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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
        Освітня програма складена на основі стандарту професійної (професійно-

технічної) освіти з професії 7412 «Кондитер», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 27 грудня 2017 р. № 1691 на модульно-

предметному підході та базується на відповідних нормативно-правових актах: 

законах України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», 

Постанові Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 № 956 «Про затвердження 

Положення про ступеневу професійно-технічну освіту», Наказі Міністерства 

освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 «Про затвердження Положення про 

організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних 

навчальних закладах», Листі департаменту професійної освіти МОН України від 

26.04.2018 № 3-440 «Про методичний супровід упровадження стандартів 

професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного 

підходу».  

Дана освітня програма розроблена для підвищення кваліфікації на 

першому ступені навчання кваліфікованих робітників у закладі освіти. 

Дана програма розроблена з метою дотримання єдиних вимог при 

плануванні освітньої діяльності з урахуванням вимог стандартів професійної 

(професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу. Цілі і 

завдання робочої освітньої програми – розвиток в учнів особистісних якостей, а 

також формування професійних компетентностей у відповідності з вимогами 

Міністерства освіти і науки України з даної професії. 

Робоча освітня програма розрахована на навчання слухачів, які отримали 

базову (повну) загальну середню освіту, мали при вступі до закладу освіти вік, 

установлений відповідно до законодавства, і не мали медичних протипоказань 

для виробничого навчання і роботи з цієї професії.   

Робоча освітня програма з підготовки кваліфікованих робітників містить 

співвідношення між професійно-теоретичною та професійно-практичною 

підготовками, в процесі яких забезпечується формування професійних 

компетентностей. 

Програма включає послідовне вивчення навчальних предметів професійно-

теоретичної та професійно-практичної підготовок.  

Навчальні дисципліни з професійно-теоретичної підготовки вивчаються за 

робочими освітніми програмами, розробленими на основі компетентностей, у 

яких відображаються зміни, притаманні відповідній галузі виробництва, 

підприємству-замовнику кадрів. 

Освітня програма розрахована на 730 год. для професії «Кондитер»           

(у тому числі 30 год. консультації).  

Для вивчення навчальних дисциплін професійно-теоретичної підготовки 

відводиться 204 години. Для професійно-практичної підготовки відводиться      

489 годин.  

Навантаження учнів під час професійно-практичної підготовки: виробниче 

навчання  6 годин, виробнича практика  7 годин. 

До самостійного виконання робіт слухачі допускаються лише після 

навчання і перевірки знань з охорони праці. 

З метою визначення досягнутих рівнів професійної кваліфікації учнів з 

професії «Кондитер» проводиться поетапна кваліфікаційна атестація, за 
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наслідками якої присвоюється відповідна кваліфікація. 

Державна кваліфікаційна атестація здійснюється за рахунок навчального 

часу, відведеного на професійно-практичну підготовку, і складає 7 годин. 

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються закладом 

освіти і базуються на компетентнісному підході відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційної характеристики. 

Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» 

відповідного розряду можливе за умови набуття учнем усіх компетентностей.  

Випускнику закладу професійної (професійно-технічної) освіти, який 

успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії 

відповідного розряду і видається диплом державного зразка.  

Робочим навчальним планом передбачено проведення спільної 

виробничої практики за шістьма модулями:  КНД 4.1, КНД 4.2,  КНД 4.3, КНД 

4.4, КНД 4.5, КНД 4.6.       

Предмет «Охорона праці» відповідно до стандарту П(ПТ)О розглядається 

серед предметів професійно-теоретичної підготовки в кількості 15 годин. 

 

 
Умовні позначення, що використовуються: 

СП(ПТ)О – стандарт професійної (професійно-технічної) освіти; 

ЗПК – загальнопрофесійна компетентність; 

КНД  - кондитер.  

Т – тема; 

ЛР – лабораторна робота; 

ПР – практична робота; 

ЛПР – лабораторно-практична робота; 

ПКА – поетапна кваліфікаційна атестація; 

ДКА – державна кваліфікаційна атестація. 

 

Укладачі:  
Середюк Н.В. – викладач спеціальних предметів 

Крамаренко Ю.М. - викладач спеціальних предметів 

Семенюта С.І. - викладач спеціальних предметів 

Гончар В.Ф. – майстер виробничого навчання 

Дяченко Р.С. - майстер виробничого навчання 

Липовенко О.А. - методист 
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ТАБЛИЦЯ  ВІДПОВІДНОСТІ  КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  НАВЧАЛЬНИМ  ПРЕДМЕТАМ 

      Професія: 7412 Кондитер 

      Кваліфікація: кондитер 4-го розряду 

 

 

     Загальний фонд навчального часу – 730 год.: 

 

 Професійно-теоретична підготовка  –  204 год.  

Товарознавство та технології приготування борошняних кондитерських виробів  

(КНД 4.1, КНД 4.2,  КНД 4.3, КНД 4.4, КНД 4.5, КНД 4.6)                                                                 - 107 год. 

            Технічне оснащення (устаткування) підприємств харчування   

            (КНД 4.1, КНД 4.2,  КНД 4.3, КНД 4.4, КНД 4.5, КНД 4.6)                                                                 -  16 год. 

Гігієна та санітарія виробництва  (КНД 4.1, КНД 4.2,  КНД 4.3, КНД 4.4, КНД 4.5, КНД 4.6)        -  16 год. 

Організація виробництва та обслуговування (КНД 4.1, КНД 4.2,  КНД 4.3, КНД 4.4, КНД 4.5,  

КНД 4.6)                                                                                                                                                      - 12 год. 

Господарський облік, калькуляція та звітність (КНД 4.1, КНД 4.2,  КНД 4.3, КНД 4.4, КНД 4.5,  

КНД 4.6)                                                                                                                                                      - 12 год. 

Малювання та ліплення (КНД 4.1, КНД 4.2,  КНД 4.3, КНД 4.4, КНД 4.5, КНД 4.6)                         - 26 год. 

Охорона праці (КНД 4.1, КНД 4.2,  КНД 4.3, КНД 4.4, КНД 4.5, КНД 4.6)                                         - 15 год. 

 

 Професійно-практична підготовка  –  489 год. 

Виробниче навчання   – 174 год. 

Виробнича практика   – 315 год. 

 

          *Примітка: 30 годин консультації 
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ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Позна

чення 

Професійні 

компетентності 

Зміст професійних компетентностей Назви предметів Кількість годин 
Професійно-

теоретична 

підготовка 

Професійно-

практична підготовка 

Виробниче 

навчання 

Виробнича 

практика 

Модуль КНД - 4.1  Приготування оздоблювальних напівфабрикатів для борошняних кондитерських виробів 

КНД- 

4.1.1 

Приготування 

кремів масляних 

на основі 

сиропів 

Знати: технологію приготування кремів масляних на 

основі сиропів; правила розрахунку сировини; вимоги 

до якості; можливі дефекти кремів та причини 

виникнення; терміни та умови зберігання; правила 

експлуатації відповідних видів технологічного 

устаткування, виробничого інвентарю, інструменту; 

норми санітарії і гігієни; вимоги охорони праці. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; виготовляти основні масляні креми на 

основі сиропів та їх похідні; визначати якість 

органолептичним методом; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; вирішувати проблемні 

ситуації; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 

охорони праці 

Товарознавство та 

технології приготування 
борошняних 

кондитерських виробів 

 
Технічне оснащення 

(устаткування) 

підприємств харчування 
 

Гігієна та санітарія 

виробництва 

Організація виробництва та 
обслуговування 

 

Господарський облік, 
калькуляція та звітність 

 

