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РОЗШИРЕНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКЦІЇ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Тема 1. Загальна характеристика ресторанного господарства 

Поняття про ресторанне господарство. Характеристика послуг, що 

надають  заклади ресторанного господарства. Класифікація та 

характеристика типів закладів ресторанного господарства. Підприємства 

харчування в структурі готельних комплексів. Технологічна документація.  

Тема 2. Харчування та життєдіяльність людини 

Роль харчування у житті людини. Фактори, що впливають на структуру 

харчування. Основні харчові речовини, їх класифікація, характеристика та 

значення для життєдіяльності людини. Основні функції харчування. 

Концепція та принципи раціонального харчування.  

Тема 3. Основні харчові речовини. Їх роль у формуванні якості 

кулінарної продукції 

Характеристика білків як компонентів сировини для виробництва 

кулінарної продукції. Основні властивості білків, їх значення у 

технологічному процесі виготовлення кулінарної продукції та зміни під дією 

технологічних чинників. Характеристика ліпідів як компонентів сировини 

для виробництва кулінарної продукції. Основні властивості жирів, їх 

значення у технологічному процесі та зміни під дією технологічних 

чинників. Характеристика вуглеводів як компонентів сировини для 

виробництва кулінарної продукції. Основні властивості вуглеводів, їх 

значення у технологічному процесі та зміни під дією технологічних 

чинників. Зміни вітамінів під час технологічної обробки.  

Тема 4. Технологічні принципи виробництва кулінарної продукції 

та забезпечення її якості 

Основні поняття про напівфабрикати, кулінарну продукцію, кулінарну 

обробку продуктів, рецептури. Класифікація кулінарної продукції. 

Характеристика технологічних принципів виробництва кулінарної продукції 

та способів кулінарної обробки продуктів. Основні поняття про якість 

кулінарної продукції. Безпека кулінарної та кондитерської продукції. 

Чинники, що впливають на формування якості та безпеки продукції 

харчування.  

 

РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЯ КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

Тема 1. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з 

овочів, плодів, грибів 

Характеристика технологічних властивостей вихідної сировини. 

Характеристика механічної кулінарної обробки овочів, плодів та грибів. 
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Форми нарізки та рекомендації щодо кулінарного використання овочів. 

Умови, терміни зберігання та вимоги до якості напівфабрикатів з овочів, 

плодів, грибів. 

Класифікація страв з овочів, плодів, грибів за сукупними ознаками. 

Характеристика способів теплової обробки напівфабрикатів з овочів, плодів, 

грибів. Умови і терміни зберігання та реалізації готової продукції. Умови, 

терміни зберігання та вимоги до якості страв та кулінарних виробів  з овочів, 

плодів, грибів. 

Тема 2. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з 

борошна 

Класифікація борошняних виробів. Характеристика та властивості 

основної сировини, її підготовка до виробництва. Способи розпушування 

тіста. Характеристика різних видів тіста. Технологічні схеми виготовлення  

прісного, дріжджового, листкового та пісочного тіста і напівфабрикатів з 

нього. Умови, терміни зберігання та вимоги до якості борошняних 

напівфабрикатів. 

Технологія приготування борошняних страв, борошняних кулінарних 

виробів та борошняних гарнірів. Характеристика та технологічні схеми 

приготування фаршів для страв та кулінарних виробів  з борошна. Умови і 

терміни зберігання та реалізації готової продукції. Вимоги до її якості. 

Тема 3. Технологія напівфабрикатів з м’яса  

Характеристика технологічних властивостей вихідної сировини. Будова 

та склад м’язової тканини. Характеристика механічної кулінарної обробки 

м’яса. Характеристика частин напівтуш яловичини, баранини та свинини. 

Класифікація та приготування м’ясних напівфабрикатів. Асортимент 

напівфабрикатів з яловичини, баранини та свинини. Обробка диких тварин. 

Обробка субпродуктів. Умови, терміни зберігання та вимоги до якості 

напівфабрикатів з м’яса. 

