4  

ЗПК-3.8.2 Нормативно-технологічні документи: види, призначення, використання. 6  

Разом 10  

 
 
 
 
 
 



 
Зміст 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
ЗПК-3.8.1 Господарський облік у закладах ресторанного господарства. 

Загальні відомості про господарський облік. 
ЗПК-3.8.2 Нормативно-технологічні документи: види, призначення, використання. 

Нормативні документи, документи обліку, калькуляції, звітності для підприємств ресторанного господарства: їх види, 
призначення, використання. 
Користування нормативно-технологічною документацією, збірниками для господарського обліку; користування збірником 
рецептур, технологічною карткою, калькуляційною карткою; визначення процентних величин. Робота з розрахунками сировини 
на необхідну кількість виробів. 

 
Тематичний план 

 
Код 

модуля 
 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

КНД-3.1 
 

 

Нормативні документи, документи обліку, калькуляції, звітності для приготування 
напівфабрикатів для борошняних кондитерських і булочних виробів. 
 

1  

КНД-3.2 
 

Нормативні документи, документи обліку, калькуляції, звітності для приготування 
оздоблювальних напівфабрикатів для борошняних кондитерських виробів.  

1 1 

КНД-3.3 
 

Нормативні документи, документи обліку, калькуляції, звітності для приготування 
дріжджового тіста та виробів з нього.  

1 1 

КНД-3.4 
 

Нормативні документи, документи обліку, калькуляції, звітності для приготування без 
дріжджових видів тіста та виробів з нього.  

1 1 

КНД-3.5 
 

Нормативні документи, документи обліку, калькуляції, звітності для приготування 
тістечок і тортів масового попиту.  

1 1 

Разом 5 4 



Зміст 
Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
КНД-3.1 

 
 
 
 

Нормативні документи, документи обліку, калькуляції, звітності при приготуванні напівфабрикатів для борошняних 
кондитерських і булочних виробів. 
Користування нормативно-технологічною документацією, збірниками для господарського обліку; користування збірником 
рецептур, технологічною карткою, калькуляційною карткою; визначення процентних величин для приготування напівфабрикатів 
для борошняних кондитерських і булочних виробів. Робота з розрахунками сировини на необхідну кількість виробів. 

КНД-3.2 
 

Нормативні документи, документи обліку, калькуляції, звітності для приготування оздоблювальних напівфабрикатів для 
борошняних кондитерських виробів.  
Користування нормативно-технологічною документацією, збірниками для господарського обліку; користування збірником 
рецептур, технологічною карткою, калькуляційною карткою; визначення процентних величин для приготування оздоблювальних 
напівфабрикатів для борошняних кондитерських виробів. Робота з розрахунками сировини на необхідну кількість виробів  

КНД-3.3 
 

Нормативні документи, документи обліку, калькуляції, звітності для приготування дріжджового тіста та виробів з нього. 
Користування нормативно-технологічною документацією, збірниками для господарського обліку; користування збірником 
рецептур, технологічною карткою, калькуляційною карткою; визначення процентних величин для приготування дріжджового 
тіста та виробів з нього. Робота з розрахунками сировини на необхідну кількість виробів. 

КНД-3.4 
 

Нормативні документи, документи обліку, калькуляції, звітності для приготування бездріжджових видів тіста та виробів з 
нього.  
Користування нормативно-технологічною документацією, збірниками для господарського обліку; користування збірником 
рецептур, технологічною карткою, калькуляційною карткою; визначення процентних величин для приготування бездріжджових 
видів тіста та виробів з нього. Робота з розрахунками сировини на необхідну кількість виробів. 

КНД-3.5 
 

Нормативні документи, документи обліку, калькуляції, звітності для приготування тістечок і тортів масового попиту. 
Користування нормативно-технологічною документацією, збірниками для господарського обліку; користування збірником 
рецептур, технологічною карткою, калькуляційною карткою; визначення процентних величин для приготування тістечок і тортів 
масового попиту. Робота з розрахунками сировини на необхідну кількість виробів. 

 
 
 
 
 
 



 
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 

Основи організації виробництва та обслуговування 
 
Професія: Кондитер 
Рівень кваліфікації: 3 розряд   

 
Тематичний план 

 
 

Код модуля 
 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

ЗПК – 3.9.1 
 

Типи закладів ресторанного господарства. 4  

ЗПК – 3.9.2  Організація виробництва кондитерського  цеху. 4  

ЗПК – 3.9.3 Організація постачання підприємств. 4  

Разом 12  

 
Зміст 

 
Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
ЗПК – 
3.9.1 

Типи закладів ресторанного господарства. 

Ознайомлення з „Довідником кваліфікованих характеристик професійних працівників”, який являється основою визначення та 
присвоєння розряду кондитерам. Основні положення, порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.  
Кваліфікаційна характеристика кондитера третього розряду, ознайомлення з кваліфікаційними характеристиками суміжних професій. 
Класифікація закладів ресторанного господарства за різними ознаками. Загальна характеристика типів підприємств. Поєднання 



виробничих та торговельних функцій й організація споживання їжі, як основна особливість підприємств харчування. 

ЗПК – 
3.9.2 

Організація виробництва кондитерського  цеху. 

Структура кондитерського цеху, склад приміщень кондитерського цеху та вимоги до них.  
Комора добового зберігання продуктів, її устаткування, інвентар.  
Відділення для замісу дріжджового, прісно - здобного, бісквітного, пісочного, заварного тіста, організація робочих місць. 
Відділення для виготовлення помадки, сиропу, кремів,  організація робочих місць. 
Відділення для випікання, організація робочих місць. 
Відділення для оформлення н/ф та для зберігання готових виробів, організація робочих місць. 
Експедиція. 

ЗПК – 
3.9.3 

Організація постачання підприємств. 

Значення постачання сировини та його джерела.  
Організація складського господарства. Поняття про втрати під час зберігання продуктів.  
Характеристика тари та ваговимірювального обладнання. 

 
 

Тематичний план 
 

 
Код модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

КНД – 3.1 
 

Організація робочих місць по приготуванню напівфабрикатів для борошняних 
кондитерських і булочних виробів. 

1  

КНД – 3.2 
 
 

Організація робочих місць по приготуванню оздоблювальних напівфабрикатів для 
борошняних кондитерських виробів 

2  

КНД – 3.3 
 

Організація робочих місць по приготуванню дріжджового тіста та виробів з нього 2  

КНД – 3.4 
 
 

Організація робочих місць по приготуванню бездріжджових видів тіста та виробів з 
нього 

2  



КНД – 3.5 
 

Організація робочих місць по приготуванню тістечок і тортів масового попиту 1  

Разом 8  

 
Зміст 

 
Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
КНД – 
3.1 
 

Організація робочих місць по приготуванню напівфабрикатів для борошняних кондитерських і булочних виробів. 
Організувати робоче місце при приготуванні начинок , вимоги до якості; терміни використання, зберігання, реалізації; правила 
експлуатації відповідних видів технологічного устаткування, виробничого інвентарю, інструменту; вирішувати проблемні ситуації; 
Організувати робоче місце при приготуванні фаршів , вимоги до якості; технологію приготування різних видів начинок; терміни 
використання, зберігання, реалізації; правила експлуатації відповідних видів технологічного устаткування, виробничого інвентарю, 
інструменту; норми санітарії і гігієни; вимоги охорони праці, вирішувати проблемні ситуації; 

КНД-
3.2 

Організувати робоче місце при приготуванні сиропів вимоги до якості; терміни використання, зберігання, реалізації; правила 
експлуатації відповідних видів технологічного устаткування, виробничого інвентарю, інструменту; вирішувати проблемні ситуації 
Організувати робоче місце при приготуванні помади вимоги до якості; терміни використання, зберігання, реалізації; правила 
експлуатації відповідних видів технологічного устаткування, виробничого інвентарю, інструменту; вирішувати проблемні ситуації 
Організувати робоче місце при приготування желе та прикрас з нього вимоги до якості; терміни використання, зберігання, реалізації; 
правила експлуатації відповідних видів технологічного устаткування, виробничого інвентарю, інструменту; вирішувати проблемні 
ситуації  
Організувати робоче місце при приготування масляних кремів вимоги до якості; терміни використання, зберігання, реалізації; 
правила експлуатації відповідних видів технологічного устаткування, виробничого інвентарю, інструменту; вирішувати проблемні 
ситуації  
Організувати робоче місце при приготування вершкових, сметанних кремів вимоги до якості; терміни використання, зберігання, 
реалізації; правила експлуатації відповідних видів технологічного устаткування, виробничого інвентарю, інструменту; вирішувати 
проблемні ситуації  
Організувати робоче місце при приготування посипок вимоги до якості; терміни використання, зберігання, реалізації; правила 
експлуатації відповідних видів технологічного устаткування, виробничого інвентарю, інструменту; вирішувати проблемні ситуації 