Малювання та ліплення 

 
Охорона праці 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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КНД- 

4.1.2 

Приготування 

заварного крему, 

його різновидів 

Знати: технологію приготування заварного крему; 

правила розрахунку сировини; вимоги до якості; 

можливі дефекти крему та причини виникнення; умови 

і терміни зберігання крему; правила експлуатації 

відповідних видів технологічного устаткування, 

виробничого інвентарю, інструменту; норми охорони 

праці, виробничої санітарії та особистої гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією, робити розрахунок 

Товарознавство та 

технології приготування 
борошняних 

кондитерських виробів 

 

Технічне оснащення 
(устаткування) 

підприємств харчування 

 
Гігієна та санітарія 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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сировини; виготовляти заварний крем; визначати 

якість; вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; дотримуватись норм 

санітарії і гігієни, вимог охорони праці 

виробництва 

Організація виробництва та 
обслуговування 

 

Господарський облік, 
калькуляція та звітність 

 

Малювання та ліплення 

 
Охорона праці 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

КНД- 

4.1.3 

Приготування 

білкового крему, 

його різновидів 

Знати: технологію приготування білкового крему та 

його різновидів; правила розрахунку сировини; вимоги 

до якості; можливі дефекти крему та причини 

виникнення; умови і терміни зберігання крему; 

правила експлуатації відповідних видів технологічного 

устаткування, виробничого інвентарю, інструменту; 

правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та 

особистої гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією, робити розрахунок 

сировини;  виготовляти білковий крем та його 

різновиди; визначати якість; вирішувати проблемні 

ситуації; користуватись устаткуванням та інвентарем; 

дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони 

праці 

Товарознавство та 

технології приготування 

борошняних 

кондитерських виробів 
 

Технічне оснащення 

(устаткування) 
підприємств харчування 

 

Гігієна та санітарія 
виробництва 

Організація виробництва та 

обслуговування 

 
Господарський облік, 

калькуляція та звітність 

 
Малювання та ліплення 

 

Охорона праці 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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КНД- 

4.1.4 

Приготування 

карамелі, її 

різновидів, 

оздоблювальних 

виробів з неї 

Знати: технологію  приготування карамелі та її 

різновидів; правила виготовлення  деталей малюнків 

різних по формі та за кольором, декоративних виробів; 

можливі дефекти та причини їх виникнення; вимоги до 

якості; умови та терміни зберігання; правила 

експлуатації відповідних видів технологічного 

устаткування, виробничого інвентарю, інструменту; 

правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та 

Товарознавство та 
технології приготування 

борошняних 

кондитерських виробів 
 

Технічне оснащення 

(устаткування) 

підприємств харчування 
 

3  
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особистої гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією, робити розрахунок 

сировини; виготовляти різні види карамелі та деталі 

малюнків з неї; визначати якість; вирішувати 

проблемні ситуації; користуватись устаткуванням та 

інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, 

вимог охорони праці 

Гігієна та санітарія 

виробництва 
Організація виробництва та 

обслуговування 

 
Господарський облік, 

калькуляція та звітність 

 

Малювання та ліплення 
 

Охорона праці 

 

 

6 
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КНД- 

4.1.5 

Приготування 

грильяжу, 

марципанової 

маси та 

елементів 

оздоблення з них 

Знати: технологію приготування грильяжу, 

марципанової маси та елементів оздоблення з них; 

правила виготовлення  елементів оздоблення; можливі 

дефекти та причини їх виникнення; вимоги до якості; 

умови та терміни зберігання; правила експлуатації 

відповідних видів технологічного устаткування, 

виробничого інвентарю, інструменту; правила і норми 

охорони праці, виробничої санітарії та особистої 

гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією, робити розрахунок 

сировини; виготовляти грильяж, марципанову масу та 

елементи оздоблення з них;визначати якість; 

вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; дотримуватись норм 

санітарії і гігієни, вимог охорони праці 

Товарознавство та 
технології приготування 

борошняних 

кондитерських виробів 

 
Технічне оснащення 

(устаткування) 

підприємств харчування 
 

Гігієна та санітарія 

виробництва 
Організація виробництва та 

обслуговування 

 

Господарський облік, 
калькуляція та звітність 

 

Малювання та ліплення 
 

Охорона праці 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

КНД- 

4.1.6 

Приготування 

цукрових мастик 

та елементів 

оздоблення з них 

Знати: технологію  приготування цукрових мастик та 

елементів оздоблення з них; правила виготовлення  

елементів оздоблення; можливі дефекти та причини їх 

виникнення; вимоги до якості; умови та терміни 

зберігання; правила експлуатації відповідних видів 

технологічного устаткування, виробничого інвентарю, 

інструменту; правила і норми охорони праці, 

виробничої санітарії та особистої гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

Товарознавство та 

технології приготування 
борошняних 

кондитерських виробів 

 
Технічне оснащення 

(устаткування) 

підприємств харчування 

 
Гігієна та санітарія 

4  

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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технологічною документацією, робити розрахунок 

сировини; виготовляти цукрові мастики та елементи 

оздоблення з них; визначати якість; вирішувати 

проблемні ситуації; користуватись устаткуванням та 

інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, 

вимог охорони праці 

виробництва 

Організація виробництва та 
обслуговування 

 

Господарський облік, 
калькуляція та звітність 

 

Малювання та ліплення 

 
Охорона праці 

КНД- 

4.1.7 

Приготування 

різних видів 

глазурі та 

елементів 

оздоблення з неї 

Знати: технологію  приготування різних видів глазурі 

та елементів оздоблення з неї; правила виготовлення  

елементів оздоблення, декоративних виробів; можливі 

дефекти та причини їх виникнення; вимоги до якості; 

умови та терміни зберігання; правила експлуатації 

відповідних видів технологічного устаткування, 

виробничого інвентарю, інструменту; норми охорони 

праці, виробничої санітарії та особистої гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією, робити розрахунок 

сировини;виготовляти різні види глазурі та елементи 

оздоблення з неї, декоративні вироби; визначати якість; 

вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; дотримуватись норм 

санітарії і гігієни, вимог охорони праці 

Товарознавство та 

технології приготування 
борошняних 

кондитерських виробів 

 

Технічне оснащення 
(устаткування) 

підприємств харчування 

 
Гігієна та санітарія 

виробництва 

Організація виробництва та 
обслуговування 

 

Господарський облік, 

калькуляція та звітність 
 

Малювання та ліплення 

 
Охорона праці 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

КНД- 

4.1.8 

Приготування 

мусів, суфле 

Знати: технологію  приготування мусів, суфле; 

можливі дефекти та причини їх виникнення; вимоги до 

якості; умови та терміни зберігання; правила 

експлуатації відповідних видів технологічного 

устаткування, виробничого інвентарю, інструменту; 

норми охорони праці, виробничої санітарії та особистої 

гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією, робити розрахунок 

сировини; виготовляти муси і суфле; визначати якість; 

Товарознавство та 

технології приготування 

борошняних 
кондитерських виробів 

 

Технічне оснащення 
(устаткування) 

підприємств харчування 

 

Гігієна та санітарія 
виробництва 

4  

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; дотримуватись норм 

санітарії і гігієни, вимог охорони праці 

Організація виробництва та 

обслуговування 
 

Господарський облік, 

калькуляція та звітність 
 

Малювання та ліплення 

 

Охорона праці 

КНД- 

4.1.9 

Виготовлення 

оздоблень з 

шоколаду 

Знати: технологію  приготування оздоблень з 

шоколаду, декоративних виробів з нього; можливі 

дефекти та причини їх виникнення; вимоги до якості; 