Тема 4. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з 

м’яса  

Значення м’ясних страв у харчуванні людини. Характеристика 

процесів, що відбуваються під час теплової обробки м’яса. Технологія 

приготування страв з вареного, смаженого, тушкованого, запеченого та 

січеного м’яса.  Страви з м’яса диких тварин. Умови і терміни зберігання та 

реалізації готової продукції. Умови, терміни зберігання та вимоги до якості 

страв з м’яса. 

Тема 5. Технологія напівфабрикатів з птиці  

Характеристика технологічних властивостей вихідної сировини. 

Характеристика кулінарної обробки птиці, дичини та кролів. Приготування 

напівфабрикатів з птиці, дичини та кролів. Способи формування тушок птиці 

для теплової обробки. Використання харчових відходів. Умови, терміни 

зберігання та вимоги до якості напівфабрикатів з птиці, дичини та кролів. 

Тема 6. Технологія страв та кулінарних виробів з птиці  

Значення  страв з птиці, дичини та кролів у харчуванні людини. Їх 

класифікація. Характеристика процесів, що відбуваються під час теплової 
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обробки птиці, дичини та кролів. Технологія приготування страв з варених, 

смажених, тушкованих, запечених та січених птиці, дичини та кролів.  Умови 

і терміни зберігання та реалізації готової продукції. Вимоги до її якості. 

Тема 7. Технологія напівфабрикатів з риби  

Характеристика технологічних властивостей вихідної сировини, її 

класифікація. Будова та склад м’язової тканини риб. Характеристика 

способів кулінарної обробки риби. Особливості обробки деяких видів риб. 

Приготування напівфабрикатів з риби, їх класифікація та призначення. 

Обробка та використання рибних відходів. Умови, терміни зберігання та 

вимоги до якості напівфабрикатів з риби. Обробка нерибної водної сировини. 

Тема 8. Технологія страв та кулінарних виробів з риби  

Значення  страв з риби та нерибної водної сировини у харчуванні 

людини. Характеристика процесів, що відбуваються під час теплової обробки 

риби та нерибної водної сировини. Технологія приготування страв з вареної, 

смаженої, тушкованої, запеченої та січеної риби.  Страви з нерибної водної 

сировини.  Умови і терміни зберігання та реалізації готової продукції. 

Вимоги до її якості. 

Тема 9. Технологія соусів 

Значення у харчуванні та класифікація соусів. Сировина та 

напівфабрикати для приготування соусів. Технологія окремих видів соусів. 

Умови і терміни зберігання та реалізації готової продукції. Вимоги до якості. 

Тема 10. Технологія страв та кулінарної продукції  з круп, бобових 

та макаронних виробів 

Значення у харчуванні та класифікація страв з круп, бобових та 

макаронних виробів. Підготовка до варки круп та бобових. Характеристика 

процесів, що відбуваються під час теплової обробки круп, бобових та 

макаронних виробів. Технологія окремих страв та кулінарних виробів з круп, 

бобових та макаронних виробів. Умови і терміни зберігання та реалізації 

готової продукції. Вимоги до її якості. 

Тема 11. Технологія страв та кулінарних виробів  з яєць, молока та 

продуктів їх переробки 

Значення у харчуванні страв з яєць та продуктів їх переробки. 

Характеристика яєць та продуктів їх переробки. Характеристика процесів, що 

відбуваються під час теплової обробки яєць. Технологія окремих страв з 

яєць, молока та продуктів їх переробки. Значення у харчування страв з 

молока та продуктів його переробки. Характеристика процесів, що 

відбуваються під час теплової обробки молочних продуктів. Технологія 

окремих страв з молочних продуктів. Умови і терміни зберігання та 

реалізації готової продукції. Вимоги до її якості. 

Тема 12.  Технологія супів 

Значення супів у харчуванні людини. Асортимент та класифікація 

супів. Формування органолептичних показників бульйонів. Поняття про 

екстрактивні речовини. Технологія окремих видів супів. Умови і терміни 

зберігання та реалізації готової продукції. Вимоги до її якості. 
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Тема 13.  Технологія холодних страв та закусок 

Значення холодних страв та закусок у харчуванні людини.  