КНД-
3.3 

Організувати робоче місце при приготуванні дріжджового тіста безопарним способом та виробів з нього вимоги до якості; терміни 
використання, зберігання, реалізації; правила експлуатації відповідних видів технологічного устаткування, виробничого інвентарю, 
інструменту; вирішувати проблемні ситуації  
Організувати робоче місце при приготуванні дріжджового тіста опарним способом та виробів з нього вимоги до якості; терміни 
використання, зберігання, реалізації; правила експлуатації відповідних видів технологічного устаткування, виробничого інвентарю, 
інструменту; вирішувати проблемні ситуації 

КНД-
3.4 

Організувати робоче місце при приготуванні тіста для млинчиків та виробів з нього вимоги до якості; терміни використання, 
зберігання, реалізації; правила експлуатації відповідних видів технологічного устаткування, виробничого інвентарю, інструменту; 
вирішувати проблемні ситуації; 
Організувати робоче місце при приготуванні вафельного тіста та виробів з нього вимоги до якості; терміни використання, зберігання, 
реалізації; правила експлуатації відповідних видів технологічного устаткування, виробничого інвентарю, інструменту; вирішувати 
проблемні ситуації  
Організувати робоче місце при приготуванні пісочного тіста та виробів з нього вимоги до якості; терміни використання, зберігання, 
реалізації; правила експлуатації відповідних видів технологічного устаткування, виробничого інвентарю, інструменту; вирішувати 
проблемні ситуації  
Організувати робоче місце при приготуванні прісного здобного тіста та виробів з нього вимоги до якості; терміни використання, 
зберігання, реалізації; правила експлуатації відповідних видів технологічного устаткування, виробничого інвентарю, інструменту; 
вирішувати проблемні ситуації 
Організувати робоче місце при приготуванні пряничного тіста  та виробів з нього вимоги до якості; терміни використання, зберігання, 
реалізації; правила експлуатації відповідних видів технологічного устаткування, виробничого інвентарю, інструменту; вирішувати 
проблемні ситуації  
Організувати робоче місце при приготуванні основного бісквітного тіста та вироби з нього вимоги до якості; терміни використання, 
зберігання, реалізації; правила експлуатації відповідних видів технологічного устаткування, виробничого інвентарю, інструменту; 
вирішувати проблемні ситуації 

КНД-
3.5 

Організувати робоче місце при приготуванні простих нарізних і поштучних тістечок з різних видів тіста вимоги до якості; терміни 
використання, зберігання, реалізації; правила експлуатації відповідних видів технологічного устаткування, виробничого інвентарю, 
інструменту; вирішувати проблемні ситуації  
Організувати робоче місце при приготуванні простих тортів масового попиту з різних видів тіста вимоги до якості; терміни 
використання, зберігання, реалізації; правила експлуатації відповідних видів технологічного устаткування, виробничого інвентарю, 
інструменту; вирішувати проблемні ситуації 

 

 
 
 



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ  
Основи товарознавства та технології приготування борошняних кондитерських виробів 

 
Професія: Кондитер 
Рівень кваліфікації: 3 розряд   

 
Тематичний план 

 
Код модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

ЗПК-3-10. Базовий блок  
 

8  
 КНД-3,1 Приготування напівфабрикатів  для   борошняних кондитерських  і 

булочних  виробів 
3  

 КНД-3,1,1 
 

Приготування  начинок 
 

1  

 КНД-3,1.2 
 

Приготування   фаршів 2  

ЗПК-3.10. КНД-3,2 Приготування оздоблювальних  напівфабрикатів  для борошняних 
кондитерських  виробів 

22 3 

 КНД-3.2.1 Приготування  сиропів 4  

 КНД-3.2.2 Приготування  помади 4 1 

 КНД-3.2.3 Приготування  желе та прикрас з  нього  4 1 

 КНД-3.2.4 Приготування  масляних  кремів 4 1 

 КНД-3.2.5 Приготування   вершкових  кремів 4  

 КНД-3.2.6 Приготування  посипок 2  



ЗПК-3.10. КНД-3.3  Приготування дріжджового тіста  та  виробів  з  нього 24 8 

 КНД-3.3.1 Приготування дріжджового тіста   безопарним  способом , вироби з нього 10 4 

 КНД-3.3.2 Приготування дріжджового тіста    опарним  способом, вироби  з нього 14 4 

ЗПК-3.10 КНД-3.4 Приготування   бездріжджових  видів  тіста  та виробів  з  нього 40 8 

 КНД-3.4.1 Приготування  тіста  для  млинчиків  виробів  з нього 4  

 КНД-3.4.2 Приготування  вафельного тіста та виробів  з нього 4  

 КНД-3.4.3 Приготування  пісочного тіста  та  виробів з  нього 8 2 

 КНД-3.4.4 Приготування  прісного здобного тіста  та  виробів з нього 4  

 КНД-3.4.5 Приготування  пряничного  тіста та  виробів  з нього 8 2 

 КНД-3.4.6 Приготування  бісквітного основного тіста  та  виробів  з нього 
12 4 

ЗПК -3.10                                    КНД-3.5 Приготування  тістечок і  тортів  масового  попиту   23 8 

 КНД-3.5.1 Приготування  простих  нарізних  і  поштучних  тістечок з  різних  видів  
тіста  

10 4 

 КНД-3.5.2  Приготування  простих    тортів  масового  попиту з різних  видів  тіста 13 4 

                                                                                           Всього: 120 27 

 
 
 
 
 
 



Зміст 
Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
ЗПК-
3.10.1 

Приготування напівфабрикатів  для   борошняних кондитерських  і булочних  виробів 
   Види та значення  теплової  обробки. Основні  речовини харчових  продуктів:  характеристика основної  та допоміжної  сировини та  
підготовка їїх до  виробництва. Види  напівфабрикатів   в залежності  від  сировини. Технологія  приготування  начинок , фаршів їх 
характеристика  та  використання ( фруктово-ягідні, плодово-ягідні, горіхи . мак, сирні, сушених), плодів, овочеві, рибні з  м’ яса та  м’ 
ясо продуктів,  вимоги  до  якості, термін  реалізації та  умови  зберігання. 

ЗПК-
3.10.2 

Приготування  оздоблювальних  напівфабрикатів для борошняних кондитерських  виробів. 
Види напівфабрикатів  для  оздоблення, їх характеристика  та  призначення. Технологія  приготування  сиропів, помад, желе, кремів, 
посипок. Вимоги  до  якості . Способи та  правила  оздоблення кремом, помадою, желе,  посипками. 

 
ЗПК-
3.10.3 

Приготування  дріжджового тіста  та  виробів  з  нього. 
Характеристика дріжджового тіста  , способи  його  приготування.  Підготовка  сировини  для  замішування  тіста.  Процеси,  що  
відбуваються під час  замісу,  бродіння та  випікання.  Технологію  приготування.  Недоліки  тіста ,  що виникають  в  наслідок  
порушення  технологічного  процесу,  причини  та  способи  усунення  їх. Терміни  та  умови зберігання  виробів. Технологію  
приготування  виробів  з дріжджового тіста безопарним та опарним  способами. 

ЗПК-
3.10.4 

Приготування без дріжджових  тіста   та  виробів  з  нього. 
Класифікацію без дріжджових  видів  тіста.  Їх характеристика.  Технологію  приготування,  тіста  для  млинців ,  та вафельного ,  
пісочного,  прісного  здобного,  пряникового,  без квітного  тіста  та  виробів з  них.   Режим та  особливості  випікання.  Визначення  
готовності  виробів.  Вихід  вимоги до якості.  Термін зберігання  виробів,   готової  продукції,  правила  та  порядок  складання 
технологічних  карток для  виготовлення  різних  виробів  з  тіста.  

ЗПК-
3.10.5 

Приготування тістечок  та  тортів масового попиту. 
 Технологічний процес  приготування  тістечок  і тортів: розрізання  пластів, просочування  сиропом, прошарування  начинкою  або  
кремом,  ґрунтування  поверхні,  комплектацію  заготовок,  нанесення крему та  оздоблювальних   напівфабрикатів на  поверхню   
заготовки,  розрізання на  тістечка  або  торти. Види  тістечок  та тортів, асортимент , класифікацію їх  характеристика. 
Порядок нанесення на  тістечка і торти оздоблення  та прикрас одного або декілька  видів. Поєднання  напівфабрикатів для  оздоблення 
в  залежності від  їх виду та смакових  якостей. Технологію  приготування  простих тістечок та  тортів масового  попиту, вимоги до  їх  
якості, терміни та  умови  зберігання готових  виробів. 