умови та терміни зберігання; правила експлуатації 

відповідних видів технологічного устаткування, 

виробничого інвентарю, інструменту; норми охорони 

праці, виробничої санітарії та особистої гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією, робити розрахунок 

сировини; виготовляти оздоблення з шоколаду, 

декоративні вироби з нього; проводити процес 

темперування шоколаду; визначати якість; вирішувати 

проблемні ситуації; користуватись устаткуванням та 

інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, 

вимог охорони праці 

Товарознавство та 

технології приготування 

борошняних 
кондитерських виробів 

 

Технічне оснащення 

(устаткування) 
підприємств харчування 

 

Гігієна та санітарія 
виробництва 

Організація виробництва та 

обслуговування 
 

Господарський облік, 

калькуляція та звітність 

 
Малювання та ліплення 

 

Охорона праці 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

КНД-

4.1.10 

Виготовлення 

оздоблень з 

кремів з 

застосуванням 

кондитерських 

інструментів 

Знати: технологію  приготування оздоблень з кремів із 

застосуванням кондитерських інструментів; способи і 

техніки нанесення складного багатокольорового 

малюнку; можливі дефекти та причини їх виникнення; 

вимоги до якості; умови та терміни зберігання; правила 

експлуатації відповідних видів технологічного 

устаткування, виробничого інвентарю, інструменту; 

норми охорони праці, виробничої санітарії та особистої 

гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією, робити розрахунок 

Товарознавство та 

технології приготування 

борошняних 

кондитерських виробів 
 

Технічне оснащення 

(устаткування) 
підприємств харчування 

 

Гігієна та санітарія 

виробництва 
Організація виробництва та 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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сировини; працювати з  кондитерським інвентарем, 

виконувати різні види оздоблення із застосуванням 

кондитерських інструментів, наносити складний 

багатокольоровий візерунок на поверхню 

кондитерських виробів, з роздільним розміщенням 

дрібних та середніх деталей малюнку та з різними 

традиційними переходами тонів, підбирати крем за 

кольорами, візуально перевіряти суміщення 

кольорових елементів і деталей малюнка; визначати 

якість; вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; дотримуватись норм 

санітарії і гігієни, вимог охорони праці 

обслуговування 

 
Господарський облік, 

калькуляція та звітність 

 
Малювання та ліплення 

 

Охорона праці 

Модуль КНД - 4.2  Приготування помадних, фруктових, желейних цукерок, мармеладу 

КНД- 

4.2.1 

Виготовлення 

різноманітних 

цукрових мас 

Знати: технологію виготовлення різноманітних 

цукрових мас; можливі дефекти та причини їх 

виникнення; вимоги до якості; умови та терміни 

зберігання; правила експлуатації відповідних видів 

технологічного устаткування, виробничого інвентарю, 

інструменту;  норми охорони праці, виробничої 

санітарії та особистої гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; виготовляти різноманітні цукрові маси та 

елементи оздоблення з них; визначати якість; 

вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; дотримуватись норм 

санітарії і гігієни, вимог охорони праці 

Товарознавство та 
технології приготування 

борошняних 

кондитерських виробів 
 

Технічне оснащення 

(устаткування) 
підприємств харчування 

 

Гігієна та санітарія 

виробництва 
Організація виробництва та 

обслуговування 

 
Господарський облік, 

калькуляція та звітність 

 
Малювання та ліплення 

 

Охорона праці 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

КНД- 

4.2.2 

Виготовлення 

мармеладу 

Знати: технологію виготовлення мармеладу; правила 

розрахунку сировини; можливі дефекти та причини їх 

виникнення; терміни та умови зберігання; вимоги до 

якості; правила експлуатації відповідних видів 

технологічного устаткування, виробничого інвентарю, 

інструменту; норми охорони праці, виробничої 

Товарознавство та 
технології приготування 

борошняних 

кондитерських виробів 
 

Технічне оснащення 

3 
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санітарії та особистої гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; виготовляти мармелад; визначати якість; 

вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; дотримуватись норм 

санітарії і гігієни, вимог охорони праці 

(устаткування) 

підприємств харчування 
 

Гігієна та санітарія 

виробництва 
Організація виробництва та 

обслуговування 

 

Господарський облік, 
калькуляція та звітність 

 

Малювання та ліплення 
 

Охорона праці 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

7 

КНД- 

4.2.3 

Виготовлення 

фруктових та 

желейних мас 

Знати: технологію виготовлення фруктових та 

желейних мас; правила розрахунку сировини; можливі 

дефекти та причини їх виникнення; терміни та умови 

зберігання; вимоги до якості; правила експлуатації 

відповідних видів технологічного устаткування, 

виробничого інвентарю, інструменту; норми охорони 

праці, виробничої санітарії та особистої гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; виготовляти фруктові та желейні маси; 

визначати якість; вирішувати проблемні ситуації; 

користуватись устаткуванням та інвентарем; 

дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони 

праці 

Товарознавство та 

технології приготування 
борошняних 

кондитерських виробів 

 
Технічне оснащення 

(устаткування) 

підприємств харчування 
 

Гігієна та санітарія 

виробництва 

Організація виробництва та 
обслуговування 

 

Господарський облік, 
калькуляція та звітність 

 

Малювання та ліплення 

 
Охорона праці 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Модуль КНД - 4.3  Приготування десертів 

КНД - 

4.3.1 

Виготовлення 

десертів з 

утворенням 

драглів 

Знати: технологію  виготовлення десертів з 

утворенням драглів; правила розрахунку сировини; 

можливі дефекти та причини їх виникнення; правила 

подавання десертів; терміни та умови зберігання; 

вимоги до якості; правила експлуатації відповідних 

Товарознавство та 
технології приготування 

борошняних 

кондитерських виробів 

 

2 
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видів технологічного устаткування, виробничого 

інвентарю, інструменту; норми охорони праці, 

виробничої санітарії та особистої гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; виготовляти десерти з утворенням драглів; 

визначати якість; вирішувати проблемні ситуації; 

користуватись устаткуванням та інвентарем; 

підбирати посуд для подавання десерту; 

дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони 

праці 

Технічне оснащення 

(устаткування) 
підприємств харчування 

 

Гігієна та санітарія 
виробництва 

Організація виробництва та 

обслуговування 

 
Господарський облік, 

калькуляція та звітність 

 
Малювання та ліплення 

 

Охорона праці 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

7 

КНД - 

4.3.2 

Виготовлення 

гарячих десертів 

Знати: технологію  виготовлення гарячих десертів; 

правила розрахунку сировини; можливі дефекти та 

причини їх виникнення; правила подавання десертів; 

терміни та умови зберігання; вимоги до якості; правила 

експлуатації відповідних видів технологічного 

устаткування, виробничого інвентарю, інструменту; 

норми охорони праці, виробничої санітарії та особистої 

гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; виготовляти гарячі десерти; визначати 

якість; вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; підбирати посуд для 

подавання десерту; дотримуватись норм санітарії і 

гігієни, вимог охорони праці 

Товарознавство та 

технології приготування 
борошняних 

кондитерських виробів 

 
Технічне оснащення 

(устаткування) 

підприємств харчування 

 
Гігієна та санітарія 

виробництва 

Організація виробництва та 
обслуговування 

 

Господарський облік, 
калькуляція та звітність 

 

Малювання та ліплення 

 
Охорона праці 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

КНД - 

4.3.3 

Виготовлення 

заморожених 

десертів 

Знати: технологію  виготовлення заморожених 

десертів; правила розрахунку сировини; можливі 

дефекти та причини їх виникнення; правила подавання 

десертів; терміни та умови зберігання; вимоги до 

якості; правила експлуатації відповідних видів 

Товарознавство та 

технології приготування 
борошняних 

кондитерських виробів 

 