Класифікація холодних страв та закусок за сукупними ознаками, їх 

оформлення. Технологія окремих видів холодних страв та закусок. Умови і 

терміни зберігання та реалізації готової продукції. Вимоги до її якості. 

Тема 14.  Технологія солодких страв  

Значення солодких страв у харчуванні людини. Класифікація солодких 

страв. Попередня підготовка продуктів для приготування солодких страв. 

Технологія окремих видів солодких страв. Умови і терміни зберігання та 

реалізації готової продукції. Вимоги до її якості. Характеристика сучасних 

солодких страв. 

Тема 15.  Технологія напоїв  

Значення напоїв у харчуванні людини. Класифікація напоїв за 

сукупними ознаками. Технологія окремих видів холодних та гарячих напоїв. 

Умови і терміни зберігання та реалізації готової продукції. Вимоги до її 

якості. 

РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЯ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Тема 1. Загальні відомості про види тіста, випечені та 

оздоблювальні напівфабрикати 

Класифікація тіста, напівфабрикатів та готових борошняних 

кондитерських виробів. Значення борошняних кондитерських виробів у 

харчуванні людини. Характеристика технологічних властивостей вихідної 

сировини. Загальна принципова технологічна схема виготовлення 

борошняних кондитерських виробів. 

Тема 2. Технологія оздоблювальних напівфабрикатів 

Класифікація оздоблювальних напівфабрикатів, їх призначення. 

Характеристика технологічних властивостей вихідної сировини. Загальні 

принципові технологічні схеми виготовлення окремих видів оздоблювальних 

напівфабрикатів. Умови і терміни зберігання оздоблювальних 

напівфабрикатів. Вимоги до їх якості. 

 

Тема 3. Технологія дріжджового тіста та виробів з нього 

Класифікація дріжджового тіста та виробів з нього. Принципова 

технологічна схема виготовлення дріжджового тіста та виробів з нього. 

Умови і терміни зберігання та реалізації готової продукції. Вимоги до її 

якості.  

Тема 4. Технологія бісквітного тіста та виробів з нього 

Класифікація бісквітного тіста та виробів з нього. Принципова 

технологічна схема виготовлення бісквітного тіста та виробів з нього. Умови 

і терміни зберігання та реалізації готової продукції. Вимоги до її якості.  
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Тема 5. Технологія пісочного тіста та виробів з нього 

Класифікація пісочного тіста та виробів з нього. Принципова 

технологічна схема виготовлення пісочного тіста та виробів з нього. Умови і 

терміни зберігання та реалізації готової продукції. Вимоги до її якості. 

Тема 6. Технологія листкового тіста та виробів з нього 

Класифікація листкового тіста та виробів з нього. Принципова 

технологічна схема виготовлення листкового тіста та виробів з нього. Умови 

і терміни зберігання та реалізації готової продукції. Вимоги до її якості.  

Тема 7. Технологія інших видів тіста та виробів із них 

Принципові технологічні схеми виготовлення заварного, білково-

збивного, пряничного, мигдального та інших видів тіста та виробів з них. 

Умови і терміни зберігання та реалізації готової продукції. Вимоги до її 

якості.  

Тема 8. Загальні підходи щодо розробки меню для різних типів 

закладів ресторанного господарства та контингентів споживачів 

Загальна характеристика видів харчування (раціональне, дієтичне, 

лікувально-профілактичне, дитяче тощо) як передумова для формування 

меню закладів ресторанного господарства. Технологічні принципи 

формування та розробки меню різних типів закладів ресторанного 

господарства та контингентів споживачів. 
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ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

1 Вивчення та аналіз технологічної документації. Робота зі Збірником 

рецептур. Складання технологічних карток 

2 Складання технологічних схем виробництва страв та кулінарної 

продукції 

3 Розрахунок рецептур страв та кулінарних виробів  з мяса та птиці. 