 
 
 
 



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ  
Основи технічного оснащення (устаткування) підприємств харчування 

 
Професія: Кондитер 
Рівень кваліфікації: 3 розряд   

Тематичний план 
 

 
Код модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

ЗПК – 3.11.1 
 
 

Вступ. Знайомство з технічним оснащенням підприємств харчування. Загальні відомості 
про електричний привод. Ваговимірювальне устаткування. 

2  

ЗПК – 3.11.2 Універсальні кухонні машини. Машини та механізми для підготовки кондитерської 
сировини, для замісу тіста та збивання продуктів. 

3  

ЗПК – 3.11.3 Теплове устаткування. 4  

ЗПК – 3.11.4 Холодильне устаткування. 4  

Разом: 13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ  
 

Основи технічного  оснащення  (устаткування)  підприємств  харчування 
 
Професія: Кондитер 
Рівень кваліфікації: 3 розряд   

Тематичний   план 
 

 
Код модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього З них ЛПР 
КНД-3.1 

 
 

Машини та механізми для приготування напівфабрикатів для борошняних кондитерських і 
булочних виробів. 
 

1  

КНД-3.2 Машини та механізми для приготування оздоблювальних напівфабрикатів для борошняних 
кондитерських виробів. 
 

5 1 

КНД-3.3 Машини та механізми для приготування дріжджового тіста та виробів з нього. 
 

4 1 
КНД-3.4 Машини та механізми для приготування бездріжджових видів тіста та виробів з нього. 

 
6 1 

КНД-3.5 Машини та механізми для приготування тістечок і тортів масового попиту. 
 

1 1 

Разом: 17 4 

 

 

 

 

 

 



Зміст 
 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
Базовий 

блок 
 

 
Вступ. Знайомство з технічним оснащенням підприємств харчування. Загальні відомості про електричний привод.  Машини 

та механізми для приготування борошняних та  кондитерських виробів. Класифікація. 
 

     Задачі курсу „Технічне оснащення (устаткування) підприємств харчування”. Ознайомлення з сучасною технікою підприємств 
харчування, основними напрямками розвитку технічного прогресу на підприємствах харчування. Вплив застосування новітнього 
технологічного устаткування на підвищення ефективності роботи підприємств харчування. Значення безпечного, ефективного та 
раціонального використання техніки, підвищення її продуктивності, поліпшення якості продукції. 
     Поняття про електричний привод, його призначення, типи і складові частини. Апарати ручного керування та захисту електричних 
ланцюгів. Захисне заземлення, занулення. Заходи електробезпеки. 
    

 
КНД-3.1 

 
Машини та механізми для приготування напівфабрикатів 

для борошняних кондитерських і булочних виробів. 
Універсальні кухонні машини, механічні м’ясорубки, протиральні машини та механізми, пристрої для виробництва жирових начинок, 
лінії для виробництва фруктових начинок, джемів, варення; вакуумні котли, електричні печі, електричні сковорідки; холодильне 
обладнання. Призначення, види, будова,  принцип роботи, правила експлуатації з дотриманням технічних вимог охорони  праці. 
Можливі проблеми під час роботи устаткування та методи їх вирішення. 
 

КНД-3.2 Машини та механізми для приготування оздоблювальних напівфабрикатів  
для борошняних кондитерських виробів. 

 
Протиральні машини та механізми,  машини та механізми для збивання продуктів, міксери; пристрої  для приготування пюре, 
протертих плодів з додаванням  доаглеподібних  речовин; машини для фасування желе; сироповарильні  котли; пристрої для 
уварювання ; електричні печі; холодильне обладнання. Призначення, види, будова,  принцип роботи, правила експлуатації з 
дотриманням технічних вимог охорони  праці. Можливі проблеми під час роботи устаткування та методи їх вирішення. 
Лабораторно-практична робота № 1. Тема: «Машини та механізми для приготування оздоблювальних напівфабрикатів» 
Вивчення будови, принципу роботи, правил експлуатації машин і механізмів для приготування оздоблювальних напівфабрикатів. 
 



КНД-3.3 Машини та механізми для приготування дріжджового тіста та виробів з нього. 
Машини та механізми для замісу дріжджового тіста, тістодільник, тістоформовочні та тісторозкачувальні  машини, лінії для 
виробництва дрібношматкових виробів; теплові апарати для виготовлення пончиків та виробів смажених в фритюрі; теплові апарати 
для виготовлення млинців, шафи та конвеєри попереднього та остаточного розстоювання ;  печі тунельні, конвекційні, ротаційні, 
подові, індукційні; холодильне обладнання,  пакувальне обладнання.  Призначення, види, будова,  принцип роботи, правила 
експлуатації з дотриманням технічних вимог охорони  праці. Можливі проблеми під час роботи устаткування та методи їх вирішення. 
Лабораторно-практична робота № 2. Тема: «Машини та механізми для приготування дріжджового тіста та виробів з нього». 
Вивчення будови, принципу роботи, правил експлуатації машин і механізмів для приготування дріжджового тіста та виробів з нього. 
 

КНД-3.4 Машини та механізми для приготування бездріжджових видів тіста та виробів з нього. 
Машини та механізми для замісу тіста, машини та механізми для збивання продуктів, міксери; тістодільник, тістоформовочні та 
тісторозкачувальні машини, відсадочні машини (депозитори), машини для формування  виробів з начинками, глазуровані машини, 
декоруюче обладнання; теплові апарати для оладків, млинчиків з різними начинками; холодильне обладнання, камери шокового 
заморожування, охолоджуючий тунель, пакувальне обладнання.  Призначення, види, будова,  принцип роботи, правила експлуатації з 
дотриманням технічних вимог охорони  праці. Можливі проблеми під час роботи устаткування та методи їх вирішення. 
Лабораторно-практична робота № 3. Тема: «Машини та механізми для приготування бездріжджових видів тіста та виробів з 
нього» . Вивчення будови, принципу роботи, правил експлуатації машин і механізмів для приготування без дріжджових видів тіста та 
виробів з нього. 
 

КНД-3.5 Машини та механізми для приготування тістечок і тортів масового попиту. 
Тістодільник, тістоформовочні та тісторозкачувальні машини, відсадочні машини (депозитори), машини для формування  виробів з 
начинками, глазуровані машини; лінії для виробництва та декорування тортів та тістечок; харчовий принтер; лінії для збірки тортів; 
холодильне обладнання, камери шокового заморожування, охолоджуючий тунель,  пакувальне обладнання.  Призначення, види, 
будова,  принцип роботи, правила експлуатації з дотриманням технічних вимог охорони  праці. Можливі проблеми під час роботи 
устаткування та методи їх вирішення. 
Лабораторно-практична робота № 4. Тема: «Машини та механізми для приготування тістечок і тортів масового попиту» 
Вивчення будови, принципу роботи, правил експлуатації машин і механізмів для приготування тістечок і тортів масового попиту. 

 
 
 
 
 
 
 
 



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ  
Основи гігієни та санітарних вимог виробництва 

Професія: Кондитер 
Рівень кваліфікації: 3 розряд   

Тематичний план 
 

Код модуля 
 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

ЗПП  Основи мікробіології. Харчові захворювання. 4  

ПТП Основи гігієни та санітарії на виробництві. 6  

КНД – 3.1. 
 

Особиста гігієна працівників підприємств харчування.  1  

КНД – 3.2. 
 

Гігієнічні вимоги до утримання підприємств харчування. 1  

КНД – 3.3. 
 

Гігієнічні вимоги до обладнання,  інвентарю, посуду та пакувального матеріалу. 1  

КНД – 3.4. 
 

Гігієнічна оцінка якості харчових продуктів.  1  

КНД – 3.5. 
 

Санітарні вимоги до кулінарної обробки харчових продуктів. 1  

Разом 15  

Зміст 
Код модуля Назва теми (компетентності) 

 
Зміст навчального матеріалу 

ЗПК – 3.12.1 
 

Основи мікробіології. Харчові захворювання. 
Основи мікробіології, загальні характеристики мікроорганізмів.  
Харчові інфекції та їх профілактика, харчові отруєння та їх профілактика, глистяні захворювання та їх профілактика. 



ПТП Основи гігієни та санітарії на виробництві. 
Основи гігієни та санітарії на виробництві,  гігієнічні вимоги, санітарні вимоги до утримання підприємств ресторанного 
господарства. Вимоги до виробничої санітарії та особистої гігієни працівників галузі, санітарні вимоги до кулінарної обробки 
харчових продуктів. 

КНД – 3.1. 
 

Особиста гігієна працівників підприємств харчування. 
Поняття про особисту гігієну. Правила особистої гігієни. Гігієнічні вимоги до шкіри тіла та рук, санітарного одягу, медичні 

огляди та їх значення. Вимоги до режиму праці. Обов’язки та відповідальність за дотримання санітарних правил. 
КНД – 3.2. 

 
Гігієнічні вимоги до утримання підприємств харчування. 