2 

 

 

 

1 
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технологічного устаткування, виробничого інвентарю, 

інструменту; норми охорони праці, виробничої 

санітарії та особистої гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; виготовляти заморожені десерти; визначати 

якість; вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; підбирати посуд для 

подавання десерту; дотримуватись норм санітарії і 

гігієни, вимог охорони праці 

Технічне оснащення 

(устаткування) 
підприємств харчування 

 

Гігієна та санітарія 
виробництва 

Організація виробництва та 

обслуговування 

 
Господарський облік, 

калькуляція та звітність 

 
Малювання та ліплення 

 

Охорона праці 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

КНД - 

4.3.4 

Виготовлення 

десертів з плодів 

і ягід 

Знати: технологію  виготовлення десертів з плодів і 

ягід; правила розрахунку сировини; можливі дефекти 

та причини їх виникнення; правила подавання десертів; 

терміни та умови зберігання; вимоги до якості; правила 

експлуатації відповідних видів технологічного 

устаткування, виробничого інвентарю, інструменту; 

норми охорони праці, виробничої санітарії та особистої 

гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; виготовляти десерти з плодів і ягід; 

визначати якість; застосовувати елементи карвінгу; 

виконувати прийоми карамелізації та фламбування; 

вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; підбирати посуд для 

подавання десерту; дотримуватись норм санітарії і 

гігієни, вимог охорони праці 

Товарознавство та 

технології приготування 
борошняних 

кондитерських виробів 

 
Технічне оснащення 

(устаткування) 

підприємств харчування 

 
Гігієна та санітарія 

виробництва 

Організація виробництва та 
обслуговування 

 

Господарський облік, 
калькуляція та звітність 

 

Малювання та ліплення 

 
Охорона праці 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Модуль КНД - 4.4  Приготування дріжджового тіста та виробів з нього 

КНД -

4.4.1 

Приготування 

дріжджового 

шарового тіста 

та виробів з 

Знати: технологію приготування дріжджового 

шарового тіста, способи прошаровування тіста; 

асортимент виробів; формування та особливості 

оздоблення виробів до і після випікання, вихід та 

Товарознавство та 
технології приготування 

борошняних 

кондитерських виробів 

5 
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нього вимоги до якості виробів; можливі дефекти  та способи 

усунення їх; терміни та умови зберігання; правила 

експлуатації відповідних видів технологічного 

устаткування, виробничого інвентарю, інструменту; 

норми охорони праці, виробничої санітарії та особистої 

гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; готувати дріжджове шарове тісто та вироби 

з нього; визначати якість; вирішувати проблемні 

ситуації; користуватись устаткуванням та інвентарем; 

дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони 

праці 

 

Технічне оснащення 
(устаткування) 

підприємств харчування 

 
Гігієна та санітарія 

виробництва 

Організація виробництва та 

обслуговування 
 

Господарський облік, 

калькуляція та звітність 
 

Малювання та ліплення 

 
Охорона праці 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

14 

КНД -

4.4.2 

Приготування 

швидко заморо-

жених напів-

фабрикатів з 

дріжджового 

тіста 

Знати: технологію приготування швидкозаморожених 

напівфабрикатів з дріжджового тіста; методи 

консервування напівфабрикатів; асортимент виробів; 

різні види пакувальних матеріалів; вихід та вимоги до 

якості виробів; можливі дефекти  та способи усунення 

їх;терміни та умови зберігання; правила експлуатації 

відповідних видів технологічного устаткування, 

виробничого інвентарю, інструменту; норми охорони 

праці, виробничої санітарії та особистої гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; готувати швидкозаморожені 

напівфабрикати з дріжджового тіста; визначати якість; 

підбирати пакувальний матеріал; вирішувати 

проблемні ситуації; користуватись устаткуванням та 

інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, 

вимог охорони праці 

Товарознавство та 

технології приготування 

борошняних 

кондитерських виробів 
 

Технічне оснащення 

(устаткування) 
підприємств харчування 

 

Гігієна та санітарія 
виробництва 

Організація виробництва та 

обслуговування 

 
Господарський облік, 

калькуляція та звітність 

 
Малювання та ліплення 

 

Охорона праці 
 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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Модуль КНД - 4.5  Приготування бездріджових видів тіста  та виробів з нього 

КНД -

4.5.1 

Приготування 

медового тіста 

та виробів з 

нього 

Знати: технологію приготування медового тіста, 

асортимент  виробів з нього;вихід та вимоги до якості 

виробів; можливі дефекти  та способи усунення їх; 

терміни та умови зберігання; правила експлуатації 

відповідних видів технологічного устаткування, 

виробничого інвентарю, інструменту; норми охорони 

праці, виробничої санітарії та особистої гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; готувати медове тісто та вироби з нього; 

визначати якість; вирішувати проблемні ситуації; 

користуватись устаткуванням та інвентарем; 

дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони 

праці 

Товарознавство та 
технології приготування 

борошняних 

кондитерських виробів 
 

Технічне оснащення 

(устаткування) 

підприємств харчування 
 

Гігієна та санітарія 

виробництва 
Організація виробництва та 

обслуговування 

 
Господарський облік, 

калькуляція та звітність 

 

Малювання та ліплення 
 

Охорона праці 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

КНД -

4.5.2 

Приготування 

білкового тіста 

різних видів та 

виробів з нього 

Знати: технологію приготування різних видів 

білкового тіста та виробів з нього; формування і 

випікання; вихід та вимоги до якості виробів; можливі 

дефекти  та способи усунення їх; терміни та умови 

зберігання; правила експлуатації відповідних видів 

технологічного устаткування, виробничого інвентарю, 

інструменту; норми охорони праці, виробничої 

санітарії та особистої гігієни. 

Уміти:організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; готувати різні види білкового тіста та 

вироби з нього; визначати якість;вирішувати проблемні 

ситуації; користуватись устаткуванням та інвентарем; 

дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони 

праці 

Товарознавство та 

технології приготування 

борошняних 
кондитерських виробів 

 

Технічне оснащення 
(устаткування) 

підприємств харчування 

 
Гігієна та санітарія 

виробництва 

Організація виробництва та 

обслуговування 
 

Господарський облік, 

калькуляція та звітність 
 

Малювання та ліплення 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
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Охорона праці 

КНД -

4.5.3 

Приготування 

різних видів 

бісквітного тіста  

та виробів з 

нього 

Знати: технологію приготування різних видів 

бісквітного тіста та виробів з нього; формування та 

особливості оздоблення виробів, вихід та вимоги до 

якості виробів; можливі дефекти  та способи усунення 

їх; терміни та умови зберігання; правила експлуатації 

відповідних видів технологічного устаткування, 

виробничого інвентарю, інструменту; норми охорони 

праці, виробничої санітарії та особистої гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; готувати різні види бісквітного тісто та 

вироби з нього; вводити в тісто натуральні харчових 

барвники; визначати якість;вирішувати проблемні 

ситуації; користуватись устаткуванням та інвентарем; 

дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони 

праці 

Товарознавство та 

технології приготування 

борошняних 

кондитерських виробів 
 

Технічне оснащення 

(устаткування) 
підприємств харчування 

 

Гігієна та санітарія 
виробництва 

Організація виробництва та 

обслуговування 

 
Господарський облік, 

калькуляція та звітність 

 
Малювання та ліплення 

 

Охорона праці 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

КНД -

4.5.4 

Приготування 

заварного тіста 

та виробів з 

нього 

Знати: технологію приготування заварного тіста та 

виробів з нього; формування та особливості 

оздоблення виробів, вихід та вимоги до якості виробів; 