Рішення задач 

4 Розрахунок рецептур страв та кулінарних виробів  з риби. Рішення 

задач 

5 Аналіз сучасних технологій солодких страв  

6 Розрахунок та аналіз рецептур  оздоблювальних напівфабрикатів 

7 Розрахунок рецептур  дріжджового тіста та виробів з нього 

8 Розробка технологічних карт на борошняні кондитерські вироби 

9 Розробка меню для різних типів закладів ресторанного господарства 

та контингентів споживачів 
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ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

1 Приготування страв та кулінарних виробів  з овочів, плодів, грибів 

2 Приготування страв та кулінарних виробів  з борошна 

3 Приготування страв та кулінарних виробів  з м’яса, птиці та риби 

4 Приготування соусів, страв та кулінарної продукції з круп, бобових 

та макаронних виробів 

5 Приготування страв та кулінарних виробів  з яєць, молока та 

продуктів їх переробки 

6 Приготування супів 

7 Приготування холодних страв та закусок 

8 Приготування солодких страв  

9 Приготування бісквітного тіста та виробів з нього 

10 Приготування пісочного тіста та виробів з нього 

11 Приготування листкового тіста та виробів з нього 

12 Приготування заварного, білково-збивного, мигдального та інших 

видів тіста та виробів з них  
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

1 Вивчити загальну характеристику ресторанного господарства 

2 Проаналізувати взаємозв’язок між харчуванням та життєдіяльністю 

людини 

3 Вивчити склад, будову білків харчових продуктів, їх властивості та 

перетворення під час кулінарної обробки 

4 Вивчити склад, будову ліпідів харчових продуктів, їх властивості та 

перетворення під час кулінарної обробки 

5 Вивчити склад, будову вуглеводів харчових продуктів, їх властивості 

та перетворення під час кулінарної обробки 

6 Вивчити вміст вітамінів та мінеральних речовин у харчових 

продуктах,  їх властивості та перетворення під час кулінарної обробки  

7 Вивчити технологічні принципи виробництва кулінарної продукції 

8 Вивчити технологічні принципи забезпечення якості кулінарної 

продукції 

9 Вивчити технологію напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів  з 

овочів, плодів, грибів 

10 Вивчити технологію напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів  з 

борошна  

11 Вивчити технологію напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів  з 

мяса  

12 Вивчити технологію напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів  з 

птиці  

13 Вивчити технологію напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів  з 

риби 

14 Вивчити технологію соусів 

15 Вивчити технологію страв та кулінарної продукції з круп, бобових та 

макаронних виробів 
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16 Вивчити технологію страв та кулінарних виробів з яєць, молока та 

продуктів їх переробки 

17 Вивчити технологію супів 

18 Вивчити технологію холодних страв та закусок 

19 Вивчити технологію солодких страв  

20 Вивчити технологію напоїв  

21 Вивчити загальні відомості про види тіста, випечені та оздоблювальні 

напівфабрикати 

22 Вивчити технологію оздоблювальних напівфабрикатів 

23 Вивчити технологію дріжджового тіста та виробів з нього 

24 Вивчити технологію бісквітного тіста та виробів з нього 

25 Вивчити технологію пісочного тіста та виробів з нього 

26 Вивчити технологію листкового тіста та виробів з нього 

27 Вивчити технологію інших видів тіста та виробів із них 

28 Вивчити загальні підходи щодо розробки меню для різних типів 

закладів ресторанного господарства та контингентів споживачів 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Виконання індивідуального завдання спрямоване на поглиблення 

вивчення дисципліни. Воно передбачає аналіз групи страв згідно з варіантом 

за таким планом: 

1. Описати значення у харчуванні людини даної групи страв.  

2. Навести асортимент даної групи страв. 

3. Скласти технологічну схему однієї зі страв. 

4. Описати процеси, що відбуваються під час приготування цієї страви. 

5. Навести вимоги до якості страви. 