Гігієнічні вимоги до вибору земельної ділянки підприємств харчування. Вимоги до водопостачання, опалення, вентиляції, 
каналізації та освітлення. 

КНД – 3.3. 
 

Гігієнічні вимоги до обладнання,  інвентарю, посуду та пакувального матеріалу. 
Гігієнічні вимоги до матеріалу для виготовлення інвентарю посуду, тари. Вимоги до обладнання, інвентарю, посуду, тари. 

Вимоги до миття та знезараження посуду, обладнання, інвентарю. Санітарна характеристика механічного обладнання. Санітарна 
характеристика не механічного обладнання, інвентарю. Гігієнічні вимоги до пакувальних матеріалів. 

КНД – 3.4. 
 

Гігієнічна оцінка якості харчових продуктів. 
Вимоги до транспорту для перевезення харчових продуктів. Вимоги до складських приміщень для зберігання харчових 

продуктів. Вимоги до прийому харчових продуктів. Санітарні вимоги до зберігання харчових продуктів, які швидко псуються. 
Гігієнічні вимоги до зберігання та транспортування харчових продуктів. 

КНД – 3.5. 
 

Санітарні вимоги до кулінарної обробки харчових продуктів. 
Санітарні гігієнічні вимоги до механічної обробки харчових продуктів (м’яса, м’ясних субпродуктів) 

сільськогосподарських птахів,  риби,  овочів,  сипучих продуктів,  молоко та молочних продуктів,  яєць).  Гігієнічні вимоги до 
теплової обробки продуктів та процесу приготування страв і виробів, які швидко псуються. 

Санітарні вимоги до приготування кондитерських, кремових виробів. Вимоги до ароматичних речовин і харчових 
барвників. 

Гігієнічні вимоги до реалізації готової продукції, умови та терміни її зберігання. 
 
 

 
 

 

 

 
 



 
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ  

Малювання та ліплення за професійним спрямуванням 
Професія: Кондитер 
Рівень кваліфікації: 3 розряд   

 
Тематичний план 

 
 

Код модуля 
 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

ЗПК – 3.13.1 
 

Вступ. Основи малювання. Малювання геометричних фігур. 2 1 

ЗПК – 3.13.2 Поняття про колір. Малювання орнаменту. 2 1 

ЗПК – 3.13.3 Малювання рослин. 6 3 

Разом 10 5 

 
Зміст 

 
Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
ЗПК – 
3.13.1 

Вступ. Основи малювання. Малювання геометричних фігур. 

Мета та задачі малювання та ліплення. Малюнок як вид образотворчого мистецтва. Матеріали та приналежності для малювання 
та ліплення. 

Техніка малювання та її різновидності. 
Техніка проведення ліній від руки, поділ ліній на пропорційні відрізки. 
Правила малювання геометричних тіл і фігур. Малювання кулі, піраміди, куба, циліндра, еліпса, конуса. 
Практична робота 1: Малювання предметів геометричних фігур. 



ЗПК – 
3.13.2 

Поняття про колір. Малювання орнаменту. 
Поняття про колір. Колір у природі, його властивості. Колірний спектр. Кольори теплі та холодні, близькі та контрастні. 
Поняття "орнамент", види орнаменту (лінійний, бордюрний, кайма, композиційно-замкнутий, сітчастий). Правила та прийоми 

малювання орнаменту. 
Практична робота 2: Малювання орнаменту, прикрас з орнаменту. 

ЗПК – 
3.13.3 

Малювання рослин. 
Малювання предметів з натури. Освітленість. Принципи переходу від одного тону до іншого. Тіні. Світлотінь; об’єм у графіці. 
Прийоми замальовки окремих об’ємних предметів із передачею колірних і тональних відношень об’єму та локального кольору 

предмета. Ознайомлення з різними формами рослинного світу, які застосовуються при оздобленні борошняних кондитерських виробів. 
Практична робота 3: Малювання листя різної форми. 
Практична робота 4: Малювання квітів. 
Практична робота 5: Малювання фруктів, овочів. 

 
 
  



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ  
Охорона праці 

 
Професія: Кондитер 
Рівень кваліфікації: 3 розряд   

Тематичний план 
 

 
Код модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

ЗПК – 3.14.1 
 

Правові та організаційні основи охорони праці 2  

ЗПК – 3.14.2 Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія 
безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. 

4  

ЗПК – 3.14.3 Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. 
 

2  

ЗПК – 3.14.4 Основи електробезпеки. 2  

ЗПК – 3.14.5 Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 3  

ЗПК – 3.14.6 Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. 4  
Разом 17  

 
Зміст 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
ЗПК – 
3.11.1 Правові та організаційні основи охорони праці 

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України "Про охорону праці", Кодекс законів про працю 
України, Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", Основи законодавства України про охорону здоров'я, Закон 



України "Про пожежну безпеку", Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку". Закон України "Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Закон України „Про колективні договори і угоди". 

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила 
внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права 
працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці 
жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони 
праці. 

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці невідповідність 
вимогам нормативно-правових актів з охорони праці. 

Навчання - інструктування з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань 
охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб. 

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві і побутові. Безпека 
праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини 
травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: 
організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних 
захворювань.  Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь. 

ЗПК – 
3.11.2 

Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. 
 Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. 

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і 
щорічна перевірка знань з охорони праці. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професією “Кондитер” в харчовій 
галузі. 

Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та 
устаткування, які використовуються в кондитерській промисловості. Технічні вимоги безпеки праці при експлуатації вантажно-
розвантажувального, механічного, теплового та холодильного устаткування. Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони 
безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. Засоби 
колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття та інші 
засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Психологія безпеки 
праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на 
безпеку праці. 

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного 
розвантаження) та їх вплив на Безпеку праці. 

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. 
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких 

роботах згідно з нормами та правилами. 



Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки 
безпеки. Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою в кондитерській промисловості. 
Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії. 

ЗПК – 
3.11.3 

Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. 
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання 
непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалюваних систем, електронагрівальних 
прикладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі.  
Вогнегасні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка для 
захисту об'єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний 
інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об'єктах галузі. 
Організація пожежної охорони в галузі. 
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та 
безпеку життя і здоров'я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки. 

ЗПК – 
3.11.4 

Основи електробезпеки. 

Електрика промислова, статична і атмосферна. 
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь 
ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. 
Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. 
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом. 
Правила безпечної експлуатації технологічного устаткування. Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних 
комп'ютерах. 
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози. 

ЗПК – 
3.11.5 

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 
 

 Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори 
(шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що 
передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та 
хронічні захворювання. 
Лікувально-профілактичне харчування. 
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей 
неповнолітніми і жінками. 
Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, 



навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції. 
Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.  

ЗПК – 
3.11.6 

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. 
 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Основні принципи надання першої допомоги: правильність, 
доцільність дії,  швидкість,  рішучість,  спокій.  Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при 
пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування. 
Способи реанімації. Штучне дихання способом „з рота в рот" чи „з носа в ніс". Положення потерпілого і дії особи, яка надає 

допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання. 
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок. Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, 

стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов'язок, їх типи. Надання першої допомоги при 
знепритомленні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні. 

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей. 
Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей. Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи 

надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до 
транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 

 
Типова програма з підготовки за професією Кондитер 3-го розряду (Зміст професійних компетентностей) 

Тематичний план 
 

 
Код модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

КНД- 3.1. 
 

Приготування начинок та фаршів. 1  

КНД- 3.2. 
 

Приготування сиропів, помади, желе та прикрас з нього, масляних кремів, вершкових, 
сметанних кремів та посипок. 

4  

КНД- 3.3. 
 

Приготування дріжджового тіста та виробів з нього 3  



КНД- 3.4. 
 

Приготування різних видів тіста та виробів з нього. 8  

КНД- 3.5. 
 

Приготування тістечок та тортів з різних видів тіста 2  

Разом 18  

 
Позначення Зміст професійних компетентностей 

КНД- 3.1.1 Вимоги  охорони праці, основні вимоги безпеки праці кондитера під час роботи з технологічним обладнанням, основи 
електробезпеки та пожежної безпеки. вирішувати проблемні ситуації; дотримуватись вимог охорони праці, санітарії, особистої 
гігієни 

КНД- 3.1.2 Вимоги охорони праці при приготуванні фаршів, дотримуватись вимог охорони праці, санітарії, особистої гігієни 
КНД-3.2.1 Вимоги з охорони праці, дотримання вимог охорони праці, санітарії, особистої гігієни при приготуванні сиропів. 
КНД-3.2.2 Дотримання  вимог охорони праці, санітарії, особистої гігієни під час приготування помади 
КНД-3.2.3 Дотримання  норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці при приготуванні желе та прикрас з нього. 
КНД-3.2.4 Дотримання  норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці  при приготуванні масляних кремів.   
КНД-3.2.5 Дотримання  норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці при приготуванні вершкових та сметанних кремів. 
КНД-3.2.6 

 
Дотримання  норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці при приготуванні посипок. 