можливі дефекти  та способи усунення їх; терміни та 

умови зберігання; правила експлуатації відповідних 

видів технологічного устаткування, виробничого 

інвентарю, інструменту; норми охорони праці, 

виробничої санітарії та особистої гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; готувати заварне тісто та вироби з нього; 

визначати якість; вирішувати проблемні ситуації; 

користуватись устаткуванням та інвентарем; 

дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони 

праці 

Товарознавство та 
технології приготування 

борошняних 

кондитерських виробів 
 

Технічне оснащення 

(устаткування) 
підприємств харчування 

 

Гігієна та санітарія 

виробництва 
Організація виробництва та 

обслуговування 

 
Господарський облік, 

калькуляція та звітність 

 

Малювання та ліплення 
 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
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Охорона праці 1 

КНД -

4.5.5 

Приготування 

прісного 

шарового тіста 

та виробів з 

нього 

Знати: технологію приготування прісного шарового  

тіста та виробів з нього; формування та оздоблення 

виробів після випікання, вихід та вимоги до якості 

виробів; можливі дефекти  та способи усунення їх; 

терміни та умови зберігання; правила експлуатації 

відповідних видів технологічного устаткування, 

виробничого інвентарю, інструменту; норми охорони 

праці, виробничої санітарії та особистої гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; готувати прісне шарове тісто та вироби з 

нього; визначати якість; вирішувати проблемні 

ситуації; користуватись устаткуванням та інвентарем; 

дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони 

праці 

Товарознавство та 

технології приготування 

борошняних 

кондитерських виробів 
 

Технічне оснащення 

(устаткування) 
підприємств харчування 

 

Гігієна та санітарія 

виробництва 
Організація виробництва та 

обслуговування 

 
Господарський облік, 

калькуляція та звітність 

 
Малювання та ліплення 

 

Охорона праці 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

КНД -

4.5.6 

Приготування 

мигдального 

тіста та виробів з 

нього 

Знати: технологію приготування мигдального тіста та 

асортимент виробів з нього; особливості формування, 

випікання та  оздоблення виробів після випікання, 

вихід та вимоги до якості виробів; можливі дефекти  та 

способи усунення їх; терміни та умови зберігання; 

правила експлуатації відповідних видів технологічного 

устаткування, виробничого інвентарю, інструменту; 

норми охорони праці, виробничої санітарії та особистої 

гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; готувати мигдальне тісто та вироби з нього; 

визначати якість; вирішувати проблемні ситуації; 

користуватись устаткуванням та інвентарем; 

дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони 

праці 

Товарознавство та 
технології приготування 

борошняних 

кондитерських виробів 
 

Технічне оснащення 

(устаткування) 

підприємств харчування 
 

Гігієна та санітарія 

виробництва 
Організація виробництва та 

обслуговування 

 

Господарський облік, 
калькуляція та звітність 

 

Малювання та ліплення 
 

Охорона праці 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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КНД -

4.5.7 

Приготування 

крихтового тіста 

та виробів з 

нього 

Знати: технологію приготування крихтового тіста та 

виробів з нього; вихід та вимоги до якості виробів; 

можливі дефекти  та способи усунення їх; терміни та 

умови зберігання; правила експлуатації відповідних 

видів технологічного устаткування, виробничого 

інвентарю, інструменту; норми охорони праці, 

виробничої санітарії та особистої гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; готувати крихтове тісто та вироби з нього; 

визначати якість; вирішувати проблемні ситуації; 

користуватись устаткуванням та інвентарем; 

дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони 

праці 

Товарознавство та 

технології приготування 

борошняних 

кондитерських виробів 
 

Технічне оснащення 

(устаткування) 
підприємств харчування 

 

Гігієна та санітарія 

виробництва 
Організація виробництва та 

обслуговування 

 
Господарський облік, 

калькуляція та звітність 

 
Малювання та ліплення 

 

Охорона праці 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

КНД -

4.5.8 

Приготування 

українських 

національних 

кондитерських 

виробів 

Знати: асортимент, технологію приготування 

українських національних кондитерських виробів; 

формування та особливості оздоблення виробів; 

вимоги до якості виробів; можливі дефекти  та способи 

усунення їх; терміни та умови зберігання; правила 

експлуатації відповідних видів технологічного 

устаткування, виробничого інвентарю, інструменту; 

норми охорони праці, виробничої санітарії та особистої 

гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; готувати українські національні вироби з 

різних видів тіста; визначати якість; вирішувати 

проблемні ситуації; користуватись устаткуванням та 

інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, 

вимог охорони праці 

Товарознавство та 
технології приготування 

борошняних 

кондитерських виробів 
 

Технічне оснащення 

(устаткування) 

підприємств харчування 
 

Гігієна та санітарія 

виробництва 
Організація виробництва та 

обслуговування 

 

Господарський облік, 
калькуляція та звітність 

 

Малювання та ліплення 
Охорона праці 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
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Модуль КНД - 4.6  Приготування складних тортів різних видів 

КНД -

4.6.1 

Приготування 

тортів з 

пісочного тіста з 

різними 

наповнювачами 

Знати: асортимент; технологію приготування тортів з 

пісочного тіста з різними наповнювачами; формування 

та особливості оздоблення виробів; вимоги до якості 

виробів; можливі дефекти  та способи усунення їх; 

терміни та умови зберігання; правила експлуатації 

відповідних видів технологічного устаткування, 

виробничого інвентарю, інструменту; норми охорони 

праці, виробничої санітарії та особистої гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; готувати торти з пісочного тіста з різними 

наповнювачами; виконувати складне художнє 

оформлення поверхні та бічної сторони; визначати 

якість; вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; дотримуватись норм 

санітарії і гігієни, вимог охорони праці 

Товарознавство та 

технології приготування 
борошняних 

кондитерських виробів 

 

Технічне оснащення 
(устаткування) 

підприємств харчування 

 
Гігієна та санітарія 

виробництва 

Організація виробництва та 

обслуговування 
 

Господарський облік, 

калькуляція та звітність 
 

Малювання та ліплення 

 
Охорона праці 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

КНД -

4.6.2 

Приготування 

бісквітних тортів 

з різними 

видами 

оздоблень 

Знати: асортимент; технологію приготування 

бісквітних тортів з різними видами оздоблень; 

формування та особливості оздоблення виробів; 

вимоги до якості виробів; можливі дефекти  та способи 

усунення їх; терміни та умови зберігання; правила 

експлуатації відповідних видів технологічного 

устаткування, виробничого інвентарю, інструменту; 

норми охорони праці, виробничої санітарії та особистої 

гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; готувати бісквітні торти з різними видами 

оздоблень; виконувати складне художнє оформлення 

поверхні та бічної сторони; визначати 

якість;вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; дотримуватись норм 

санітарії і гігієни, вимог охорони праці 

Товарознавство та 

технології приготування 

борошняних 
кондитерських виробів 

 

Технічне оснащення 
(устаткування) 

підприємств харчування 

 

Гігієна та санітарія 
виробництва 

Організація виробництва та 

обслуговування 
 

Господарський облік, 

калькуляція та звітність 
 

Малювання та ліплення 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
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Охорона праці 
1 

КНД -

4.6.3 

Приготування 

білкових  та 

білково-

горіхових тортів 

Знати: асортимент; технологію приготування білкових  

та білково-горіхових тортів; формування та 

особливості оздоблення виробів; вимоги до якості 

виробів; можливі дефекти  та способи усунення їх; 