Кожен студент обирає з наведеної нижче таблиці варіант виконання 

завдання за номером, що відповідає його номеру у списку академічної групи.  

 

№ 

варіанту 
Найменування групи страв 

1 Страви з відварених та припущених овочів, плодів та грибів 

2 Страви з тушкованих овочів, плодів та грибів 

3 Страви зі смажених овочів, плодів та грибів 

4 Страви із запечених овочів, плодів та грибів 

5 Борошняні страви 

6 Борошняні кулінарні вироби 

7 Страви з відварених та припущених м’яса та субпродуктів 

8 Страви з тушкованих м’яса та субпродуктів 

9 Страви зі смажених м’яса та субпродуктів 

10 Страви із запеченого м’яса  

11 Страви із січеного м’яса  

12 Страви з відварених та припущених птиці та кроликів 

13 Страви зі смажених птиці та кроликів 

14 Страви із січеного м’яса птиці та кроликів 



 12 

15 Страви з відвареної та припущеної риби 

16 Страви з тушкованої риби 

17 Страви зі смаженої риби 

18 Страви із запеченої риби 

19 Страви із січеної риби 

20 Страви з нерибної водної сировини 

21 Соуси 

22 Страви з крупів, бобових та макаронних виробів 

23 Страви з яєць і сиру 

24 Солодкі страви 

25 Холодні страви та закуски 

 

Завдання виконується в учнівському зошиті або на листах формату А4. 

Оцінюється за 10-бальною шкалою. 
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ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Поняття про ресторанне господарство. Які послуги воно надає 

споживачам? 

2. Характеристика закладів ресторанного господарства. Ознаки 

класифікації. 

3. Підприємства харчування в структурі готельних комплексів. Їх 

типи. Класифікація барів. 

4. Функції ресторанного господарства. 

5. Роль харчування в житті людини. Основні харчові речовини 

продуктів. Роль, яку вони відіграють в нашому організмі. 

6. Основні функції харчування. Принципи раціонального харчування. 

7. Основні поняття, що використовуються в технології продуктів 

харчування.  

8. Класифікація та асортимент кулінарної продукції. 

9. Характеристика технологічних принципів виробництва кулінарної 

продукції. 

10. Способи кулінарної обробки харчової сировини. Їх характеристика. 

11. Теплова обробка харчової сировини, її значення у формуванні 

якості кулінарної продукції. Основні види теплової обробки, їх 

характеристика.  

12. Поняття про харчову цінність кулінарної продукції. Технологічні 

принципи забезпечення якості кулінарної продукції. 

13. Овочі, плоди та гриби. Їх технологічні властивості. Способи 

механічної обробки. Форма нарізки овочів в залежності від кулінарного 

використання. 

14. Асортимент та технологія страв та кулінарних виробів з овочів, 

плодів та грибів. Вимоги до їх якості. Технологічна схема однієї зі страв. 

15. Основні новинки форматів і напрямів ресторанного господарства.  

16.  Сучасні види та способи обробки харчових продуктів.   

17.  Нові тенденції та підходи щодо оформлення, подавання та 

зберігання готової продукції. 

18. Технологія напівфабрикатів з борошна. Класифікація виробів з 

тіста. Характеристика сировини та її підготовка до виробництва. 

Технологічна схема дріжджового тіста, виготовленого безопарним способом. 

19. Способи розпушення тіста. Їх характеристика. Технологічна схема 

дріжджового тіста, виготовленого опарним способом. 

20. Асортимент та технологія борошняних страв. Їх класифікація, 

особливості виготовлення. Технологічна схема однієї з борошняних страв.  

21. Асортимент та технологія борошняних кулінарних виробів. 

Характеристика борошняних кулінарних виробів. Технологічна схема одного 

з них. 

22. Асортимент та технологія борошняних гарнірів. Характеристика 

борошняних гарнірів. Технологічна схема одного з них. 
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23. Асортимент  фаршів для борошняної кулінарної продукції. Їх види 

та особливості приготування. Технологічна схема одного з фаршів. 