КНД-3.3.1 Дотримання  норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці при приготуванні дріжджового тіста безопарним способом та виробів 
з нього. 

КНД-3.3.2 Дотримання  норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці при приготуванні дріжджового тіста та виробів з нього. 
КНД-3.4.1  Дотримання  норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці при приготуванні тіста для млинчиків та виробів з нього 
КНД-3.4.2 Дотримання норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці при приготуванні вафельного тіста та виробів з нього 
КНД-3.4.3 Дотримання  норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці при приготуванні пісочного тіста та виробів з нього 
КНД-3.4.4 Дотримання  норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці при приготуванні прісного здобного тіста та виробів з нього 
КНД-3.4.5 дотримання норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці при приготуванні пряничного тіста  та виробів з нього 
КНД-3.4.6 Дотримання  норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці при приготуванні основного бісквітного тіста та виробів з нього 
КНД-3.5.1 Дотримання  норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці при приготуванні простих нарізних і поштучних тістечок з різних 

видів тіста 
КНД-3.5.2 Дотримання норм санітарії і гігієни; вимог охорони праці при приготуванні простих тортів масового попиту з різних видів тіста 

 
 
 
 

 



 
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 

 
Виробниче навчання  

 
 
Професія: Кондитер 
Рівень кваліфікації: 3 розряд   

 
Тематичний план 

 
 

Код модуля 
 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

ЗПК -3.1 
 

Приготування напівфабрикатів для борошняних кондитерських і булочних виробів 2  

ЗПК –.3.2 Приготування оздоблювальних напівфабрикатів для борошняних кондитерських виробів 5  

ЗПК – 3.3 Приготування дріжджового тіста та виробів з нього 6  

ЗПК – 3.4 Приготування бездріжджових видів тіста та виробів з нього 10  

ЗПК – 3.5 Приготування тістечок і тортів масового попиту 20  

Разом 43  

 
 
 
 
 
 
 



 
Зміст 

 
Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
КНД –3.1 Приготування напівфабрикатів для борошняних кондитерських і булочних виробів 

Асортимент начинок, фаршів в залежності від сировини; види начинок, фаршів; хімічний склад, харчову цінність продуктів, які входять 
до складу начинок, фаршів, їх кулінарну обробку, підготовку до використання; 
Вимоги до якості; технологію приготування різних видів начинок, фаршів; терміни використання, зберігання, реалізації; правила 
експлуатації відповідних видів виробничого інструменту та  інвентарю; 
Працювати з технологічною документацією; робити розрахунок сировини; виготовляти різні види начинок, фаршів  з дотриманням 
технологічних вимог; визначати якість начинок, фаршів органолептичним методом; користуватись устаткуванням та інвентарем; 
вирішувати проблемні ситуації;  

КНД –3.2 Приготування оздоблювальних напівфабрикатів для борошняних кондитерських виробів 
Приготування  напівфабрикатів для оздоблення, їх характеристику та призначення; технологію приготування, вимоги до якості різних 
видів сиропів, помад, желе та прикрас, масляних, вершкових, сметанних кремів;  приготування посипок, використання, зберігання, 
терміни реалізації; правила експлуатації відповідних видів виробничого, інструменту;  
Працювати з технологічною документацією; робити розрахунок сировини; виготовляти різні види сиропів помад, желе та прикрас, 
масляних, вершкових, сметанних кремів;  приготування посипок,  з дотриманням технологічних вимог; визначати якість сиропів, помад, 
желе та прикрас, масляних, вершкових, сметанних кремів;  приготування посипок,  органолептичним методом; вирішувати проблемні 
ситуації;  

КНД –3.3 Приготування дріжджового тіста та виробів з нього 
Технологію приготування дріжджового тіста безопарним та опарним  способами  та виробів з нього; вимоги до якості; правила 
розрахунку сировини; процеси, що відбуваються при замішуванні, бродінні, випіканні; втрати маси виробів під час випікання і 
зберігання;правила експлуатації відповідних видів виробничого інвентарю, інструменту;  
Працювати з технологічною документацією; робити розрахунок сировини; готувати дріжджове тісто безопарним та опарним  
способами  та вироби з нього; визначати якість виробів органолептичним методом; користуватись устаткуванням та інвентарем; 
вирішувати проблемні ситуації;  

КНД –3.4 Приготування бездріжджових видів тіста та виробів з нього 

Технологія приготування тіста для млинчиків, вафельного, пісочного, прісного, здобного, пряничного, бісквітного тіста  та виробів з 
нього; вимоги до якості; правила розрахунку сировини; терміни та умови зберігання виробів; правила експлуатації відповідних видів 



тіста, виробничого інвентарю, інструменту;  

Працювати з технологічною документацією; робити розрахунок сировини; готувати тісто для млинчиків вафельного, пісочного, 
прісного, здобного, пряничного, бісквітного тіста  та виробів з нього;  визначати якість виробів органолептичним методом; вирішувати 
проблемні ситуації;  

КНД –3.5 Приготування тістечок і тортів масового попиту 

Асортимент і класифікацію тістечок та простих тортів масового попиту ,  їх характеристику; технологію приготування простих 
нарізних і поштучних тістечок масового попиту та простих тортів масового попиту  з різних видів тіста; вимоги до їх якості;  терміни та 
умови зберігання готових виробів; правила експлуатації відповідних видів виробничого інвентарю, інструменту;  
Працювати з технологічною документацією; робити розрахунок сировини; виготовляти прості  нарізні і поштучні тістечка та прості 
торти масового попиту  з різних видів тіста з нанесенням трафаретного малюнку, визначати  якість  готових виробів; користуватись 
устаткуванням та інвентарем; вирішувати проблемні ситуації;  
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Зміст навчального матеріалу 

КНД- 
3.1.1 

Вступне заняття. 
Ознайомлення з кондитерським підприємством, організацією роботи кондитерського цеху 

Загальна характеристика підприємства.. Ознайомлення з підприємством, виробничими та допоміжними приміщеннями. 
Взаємозв’язок між цехами та підсобними приміщеннями. Санітарно-гігієнічні вимоги до них. 

Ознайомлення з організацією роботи кондитерського цеху: устаткування, інструмент, інвентар, посуд. Інструктаж за 
змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці під час укладання сипучих та вагових виробів. 
Підготовка сировини до виробництва: 

- сипучих продуктів: цукру, борошна, крохмалю, солі, какао, сухого молока, круп і т.д.; 
- жирових продуктів; 
- яєчних продуктів; 
- молочних продуктів; 
- повидла, джемів, цукатів, фруктів, кураги, горіхів, маку тощо; 
- розпушувачів: дріжджів, соди, амонію тощо; 
- ароматичних речовин, харчових кислот тощо. 
Правила зважування продуктів. 
Приготування начинок 
Організувати робоче місце; працювати з технологічною документацією; робити розрахунок сировини; виготовляти різні 

види    начинок  з дотриманням технологічних вимог;  
     приготування начинок: 
- сирної начинки з родзинками, горіхами, цукатами (протирання сиру, додавання спецій, родзинок, горіхів, масла; 

перемішування); 
- начинки з яблук, моркви, родзинок, чорносливу  (очищення яблук, моркви від шкірки; видалення зернят; нарізання на 

шматочки; додавання цукру; перемішування; припускання; охолодження готової начинки); 
- начинки з повидла, повидла та кориці, повидла і горіхів, родзинок (протирання повидла; додавання компонентів; 

перемішування); 
- начинки з маку та родзинок, маку та цукатів (запарювання маку; проціджування; протирання з цукром; додавання  

компонентів; перемішування); 
- цукатів та цедри; 
- фаршів і начинок, які виробляють на підприємстві;  
     визначати якість начинок органолептичним методом;  
     користуватись устаткуванням та інвентарем;    
     вирішувати проблемні ситуації; 



     дотримуватись вимог охорони праці, санітарії, особистої гігієни 

КНД- 
3.1.2 

Приготування фаршів 
Організувати робоче місце;  
працювати з технологічною документацією; 
 робити розрахунок сировини для використання та виготовляти різні види фаршів  з дотриманням технологічних вимог 

приготування бульйонів (рибних, м’ясних, грибних, овочевих) , пасерування муки (без жиру, з жиром), соусів для фаршів 
,приготування фаршів: 
- фаршу м'ясного, з ліверу (підготовка сировини з м’яса, термічна обробка,подрібнення м’ясних продуктів; додавання солі, 

перцю та ін. компонентів; перемішування); 
- фаршу з риби (підготовка сировини з риби, термічна обробка, подрібнення продуктів; додавання солі, перцю та ін. 