терміни та умови зберігання; правила експлуатації 

відповідних видів технологічного устаткування, 

виробничого інвентарю, інструменту; норми охорони 

праці, виробничої санітарії та особистої гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; готувати білкові  та білково-горіхові торти зі 

складним художнім оформленням поверхні та бічної 

сторони; визначати якість;вирішувати проблемні 

ситуації; користуватись устаткуванням та інвентарем; 

дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони 

праці 

Товарознавство та 

технології приготування 

борошняних 

кондитерських виробів 
 

Технічне оснащення 

(устаткування) 
підприємств харчування 

 

Гігієна та санітарія 
виробництва 

Організація виробництва та 

обслуговування 

 
Господарський облік, 

калькуляція та звітність 

 
Малювання та ліплення 

 

Охорона праці 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

КНД -

4.6.4 

Приготування 

тортів з 

медового тіста з 

різними 

наповнювачами 

Знати: асортимент; технологію приготування тортів з 

медового тіста з різними наповнювачами; формування 

та особливості оздоблення виробів; вимоги до якості 

виробів; можливі дефекти  та способи усунення їх; 

терміни та умови зберігання; правила експлуатації 

відповідних видів технологічного устаткування, 

виробничого інвентарю, інструменту; норми охорони 

праці, виробничої санітарії та особистої гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; готувати торти з медового тіста з різними 

наповнювачами та складним художнім оформленням 

поверхні та бічної сторони; визначати якість; 

вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; дотримуватись норм 

санітарії і гігієни, вимог охорони праці 

Товарознавство та 
технології приготування 

борошняних 

кондитерських виробів 
 

Технічне оснащення 

(устаткування) 
підприємств харчування 

 

Гігієна та санітарія 

виробництва 
Організація виробництва та 

обслуговування 

 
Господарський облік, 

калькуляція та звітність 

 

Малювання та ліплення 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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Охорона праці 

КНД -

4.6.5 

Приготування 

тортів з 

шарованого  

тіста 

Знати: асортимент; технологію приготування тортів з 

шарованого  тіста; формування та особливості 

оздоблення виробів; вимоги до якості виробів; можливі 

дефекти  та способи усунення їх; терміни та умови 

зберігання; правила експлуатації відповідних видів 

технологічного устаткування, виробничого інвентарю, 

інструменту; норми охорони праці, виробничої 

санітарії та особистої гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; готувати торти з шарованого  тіста зі 

складним художнім оформленням поверхні та бічної 

сторони; визначати якість; вирішувати проблемні 

ситуації; користуватись устаткуванням та інвентарем; 

дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони 

праці 

Товарознавство та 
технології приготування 

борошняних 

кондитерських виробів 

 
Технічне оснащення 

(устаткування) 

підприємств харчування 
 

Гігієна та санітарія 

виробництва 
Організація виробництва та 

обслуговування 

 

Господарський облік, 
калькуляція та звітність 

 

Малювання та ліплення 
 

Охорона праці 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

КНД -

4.6.6 

Приготування 

фігурних тортів, 

тортів асорті 

Знати: асортимент; технологію приготування фігурних 

тортів, тортів асорті; формування та особливості 

оздоблення виробів; вимоги до якості виробів; можливі 

дефекти  та способи усунення їх; терміни та умови 

зберігання; правила експлуатації відповідних видів 

технологічного устаткування, виробничого інвентарю, 

інструменту; норми охорони праці, виробничої 

санітарії та особистої гігієни. 

Уміти: організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; готувати фігурні торти, торти асорті зі 

складним художнім оформленням; визначати якість; 

вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; дотримуватись норм 

санітарії і гігієни, вимог охорони праці 

Товарознавство та 

технології приготування 
борошняних 

кондитерських виробів 

 
Технічне оснащення 

(устаткування) 

підприємств харчування 
 

Гігієна та санітарія 

виробництва 

Організація виробництва та 
обслуговування 

 

Господарський облік, 
калькуляція та звітність 

 

Малювання та ліплення 

 
Охорона праці 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 
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ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ПО РОЗРЯДАМ, МОДУЛЯМ ТА ПРЕДМЕТАМ 
 

 Професія: 7412 Кондитер  

 Кваліфікація: кондитер 4-го розряду 

 

 

№ 

з/п 

 

Навчальні предмети 

за видами підготовки 

Кількість годин 
 

В
с
ь

о
г
о
 

Т
е
о
р

е
т
и

ч
  

н
и

х
 

Л
П

З
 

К
Н

Д
 4

.1
 

К
Н

Д
 4

.2
 

К
Н

Д
 4

.3
 

   
К

Н
Д

 4
.4

 

К
Н

Д
 4

.5
 

К
Н

Д
 4

.6
 

1 Загальнопрофесійна підготовка          

2 Професійно-теоретична підготовка 204         

2.1 
Товарознавство та технології приготування борошняних кондитерських 

виробів 
107 71 36 34 10 8 10 30 15 

2.2 Технічне оснащення (устаткування) підприємств харчування 16   1 2 4 2 3 4 

2.3 Гігієна та санітарія виробництва 16 14 2 1 2 3 2 4 4 

2.4 Організація виробництва та обслуговування 12   1 2 2 2 3 2 

2.5 Господарський облік, калькуляція та звітність 12   1 2 2 2 2 3 

2.6 Малювання та ліплення 26 10 16 2 4 4 4 6 6 

2.7 Охорона праці 15   1 1 3 2 6 2 

3 Професійно-практична підготовка 489         
3.1 Виробниче навчання 174   60 12 42 12 18 30 

3.2 Виробнича практика 315         

4 Кваліфікаційна  пробна робота 7         

5 Консультації* 30         

6 Державна кваліфікаційна атестація або  поетапна кваліфікаційна атестація 7         

7 Загальний обсяг навчального часу ( без п. 4, 5) 700         
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НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«ТОВАРОЗНАВСТВО  ТА  ТЕХНОЛОГІЇ  ПРИГОТУВАННЯ  

 БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ» 

 

 

Професія: 7412 Кондитер  

Кваліфікація: кондитер 4-го розряду 

 

Тематичний план 

 

 

 
 

Навчальн

ий 

модуль 

Професійна 

компетент  

ність 

Найменування навчального модуля та 

компетентності 

К-ть 

год 

З 

них 

ЛПР 

КНД  - 4.1 Приготування оздоблювальних напівфабрикатів для 

борошняних кондитерських виробів 

34  

 

 

 

 

 

 

12 
 

КНД - 4.1.1 Приготування кремів масляних на основі сиропів 3 

КНД - 4.1.2 Приготування  заварного крему, його різновидів 3 

КНД - 4.1.3 Приготування білкового крему, його різновидів 3 

КНД - 4.1.4 Приготування карамелі, її різновидів, 

оздоблювальних виробів з неї 

3 

КНД - 4.1.5 Приготування грильяжу, марципанової маси та 

елементів оздоблення з них 

4 

КНД - 4.1.6 Приготування цукрових мастик та елементів 

оздоблення з них 

4 

КНД - 4.1.7 Приготування різних видів глазурі та елементів 

оздоблення з неї 

3 

КНД - 4.1.8 Приготування мусів, суфле 4 

КНД - 4.1.9 Виготовлення оздоблень з шоколаду 3 

КНД - 4.1.10 Виготовлення оздоблень з кремів із застосуванням 

кондитерських інструментів 

4 

КНД - 4.2 Приготування помадних, фруктових, желейних цукерок, 

мармеладу 

10  

4 

 

 