24. Технологія напівфабрикатів з м’яса. Характеристика сировини. 

Будова м’язової та сполучної тканин м’яса. Технологічна схема однієї з 

м’ясних страв. 

25. Механічна обробка м’яса. Ділення напівтуші яловичини на відруби. 

Їх кулінарне призначення. Технологічна схема однієї з м’ясних страв. 

26. М’ясні напівфабрикати. Їх класифікація. Асортимент 

напівфабрикатів з яловичини, свинини та баранини. Технологічна схема 

однієї з м’ясних страв. 

27. М’ясні субпродукти. Їх обробка та особливості використання. 

Технологічна схема однієї з м’ясних страв. 

28. Значення м’ясних страв в харчуванні людини. Процеси, що 

відбуваються під час теплової обробки м’яса.  Технологічна схема однієї з 

м’ясних страв. 

29. Асортимент страв з вареного, припущеного, жареного, тушкованого 

та запеченого м’яса. Особливості приготування. Технологічна схема однієї з 

м’ясних страв. 

30. Асортимент страв з посіченого м’яса та м’яса диких тварин. Вимоги 

до якості м’ясних страв. Технологічна схема однієї з м’ясних страв. 

31. Технологічна обробка сільськогосподарських птахів, пернатої 

дичини та кроликів. Характеристика сировини та особливості її 

використання. Приготування напівфабрикатів. Технологічна схема однієї зі 

страв. 

32. Значення страв із сільськогосподарських птахів, пернатої дичини та 

кроликів у харчуванні людини. Процеси, що відбуваються під час теплової 

обробки цієї сировини.  Технологічна схема однієї зі  страв. 

33. Асортимент страв з вареної, припущеної, жареної, тушкованої та 

запеченої птиці. Особливості приготування. Технологічна схема однієї зі  

страв. 

34. Асортимент страв з посіченого м’яса птиці. Вимоги до якості  страв 

із птиці, дичини та кроликів. Технологічна схема однієї зі страв. 

35. Обробка риби на підприємствах ресторанного господарства. 

Характеристика рибної сировини. Ознаки її доброякісності. Особливості 

виготовлення напівфабрикатів з різних видів риби. Технологічна схема однієї 

з рибних страв. 

36. Класифікація нерибної водної сировини. Особливості обробки 

різних видів нерибної водної сировини. Технологічна схема однієї з рибних 

страв. 

37. Значення рибних страв в харчуванні людини. Процеси, що 

відбуваються під час теплової обробки риби.  Технологічна схема однієї з 

рибних страв. 

38. Асортимент страв з вареної, припущеної, жареної, тушкованої та 

запеченої риби. Особливості приготування. Технологічна схема однієї зі  

страв. 
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39. Асортимент страв з посіченої риби та нерибної водної сировини. 

Вимоги до якості рибних страв. Технологічна схема однієї зі страв. 

40. Соуси. Їх значення у харчуванні. Класифікація та характеристика. 

Асортимент та технологія соусів.  Вимоги до якості. Технологічна схема 

одного з соусів. 

41. Страви з крупів, бобових та макаронних виробів. Значення у 

харчуванні. Процеси, що відбуваються під час кулінарної обробки цієї 

сировини.  Асортимент страв. Вимоги до якості страв з крупів, бобових та 

макаронних виробів. Технологічна схема однієї зі страв. 

42. Страви з яєць. Значення у харчуванні. Процеси, що відбуваються 

під час теплової обробки яєць. Асортимент страв. Вимоги до їх якості. 

Технологічна схема однієї зі страв. 

43. Страви з кисломолочного сиру. Значення у харчуванні. Процеси, що 

відбуваються під час теплової обробки сиру. Асортимент страв. Вимоги до їх 

якості. Технологічна схема однієї зі страв. 

44. Супи. Їх значення у харчуванні. Класифікація та характеристика. 

Асортимент та технологія супів.  Вимоги до якості. Технологічна схема 

одного з супів. 