компонентів; перемішування); 
- фаршу з круп, гороху, квасолі (підготовка сировини, відварювання; додавання спецій; перемішування); 
-    фаршу з капусти,квашеної капусти,зеленої цибулі, моркви, (підготовка сировини, шинкування, додавання солі, перцю, 

термічна обробка,доведення до готовності). 
визначати якість фаршів органолептичним методом; 

користуватись устаткуванням та інвентарем;  

вирішувати проблемні ситуації; дотримуватись вимог охорони праці, санітарії, особистої гігієни 

КНД-3.2.1  Приготування сиропів 
Організувати робоче місце;  
працювати з технологічною документацією;  
робити розрахунок сировини; виготовляти різні види сиропів з дотриманням технологічних вимог; 
 приготувати  сиропи: 

- для просочування з добавками (розчинення цукру, нагрівання до кипіння; видалення піни; охолодження; додавання 
ароматичних речовин та натуральних добавок,  визначення готовності); 

- інвертного сиропу (розчинення цукру, нагрівання до кипіння; видалення піни; уварювання; визначення готовності); 
- сиропу для глазурування (розчинення цукру, нагрівання до кипіння; видалення піни; уварювання; визначення готовності; 

охолодження до 80˚С; додавання фарби та ароматичних речовин); 
визначати якість сиропів органолептичним методом;  
користуватись устаткуванням та інвентарем; 
 вирішувати проблемні ситуації;  



дотримуватись вимог охорони праці, санітарії, особистої гігієни 

КНД-3.2.2  Приготування помади. 
Організувати робоче місце, працювати з технологічною документацією, робити розрахунок сировини, виготовляти різні 

види помад з дотриманням технологічних вимог,  
приготування помад: 

- помади основної (розчинення цукру, нагрівання до кипіння; видалення піни; уварювання сиропу; визначення готовності 
сиропу; додавання в кінці варки патоки, кислоти; охолодження до 40˚С; збивання маси на машині; визначення її готовності; 
дозрівання помади; додавання ароматичних речовин і барвників; визначення готовності помади); 

- помади шоколадної; 
- помада молочна; 
- помада фруктова; 
- помада фруктово-ягідна 
визначати якість помади органолептичним методом; 
 користуватись устаткуванням та інвентарем, вирішувати проблемні ситуації; 
дотримуватись вимог охорони праці, санітарії. особистої гігієни. 

КНД-3.2.3 Приготування желе та прикрас з нього 
Організувати робоче місце;  
працювати з технологічною документацією;  
робити розрахунок сировини;  
виготовляти желе з свіжих, консервованих , сушених плодів та ягід (підготовка желатину або агару до використання, підготовка 
натуральної сировини, сиропів, соусів, зміщування, формування, охолодження, використання)  
 виготовляти  прикраси  з желе : нарізні, виїмні, багатошарові, мозаїчні;  
користуватись устаткуванням та інвентарем, вирішувати проблемні ситуації;  
дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

КНД-3.2.4 Приготування масляних кремів 
Організувати робоче місце;  
працювати з технологічною документацією; 
 робити розрахунок сировини;  
приготування кремів: 

- масляних кремів (збивання масла; перемішування цукрової пудри із згущеним молоком; під час збивання масла поступове 
введення суміші пудри та молока; додаванням ароматичних речовин; збивання до готовності). 

-  основного масляного (підготовка сировини, збивання масла з цукровою пудрою, згущеним молоко та додаванням  



допоміжних компонентів); 
-  особливого масляного (додаткові компоненти –какао порошок, сироп кавовий, ядро горіхів, фрукти, ягоди, шоколад); 
-  «Нового» масляного (підготовка сировини, приготування сиропів, з’єднання сиропу з згущеним молоком або джемом, 

збивання), 
       визначати якість кремів органолептичним методом;  
        користуватись устаткуванням та інвентарем;  
        вирішувати проблемні ситуації;   
        дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці 

КНД-3.2.5  Приготування вершкових, сметанних кремів 
Організувати робоче місце;  
працювати з технологічною документацією;  
робити розрахунок сировини;  
приготування кремів:  
вершкових (вершково-фруктовий, вершково-ягідний, вершково –шоколадний,вершково -лимонний, вершково-сирний, ганаж); 
сметанних  (сметано-масляний, сметанний з згущеним молоком, сметанний заварний, сметанно-желейний );  
визначати якість кремів органолептичним методом;  
користуватись устаткуванням та інвентарем; 
 вирішувати проблемні ситуації;  
дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці 

КНД-3.2.6 
 

Приготування посипок 
Організувати робоче місце;  
працювати з технологічною документацією;  
робити розрахунок сировини;  
виготовляти різні види посипок; 
 приготування посипок 

- з різних видів тіста (протирання обрізків крізь сито для отримання крихти; підсушування крихти; охолодження); 
- шоколадної, горіхової , карамельні, желейні , трюфельні, мастичні, цукрові та ін.; 
- штрейзель  

 визначення якість посипок органолептичним методом;  
користування устаткуванням та інвентарем;  
вирішувати проблемні ситуації;   
дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці 

КНД-3.3.1 Приготування дріжджового тіста безопарним способом та виробів з нього  
   Організувати робоче місце; 
 працювати з технологічною документацією;  



робити розрахунок сировини;  
готувати дріжджове тісто безопарним способом та виробів з нього (підготовка сировини; послідовне з’єднання борошна і 
продуктів; замішування тіста; визначення готовності замісу тіста, часу бродіння, готовності вибродженого тіста); 
приготування виробів 
- печених борошняних виробів - пиріжків печених з м'ясним фаршем,лівером, горохом, повидлом, курагою, яблуками та ін..;  
- ватрушок з сиром, повидлом; 
-  розтягаїв;  
- хлібобулочних виробів в асортименті, піци (порціонування тіста; формування шматків тіста; розкачування тіста; підготовка 

начинки (фаршу),розкладання начинки (фаршу) на підготовлене тісто; формування виробів; викладання на листи для 
випікання; розстоювання виробів; визначення готовності виробів після розстоювання; оздоблювання виробів до випікання; 
підготовка печі для випікання; визначення температури печі; випікання виробів з дотриманням температурного режиму 
випікання; визначення готовності виробів; охолодження виробів); 

- борошняних виробів смажених у фритюрі - пончиків, пиріжків з горохом, лівером, капустою та ін. (формування шматків 
тіста; розкачування тіста; підготовка начинки (фаршу); розкладання начинки (фаршу) на підготовлене тісто; формування 
виробів; викладання на листи; розстоювання виробів; підготовка жиру для фритюру; визначення готовності жиру; смаження 
виробів з дотриманням температурного режиму; визначення готовності виробів; охолодження виробів); 

- закритих і відкритих пирогів ( розкачування шматків тіста; укладання тіста на листи або у форми; розкладання начинки 
(фаршу) на підготовлене тісто; нанесення узору з тіста на поверхню виробів; розстоювання; обробка поверхні; випікання 
виробів з дотриманням температурного режиму випікання; визначення готовності виробів; охолодження виробів). 

Визначення та виправлення дефектів під час виготовлення тіста; 
 випікання та смаження виробів; 
визначення якість виробів органолептичним методом;  
користування устаткуванням та інвентарем;  
вирішення проблемних ситуацій;  
дотримання норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці 

КНД-3.3.2 Приготування дріжджового тіста опарним способом та виробів з нього 
Організувати робоче місце;  
працювати з технологічною документацією;  
робити розрахунок сировини; 

 готувати дріжджове тісто опарним способом та вироби з нього  (підготовка сировини; послідовне з’єднання борошна і 
продуктів, приготування опари, бродіння, визначення готовності опари, додавання інгредієнтів, замішування тіста, бродіння, 
розробка тіста, розстойка тіста, формування, розстойка виробів,  випікання , охолодження).  
приготування виробів 
- печених борошняних виробів –булочка домашня, здоба звичайна, фігурні булочки, булочки з борошняно-масляною 

крихтою, булочка з маком,булочка з помадою, булочка з горіхами,;  



-  розтягаїв;  
- закриті і відкриті пироги( розкачування шматків тіста; укладання тіста на листи або у форми; розкладання начинки (фаршу) 

на підготовлене тісто; нанесення узору з тіста на поверхню виробів; розстоювання; обробка поверхні; випікання виробів з 
дотриманням температурного режиму випікання; визначення готовності виробів; охолодження виробів). 