КНД - 4.2.1 Виготовлення різноманітних цукрових мас   23 

КНД - 4.2.2 Виготовлення мармеладу 3 

КНД - 4.2.3 Виготовлення фруктових та желейних мас 4 

КНД - 4.3 Приготування десертів 8  

2 
КНД - 4.3.1 Виготовлення десертів з утворенням драглів 2 

КНД - 4.3.2 Виготовлення гарячих десертів 2 

КНД - 4.3.3 Виготовлення заморожених  десертів 2 

КНД - 4.3.4 Виготовлення десертів з плодів і ягід 2 

КНД - 4.4 Приготування дріжджового тіста та виробів з нього 10  

4  КНД - 4.4.1 Приготування дріжджового шарового тіста та виробів 

з нього 

5 

КНД - 4.4.2 Приготування швидкозаморожених напівфабрикатів з 

дріжджового тіста 

5 
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КНД - 4.5 Приготування бездріджових видів тіста  та виробів з нього 30  

 

 

   8 

КНД - 4.5.1 Приготування медового тіста та виробів з нього 3 

КНД - 4.5.2 Приготування білкового тіста різних видів та виробів 

з нього 

3 

КНД - 4.5.3 Приготування різних видів бісквітного тіста  та 

виробів з нього 

4 

КНД - 4.5.4 Приготування заварного тіста та виробів з нього 4 

КНД - 4.5.5 Приготування прісного шарового тіста та виробів з 

нього 

4 

КНД - 4.5.6 Приготування мигдального тіста та виробів з нього 4 

КНД - 4.5.7 Приготування крихтового тіста та виробів з нього 4 

КНД - 4.5.8 Приготування українських національних 

кондитерських виробів 

4 

КНД - 4.6 Приготування складних тортів різних видів 15  

 

 

 

6 

КНД - 4.6.1 Приготування тортів з пісочного тіста з різними 

наповнювачами 

2 

КНД - 4.6.2 Приготування бісквітних тортів з різними видами 

оздоблень 

3 

КНД - 4.6.3 Приготування білкових  та білково-горіхових тортів 3 

КНД - 4.6.4 Приготування тортів з медового тіста з різними 

наповнювачами 

2 

КНД - 4.6.5 Приготування тортів з шарованого  тіста 2 

КНД - 4.6.6 Приготування фігурних тортів, тортів асорті 3 

Всього: 107 36 

 

 

Зміст 
 

Код 

навч. 

модулів 

Код 

компетент 

ностей 

Найменування професійних профільних 

компетентностей 

№ 

уроку 

КНД - 4.1 Приготування оздоблювальних напівфабрикатів для борошняних 

кондитерських виробів 

КНД - 4.1.1.1 Технологія приготування кремів масляних на основі 

сиропів: крем масляний “Шарлот”: види в залежності від 

рецептури (шоколадний, горіховий тощо); використання, 

можливі дефекти кремів та причини виникнення. Правила 

розрахунку сировини для приготування масляних кремів. 

1 

КНД - 4.1.1.2 Крем масляний “Глясе”: види; ознаки готовності кремів; 

вимоги до якості, умови та термін зберігання; використан-

ня, можливі дефекти кремів та причини виникнення. 

Правила розрахунку сировини для приготування масля-

них кремів. 

2 

КНД - 4.1.2.1 Технологія приготування заварного крему; вимоги до 

якості; можливі дефекти крему та причини виникнення; 

умови i терміни зберігання крему.  

3 

КНД - 4.1.2.2 Правила розрахунку сировини для приготування 

заварного крему. 

4 

КНД - 4.1.3.1 Технологія приготування білкового крему та його 

різновидів; вимоги до якості; можливі дефекти крему та 

5 
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причини виникнення  

КНД - 4.1.3.2 Правила розрахунку сировини для приготування білко-

вого крему. 

6 

КНД - 4.1.4.1 Технологія приготування карамелі та ïi різновидів; 

правила виготовлення деталей малюнків різних по формі 

та за кольором, декоративних виробів; можливі дефекти 

та причини ïx виникнення. 

7 

КНД - 4.1.4.2 Вимоги до якості; умови та терміни зберігання 8 

КНД - 4.1.5.1 Технологія приготування грильяжу, елементів оздоб-

лення з нього; правила виготовлення елементів оздоблен-

ня. Можливі дефекти та причини ïx виникнення; вимоги 

до якості; умови та терміни зберігання. 

9 

КНД - 4.1.5.2 Технологія приготування марципанової маси, елемен-

тів оздоблення з неї; правила виготовлення елементів 

оздоблення; Можливі дефекти та причини ïx виникнен-

ня; вимоги до якості; умови та терміни зберігання.  

10 

 

КНД - 4.1.6.1 Технологія приготування цукрових мастик та елементів 

оздоблення з них; правила виготовлення елементів 

оздоблення; можливі дефекти та причини ïx виникнення. 

11 

КНД - 4.1.6.2 Вимоги до якості; умови та терміни зберігання. 12 

КНД - 4.1.7.1 Технологія приготування різних видів глазурі та 

елементів оздоблення з неї; правила виготовлення 

елементів оздоблення, декоративних виробів. Можливі 

дефекти та причини ïx виникнення; вимоги до якості; 

умови та терміни зберігання. 

13 

КНД - 4.1.1- 

КНД - 4.1.7 

Тематична атестація. 14 

КНД - 4.1.8.1 Технологія приготування мусів та суфле.  15 

КНД - 4.1.8.2 Можливі дефекти та причини ïx виникнення; вимоги до 

якості; умови та терміни зберігання. 

16 

КНД - 4.1.9.1 Технологія приготування оздоблень з шоколаду, декора-

тивних виробів з нього. Види оздоблень з шоколаду. 

17 

КНД - 4.1.9.2 Можливі дефекти та причини ïx виникнення при виго-

товленні прикрас з шоколаду.  Вимоги  до  якості; умови 

та терміни зберігання. 

18 

 КНД - 4.1.10.1 Технологія приготування оздоблень з кремів із застосу-

ванням кондитерських інструментів.  

19 

КНД - 4.1.10.2 Способи i техніки нанесення складного багатокольоро-

вого малюнку; можливі дефекти та причини ïx усунення. 

20 

КНД - 4.1.10.3 Вимоги до якості оздоблень з крему; умови  та терміни  

зберігання. 

21 

 

КНД - 4.1.1- 

КНД - 4.1.10  

ЛПР. Технологія приготування різних видів кремів. 22-25 

ЛПР. Технологія приготування оздоблень для борош-

няних кондитерських виробів. 

26-33 

КНД - 4.1.8- 

КНД - 4.1.10 

Тематична атестація. 34 

КНД - 4.2 Приготування помадних, фруктових, желейних цукерок, мармеладу 

КНД - 4.2.1.1 Помадні цукеркові маси, молочні помадні цукеркові 

маси: характеристика, технологія приготування. 

Можливі дефекти та причини ïx виникнення при 

35 
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приготуванні різноманітних цукрових мас; вимоги до 

якості.  

КНД - 4.2.1.2 Глазурування цукерок шоколадом. Умови та термін 

зберігання різноманітних цукрових мас. 

36 

КНД - 4.2.2.1 Мармелад: характеристика, технологія приготування. 

Технологія виготовлення різноманітних видів 

мармеладу; можливі дефекти та причини ïx виникнення.  

37 

КНД - 4.2.2.2 Вимоги до якості; умови та терміни зберігання. 38 

КНД - 4.2.3.1 Фруктові та желейні цукерки: характеристика, 

асортимент. Технологія приготування напівфабрикатів 

для фруктових та желейних мас (фруктов о-ягідних, 

драглеподібних). Вимоги до якості, умови та термін 

зберігання. 

39 

КНД - 4.2.1- 

КНД - 4.2.3 

ЛПР. Приготування помадних, фруктових, желейних 

цукерок, мармеладу.  