45. Солодкі страви. Їх значення у харчуванні. Класифікація та 

характеристика. Асортимент та технологія.  Вимоги до якості. Технологічна 

схема однієї зі страв. 

46. Холодні страви та закуски. Їх значення у харчуванні. Класифікація 

та характеристика. Асортимент та технологія.  Вимоги до якості. 

Технологічна схема однієї зі страв. 

47. Значення кондитерських виробів у харчуванні людини. 

Класифікація та характеристика випічних та оздоблювальних 

напівфабрикатів.  

48. Оздоблювальні напівфабрикати для борошняних кондитерських 

виробів. Креми. Їх призначення, класифікація. Особливості виготовлення 

різних видів кремів. 

49. Цукристі оздоблювальні напівфабрикати для борошняних 

кондитерських виробів. Їх призначення, класифікація. Особливості 

виготовлення різних видів цукристих напівфабрикатів. 

50. Марципани та праліне. Їх призначення, класифікація. Особливості 

виготовлення. 

51. Напівфабрикати для обсипання борошняних кондитерських 

виробів. Їх призначення, класифікація. Особливості виготовлення. 

52. Прикраси з шоколаду для оздоблення борошняних кондитерських 

виробів. Їх призначення, класифікація. Особливості виготовлення. 

53. Фруктово-ягідні напівфабрикати для оздоблення борошняних 

кондитерських виробів. Їх призначення, класифікація. Особливості 

виготовлення. 

54. Желе для оздоблення борошняних кондитерських виробів. Його 

призначення, класифікація. Особливості виготовлення. 
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55. Характеристика та види бісквітних напівфабрикатів. Способи їх 

приготування. Види та причини браку. Вироби з бісквітного тіста. 

56. Характеристика та види пісочних напівфабрикатів. Способи їх 

приготування. Види та причини браку. Вироби з пісочного тіста. 

57. . Характеристика листкового напівфабрикату. Технологія 

приготування. Види та причини браку. Вироби з листкового тіста. 

58.  Опарний спосіб приготування дріжджового тіста. Основні стадії 

приготування виробів з дріжджового тіста.  

59.  Безопарний спосіб приготування дріжджового тіста. Процеси, що 

відбуваються під час випікання виробів з дріжджового тіста.  

60.  Характеристика заварного напівфабрикату. Технологія 

приготування. Види та причини браку. Вироби з заварного тіста.  

61.  Характеристика білково-збивного напівфабрикату. Технологія 

приготування. Види та причини браку. Вироби з білково-збивного тіста. 

62.  Характеристика та класифікація пряників. Основна сировина. 

Способи виготовлення тіста для пряників.  

63.  Характеристика та класифікація кексів. Основна сировина. 

Способи виготовлення тіста для кексів. 

64.  Характеристика крихтового напівфабрикату. Технологія 

приготування. Вироби з нього. 

65.  Характеристика та види міндально-горіхового напівфабрикату. 

Основна сировина. Технологія приготування. Вироби з нього. 

66.  Характеристика цукрового напівфабрикату. Технологія 

приготування. Вироби з нього. 

67.  Характеристика медових та сметанних напівфабрикатів. Технологія 

приготування. Вироби з них. 



 17 

Приклад екзаменаційного білету 

 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» 

Семестр 4 

Форма навчання: очна / заочна 

Ступінь вищої освіти: бакалавр 

Навчальна дисципліна: Технологія продукції ресторанного господарства 
 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

1. (10 балів) Поняття про ресторанне господарство. Які послуги воно надає 

споживачам? 

2. (15 балів) Способи розпушення тіста. Їх характеристика.  

3. (15 балів) Асортимент страв з вареної, припущеної, жареної, тушкованої 

та запеченої птиці. Особливості приготування. Технологічна схема однієї зі  

страв.  
 

Затверджено на засіданні кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-

ресторанної справи 

Завідувач кафедри ________________________ (Н.І. Данько)            

Екзаменатор______________________________(Н.В. Гревцева) 
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