- кекс «Травневий», «Здоров’я», «Ромова баба» 
Визначення якості виробів органолептичним методом;  
користування устаткуванням та інвентарем;  
вирішення проблемних ситуацій;  
дотримання норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

КНД-3.4.1 Приготування тіста для млинчиків та виробів з нього 
Організувати робоче місце;  
працювати з технологічною документацією;  
робити розрахунок сировини; 

 готувати тісто для млинчиків та виробів з нього (послідовне з’єднання продуктів; замішування тіста; визначення готовності 
тіста; смаження млинців на сковорідках; підготовка начинки (фаршу); розкладання начинки (фаршу) на млинцевий 
напівфабрикат; формування виробів; викладання виробів на листи; смаження виробів);  
приготування виробів з млинцевих напівфабрикатів 
- пиріг млинчастий (напівфабрикат млинчастий викладаємо шарами фаршу, формування, випікання); 
- пиріжки млинчасті з різними фаршами (рис з яйцем, лівер, м'ясо з яйцем); 
- млинці з солодкими начинками та соусами. 
Визначення якості виробів органолептичним методом;  
вирішування проблемних ситуацій;  
дотримання  норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці 

КНД-3.4.2 Приготування вафельного тіста та виробів з нього 
Організувати робоче місце;  
працювати з технологічною документацією;  
робити розрахунок сировини;  
готувати вафельне тісто та вироби з нього (послідовне з’єднання продуктів згідно рецептури; замішування тіста; випікання 
вафельних листів; охолодження; склеювання вафельних листів і оздоблення поверхні вафель фруктово-ягідними праліне, 
помадними та жировими начинками, глазурування шоколадом; нарізання  або формування напівфабрикату на вироби, 
оздоблення кремами. виявлення та виправлення дефектів)  
приготування виробів 
- трубочка вафельна з начинками (крем «Зефір», вершки збиті з ванільним цукром, крем шоколадно-вершковий) 
- торти вафельні - торт «Сюрприз», торт «Арахіс», торт «Шоколадно-вафельний» (випечений напівфабрикат з вафельного 

тіста просочують різними начинками, крихтою, шоколадом, горіхами). 



 Визначення  якості виробів органолептичним методом; 
 користування устаткуванням та інвентарем;  
вирішення проблемних ситуацій;  
дотримання норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці 

КНД-3.4.3 Приготування пісочного тіста та виробів з нього 
Організувати робоче місце;  
працювати з технологічною документацією;  
робити розрахунок сировини;  
готувати пісочне тісто та вироби з нього (послідовне з’єднання продуктів згідно рецептури – масла, цукру, меланжу , 
перемішування до однорідної маси, додавання есенцій, розпушувачів і борошна, замішування тіста, визначення готовності тіста, 
ділення тіста на шматки,   розкачування тіста,  формування тіста ,  штампування,  в залежності від призначення  виду виробів,  
оздоблення виробів,  викладання виробів на листи, випікання виробів з дотриманням температурного режиму випікання, 
визначення готовності виробів, охолодження)  
приготування виробів 
- печива «Нарізного», «Пісочного»; 
- пирогів пісочних (закритих, відкритих) з фруктово-ягідними начинками; 
Визначення якості виробів органолептичним методом;  
користовування устаткуванням та інвентарем;  
вирішення проблемних ситуацій;  
дотримання норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці 

КНД-3.4.4 Приготування прісного здобного тіста та виробів з нього 
    Організувати робоче місце;  
працювати з технологічною документацією;  
робити розрахунок сировини;  
готувати прісне здобне тісто та вироби з нього (розм’якшення масла або маргарину; розчинення у воді кислоти, цукру, меланжу; 
проціджування; з’єднання з маслом, борошном, розпушувачами та перемішування до однорідної маси; визначення готовності 
тіста; розробка тіста; формування виробів; викладання виробів на листи; завантаження листів у піч; випікання виробів з 
дотриманням температурного режиму; визначення готовності виробів; охолодження) 
приготування виробів 
- сочників з сиром, печива солоного, печива “Любимого», ватрушки з сиром  та повидлом, пиріжки здобні з різними фаршами;  

визначення якості виробів органолептичним методом;  
користування устаткуванням та інвентарем;  



вирішення проблемні ситуації; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці 

КНД-3.4.5  Приготування пряничного тіста  та виробів з нього 
Організувати робоче місце;  
працювати з технологічною документацією;  
робити розрахунок сировини;  
готувати пряничне тісто та вироби з нього;  

- пряничного тіста сирцевим способом і виробів з нього (пряників, перекладенців тощо) - (розчинення цукру у воді; 
кип’ятіння; охолодження сиропу; з’єднання та перемішування з сиропом продуктів згідно рецептури (яєць, жиру, прянощів, 
меду та ін.); додавання борошна і розпушувачів; замішування тіста; визначення готовності та якості тіста; формування тіста; 
розкачування; вирізання виробів в залежності від виду; викладання виробів на сухі листи; випікання виробів з дотриманням 
температурного режиму випікання; визначення готовності виробів; охолодження; глазурування; виявлення та виправлення 
дефектів) 

- коржики «Цукрові», «Молочні», «Тульскі», «Дитячі»; 
 визначення якості виробів органолептичним методом;  
користування устаткуванням та інвентарем;  
вирішування проблемних ситуації;  
дотримання норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці 

КНД-3.4.6  Приготування основного бісквітного тіста та вироби з нього 
Організувати робоче місце;  
працювати з технологічною документацією;  
робити розрахунок сировини;  
готувати основне бісквітне тісто та вироби з нього з використанням оздоблювальних напівфабрикатів  

- бісквітного тіста холодним способом: (розтирання та збивання цукру з яйцями або меланжем; визначення готовності збитої 
маси; замішування тіста; визначення готовності тіста; формування бісквітного тіста: відсаджування бісквітного тіста на 
листи, попередньо застелені папером або розливання у форми, застелені папером; випікання заготовок з дотриманням 
температурного режиму; визначення готовності бісквітного напівфабрикату; охолодження випеченого напівфабрикату); 

- бісквітного тіста з підігрівом: (розтирання та нагрівання цукру з яйцями або меланжем; збивання; визначення готовності 
збитої маси; замішування тіста; визначення готовності тіста; формування бісквітного тіста; випікання заготовок з 
дотриманням температурного режиму; визначення готовності бісквітного напівфабрикату; охолодження випеченого 
напівфабрикату); 
приготування виробів з бісквітного тіста:  



-  бісквіт круглий «Буше», бісквіт для рулету, бісквіт горіховий та шоколадний, пиріг бісквітний з повидлом, рулет фруктовий, 
рулет «Южний» 

-  печива, рулетів, тістечок тощо. 
визначення та виправлення дефектів під час виготовлення тіста та виробів з нього; 
визначення якості виробів органолептичним   методом;  
користування устаткуванням та інвентарем; 
 вирішення проблемних ситуацій;  
дотримання норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці 

КНД-3.5.1  Приготування простих нарізних і поштучних тістечок з різних видів тіста 
Організувати робоче місце;  
працювати з технологічною документацією;  
робити розрахунок сировини;  
виготовляти прості  нарізні і поштучні тістечка з різних видів тіста з нанесенням трафаретного малюнку 

     приготування виробів 
- тістечок і тортів нарізних (перевірка якості напівфабрикатів; зачистка, вирівнювання країв; розрізання тістових 

напівфабрикатів на пласти; просочування пластів сиропом; обмазування поверхні пластів рівномірним шаром крему або 
фруктової начинки; склеювання пластів; ґрунтування поверхні та бічних сторін кремом; нанесення на поверхню крему 
хвилястих ліній спеціальною гребінкою або ножем; розрізання заготовок на тістечка (або торти); оздоблення поверхні 
помадою,  кремом,  фруктовою начинкою,  цукатами тощо;  перевірка маси готових виробів;  передача готових виробів в 
експедицію); 

- тістечка “Пісочне кільце ”: приготування пісочного тіста; розкачування тіста пластом; вирізання заготовок виїмкою у формі 
кільця; змащування поверхні меланжем і посипання подрібненими горіхами; викладання виробів на листи; завантаження 
листів у піч; випікання виробів з дотриманням температурного режиму випікання; визначення готовності виробів, вимоги до 
якості; охолодження тістечок; складання тістечок в лотки; 

- тістечка «Кошики»  з кремом і фруктовою начинкою (приготування пісочного тіста; розкачування тіста пластом; вирізання 
заготовок для корзинки; випікання; охолодження; заповнення корзинки фруктовою начинкою; оздоблення тістечка кремом, 
фруктовою начинкою та крихтами; вимоги до його якості); 

- торта “Пісочно-фруктового» (підготовка пісочного напівфабрикату; зачистка поверхні; склеювання двох пісочних пластів 
фруктовою начинкою; оздоблення поверхні фруктами з сиропу; заливання поверхні торта розігрітим желе; обсипання 
бокових сторін обсмаженою бісквітною крихтою; перевірка маси торта, вимоги до його якості; укладка торта в коробку; 
перевірка маркування) 

- тістечок і тортів в асортименті з різних видів тіста, які виробляються на підприємстві. 
визначення  якість  готових виробів; 
 користування устаткуванням та інвентарем; 
 вирішення проблемних ситуацій;  



дотримання норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці 

КНД-3.5.2  Приготування простих тортів масового попиту з різних видів тіста 
Організувати робоче місце;  
працювати з технологічною документацією;   
робити розрахунок сировини;  
виготовляти прості торти з нанесенням трафаретного малюнку за еталоном однією фарбою, або з нескладним поєднанням 
фарб із різного виду сировини (перевірка якості напівфабрикатів; зачистка, вирівнювання країв; розрізання тістових 
напівфабрикатів на пласти; просочування пластів сиропом; обмазування поверхні пластів рівномірним шаром крему або 
фруктової начинки; склеювання пластів; ґрунтування поверхні та бічних сторін кремом; нанесення на поверхню крему 
хвилястих ліній спеціальною гребінкою або ножем; розрізання заготовок на тістечка (або торти); оздоблення поверхні 
помадою,  кремом,  фруктовою начинкою,  цукатами тощо;  перевірка маси готових виробів;  передача готових виробів в 
експедицію); 

     визначення якість  готових виробів; 
      вирішення проблемних ситуацій; 
       користування устаткуванням та інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни; вимог охорони праці 
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

КРИВОРІЗЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ ТОРГІВЛІ ТА РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ 
 для підготовки кваліфікованих робітників на другому ступені навчання  

 з числа осіб, які  мають базову загальну середню освіту 
з професії  

Кондитер – 3 розряд 
Вид професійної підготовки: первинна професійна підготовка 
Форма навчання: денна 
Термін навчання – 8 місяців  
Загальний фонд навчального часу:  998 годин                                                                                                       
 

І. ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
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                                     ІІ.  ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЗА КІЛЬКІСТЮ ГОДИН І ТИЖНІВ  
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теоретична 
підготовка 

Професійно-практична підготовка 
Державна 

підсумкова 
атестація 

Державна  
кваліфікаційна 

атестація 
Свят- 
кові 

Кані- 
кули 

Всього 
навчаль- 

ного 
часу 

Виробниче 
навчання  в 

навчальному 
закладі 

Виробниче 
навчання на 
виробництві  

Виробнича 
практика  на 

робочих місцях  на 
виробництві  

Тиж. Год. Тиж. Год. Тиж. Год. Тиж. Год. Тиж. Год. Тиж. Год. Тиж. Тиж. Тиж. 
І 17 345 6 43   26 624   1 7 1 2 32 

ІІІ. ПЛАНОВИЙ РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ  
Ступінь навчання  Курс  Код ДК Професія Кваліфікація (категорія) 

ІІ 1 7412 Кондитер 3 розряд 
 

ІV. ПОЯСНЕННЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
1.  Робочий навчальний план розроблено у відповідності до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професії:  «Кондитер» 
СП(ПТ)О 7412.С.10.70 - 2017 (наказ Міністерства освіти і науки України від «27» грудня 2017р. № 1691) та освітньої програми, схваленої 
педагогічною радою (протокол № __ від ______);  
2. Планом передбачено проведення спільної практики за п`ятьма модулями  КНД 3.1 – КНД 3.5 перед присвоєнням 3-го кваліфікаційного 
розряду. 
3. Базовий навчальний блок вивчається один раз – перед оволодінням навчальним матеріалом навчальних модулів в кількості годин, що 
відповідають третьому кваліфікаційному розряду.  
4. Години, які переносяться: 
Курс З якого модуля або предмету Кількість 

годин 
На який модуль або  предмет Кількість годин 

І     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. ПЛАН ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

№ 
з/п 

Освітні компоненти  
( Навчальні предмети)

 

К
іл

ьк
іс

ть
 г

од
ин

 

Розподіл годин по курсах  
 І Курс 

В
сь

ог
о 

за
 к

ур
с 

ІІ Курс 

Вс
ьо

го
 

за
 к

ур
с 

І семестр ІІ семестр І семестр 
Кондитер  
3 розряд  

В
сь

ог
о 

за
 р

оз
ря

д  

В
сь

ог
о 

за
 р

оз
ря

д  

   

 

  

      Кількість тижнів  4 1 1 2 2 4 1 2  14 1            
1 Фізична культура 51 3 3 3 3 3 3 3 3                   

2 Загальнопрофесійна 
підготовка 

                           

2.1 Основи трудового 
законодавства 6 1 1 1                        

2.2 
Основи галузевої 
економіки і 
підприємництва 

6 1 1 1                        

2.3 Дотримання правил 
дорожнього руху 4 1                          

2.4 Основи інформаційних 
технологій 6 1 1 1                        

3 
Професійно-теоретична 
підготовка 
 

                           

2.5 Професійна етика та 
основи психології 10 1 1 1 1 1                      

2.6 Основи 
енергозбереження 8 1 1 1 1                       

2.7 
Основи англійської 
мови за професійним 
спрямуванням 

14 1 1 1 1 1 1                     

                             



3.1 
Основи нормативних 
документів 
господарського обліку, 
калькуляції та звітності 

15 1 1 1 1 1 1 1                    

3.2 
Основи організації 
виробництва та 
обслуговування 

20 1 1 1 1 1 1 2 2                   

3.3 

Основи  товарознавства 
та технології 
приготування 
борошняних 
кондитерських виробів  

120 12 7 6 4 5 7 5 4                   

3.4 

Основи технічного  
оснащення 
(устаткування) 
підприємств 
харчування 

30 2 2 2 1 1 2 4                    

3.5 
Основи гігієни та 
санітарних вимог  
виробництва 

15 1 1 1 1 1 1 1                    

3.6 
Малювання та ліплення 
за професійним 
спрямування 

10 1 1 1 1 1                      

3.7 Охорона праці 30 3 2 2 1 1 1 2 2                   

4 Професійно-практична 
підготовка 667                           

4.1 Виробниче навчання 43 6 12 7                        
4.2 Виробнича практика 624   6 18 18 18 18 18  30                 

5 Додаткові 
компетентності 

                           

5.1. Основи  малого бізнесу 
та підприємництва  

                           

5.2. Професійна етика                            



 
  Директор ДПТНЗ          Звірив:   
  Методист НМЦ ПТО          
                                  у Дніпропетровській області   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Державна 
кваліфікаційна 
атестація або  поетапна 
кваліфікаційна 
атестація  

7           7                 

 Загальний обсяг 
навчального часу 1019 37 36 36 34 34 34 34 33  30 7                

 Консультації 30                           
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	Нормативні документи, документи обліку, калькуляції, звітності при приготуванні напівфабрикатів для борошняних кондитерських і булочних виробів.Користування нормативно-технологічною документацією, збірниками для господарського обліку; користування збірником рецептур, технологічною карткою, калькуляційною карткою; визначення процентних величин для приготування напівфабрикатів для борошняних кондитерських і булочних виробів. Робота з розрахунками сировини на необхідну кількість виробів.
	Нормативні документи, документи обліку, калькуляції, звітності для приготування оздоблювальних напівфабрикатів для борошняних кондитерських виробів.
	Нормативні документи, документи обліку, калькуляції, звітності для приготування оздоблювальних напівфабрикатів для борошняних кондитерських виробів. Користування нормативно-технологічною документацією, збірниками для господарського обліку; користування збірником рецептур, технологічною карткою, калькуляційною карткою; визначення процентних величин для приготування оздоблювальних напівфабрикатів для борошняних кондитерських виробів. Робота з розрахунками сировини на необхідну кількість виробів
	Нормативні документи, документи обліку, калькуляції, звітності для приготування дріжджового тіста та виробів з нього. Користування нормативно-технологічною документацією, збірниками для господарського обліку; користування збірником рецептур, технологічною карткою, калькуляційною карткою; визначення процентних величин для приготування дріжджового тіста та виробів з нього. Робота з розрахунками сировини на необхідну кількість виробів.
	Нормативні документи, документи обліку, калькуляції, звітності для приготування бездріжджових видів тіста та виробів з нього.
	Нормативні документи, документи обліку, калькуляції, звітності для приготування бездріжджових видів тіста та виробів з нього. Користування нормативно-технологічною документацією, збірниками для господарського обліку; користування збірником рецептур, технологічною карткою, калькуляційною карткою; визначення процентних величин для приготування бездріжджових видів тіста та виробів з нього. Робота з розрахунками сировини на необхідну кількість виробів.
	Нормативні документи, документи обліку, калькуляції, звітності для приготування тістечок і тортів масового попиту. Користування нормативно-технологічною документацією, збірниками для господарського обліку; користування збірником рецептур, технологічною карткою, калькуляційною карткою; визначення процентних величин для приготування тістечок і тортів масового попиту. Робота з розрахунками сировини на необхідну кількість виробів.