40-43 

КНД - 4.2.1- 

КНД - 4.2.3 

Тематична атестація.  44 

КНД - 4.3 Приготування десертів 

КНД - 4.3.1.1  Десерти з утворенням драглів: характеристика, різно-

види, технологія  приготування. Правила розрахунку 

сировини для десертів з утворенням драглів Можливі 

дефекти та причини ïx виникнення в готових   десертах та 

під час ïx приготування. Правила подавання десертів. 

Вимоги до якості десертів  

45 

КНД - 4.3.2.1 Гарячі десерти: характеристика, асортимент, відпуск. 

Технологія приготування гарячих десертів, відпуск, 

вимоги до якості, умови та термін зберігання. 

46 

КНД - 4.3.2.2 Правила розрахунку сировини для приготування гарячих 

десертів. Можливі дефекти та причини ïx виникнення; 

правила подавання десертів. Терміни та умови зберігання; 

вимоги до якості  

47 

КНД - 4.3.3.1 Заморожені десерти: характеристика, асортимент, 

класифікація. Технологія приготування морозива фрукто-

вого, ягідного, молочного, вершкового. Технологія 

приготування сорбетів а фруктового, льоду. Технологія 

приготування парфе. Правила розрахунку сировини для 

приготування заморожеиих десертів  

48 

КНД - 4.3.4.1 Значення десертів. Натуральні плоди ягоди: ïx оброб-

лення, нарізання. Можливі дефекти та причини ïx 

виникнення; правила подавання десертів. Технологія 

приготування чорносливу зі вбитими вершками. 

Технологія приготування фруктів в шоколаді, 

полуничний десерт. Правила розрахунку сировини. 

49 

КНД - 4.3.1.- 

КНД - 4.3.4 

ЛПР. Технологія приготування десертів. 50-51 

КНД - 4.3.1.- 

КНД - 4.3.4 

Тематична атестація. 52 

КНД - 4.4 Приготування дріжджового тіста та виробів з нього 

 КНД - 4.4.1.1 Характеристика, асортимент, технологія приготування 

дріжджового шарового тіста. Вимоги до його якості. 

Способи прошаровування дріжджового шарового тіста 

53 
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Розрахунок кількості сировини для приготування 

пісочного шарового тіста, розрахунок сировини для 

оздоблюючи напівфабрикатів для виробів з дріжджового 

шарового тіста. 

КНД - 4.4.1.2 Формування та особливості оздоблення до й після 

випікання виробів з дріжджового шарового тіста: 

булочок, пиріжків в асортименті, тощо. Вихід, відсоток 

втрат виробів під час теплової обробки. 

54 

КНД - 4.4.1.3 Технологія приготування виробів з дріжджового 

шарового тіста можливі дефекти та способи усунення ïx, 

вимоги до якості. Терміни та умови зберігання.  

55 

КНД - 4.4.2.1 Технологія приготування швидкозаморожених напів-

фабрикатів з дріжджового тіста. Методи консервування 

напівфабрикатів з дріжджового тіста. 

Асортимент виробів; різні види пакувальних матеріалів 

для виробів з дріжджового тіста. Вихід та вимоги до 

якості виробів; можливі дефекти та способи усунення ïx. 

Терміни та умови зберігання.   

56 

 КНД - 4.4.2.2 Заморожування виробів з дріжджового тіста: піца. 

Заморожування виробів з дріжджового тіста: круасани. 

Заморожування виробів з дріжджового тіста: котлета в 

тісті, рогалик з джемом. Заморожування виробів з 

дріжджового тіста: біляшів, пончиків. 

57 

 КНД - 4.4.1- 

КНД - 4.4.2 

ЛПР. Приготування дріжджового шарового тіста та 

виробів з нього. 

58-61 

 КНД - 4.4.1- 

КНД - 4.4.2 

Тематична атестація. 62 

КНД - 4.5 Приготування бездріджових видів тіста  та виробів з нього 

КНД - 4.5.1.1 Технологія та особливості приготування медового та 

пряничного (заварним способом) тіста. 

Формування напівфабрикатів, температурний режим 

випікання, вимоги до якості виробів. Пряників. 

63 

КНД - 4.5.1.2 Асортимент виробів з медового тіста: пряники, тістечка, 

перекладанці тощо. Вихід та вимоги до якості виробів; 

можливі дефекти та способи усунення ïx. Терміни та 

умови зберігання. 

64 

КНД - 4.5.2.1 Характеристика, технологія приготування білкового 

тіста. 

Співвідношення сировини, особливості ii підготовки, 

особливості приготування тіста, температурний режим 

випікання білкового тіста, визначення готовності. 

Технологія приготування різних видів білкового тіста з 

наповнювачами: горіхами.  

65 

КНД - 4.5.2.2 Технологія приготування виробів з білкового тіста: 

тістечок, печива, тощо. 

Можливі дефекти, що виникають при приготуванні 

білкового тіста та способи усунення ïx. 

Вихід та вимоги до якості виробів; терміни та умови 

зберігання. 

66 

КНД - 4.5.3.1 Способи приготування бісквітного тіста: на білках, 

буше, з використанням сумішей та емульгаторів, новий 

бісквіт з наповнювачами. 

67 
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Визначення готовності тіста. Способи формування 

бісквітного тіста, температурний режим випікання, 

визначення готовності напівфабрикатів. 

Технологія приготування виробів з бісквітного тіста: 

печива, рулетів, тістечок тощо. Вимоги до ïx якості. 

КНД - 4.5.3.2 Особливості рецептури та технологія приготування 

масляного бісквіту (чотирма способами). Недоліки тіста, 

причини та способи ïx усунення. Технологія 

приготування виробів з масляного бісквіту: печива, 

кексів, тістечок. Вимоги до ïx якості. Особливості 

оздоблення виробів, вихід та вимоги до якості виробів. 

Можливі дефекти та способи усунення ïx; терміни та 

умови зберігання. 

68 

КНД - 4.5.1- 

КНД - 4.5.3 

Тематична атестація. 69 

КНД - 4.5.4.1 Характеристика заварного тіста. Особливості рецептури, 

співвідношення сировини та технологія приготування 

заварного тіста.Процеси, що відбуваються під час приго-

тування заварки. Визначення готовності заварки, готового 

тіста. Недоліки тіста, причини та способи їх усунення. 

70 

КНД - 4.5.4.2 Формування, особливості оздоблення виробів, темпе-

ратурний режим випікання напівфабрикатів із заварного 

тіста. Технологія приготування тістечок заварних, 

профітролей тощо. 

71 

КНД - 4.5.4.3 Вимоги до їх якості. 

Вихід та вимоги до якості виробів; можливі дефекти та 

способи усунення їх; терміни та умови зберігання. 

72 

КНД - 4.5.5.1 Характеристика, технологія приготування шарового 

тіста по стадіях: підготовка жиру для прошарування, 

замішування тіста, прошарування тіста жиром; розкачу-

вання; охолодження. Значення кількості розкачування 

тіста на якість готових виробів. Недоліки тіста, причини 

та способи їх усунення.  

73 

КНД - 4.5.5.2 Технологія приготування виробів з шарового тіста: 

валованів, пиріжків, печива, тістечок, тощо., температур-

ний режим випікання виробів з шарового тіста. 

Формування та оздоблення виробів після випікання, вихід 

та вимоги до якості виробів; можливі дефекти  та способи 

усунення їх. 

74 

КНД - 4.5.5.3 Вимоги до якості виробів, терміни та умови зберігання 75 

КНД - 4.5.6.1 Асортимент виробів з мигдального тіста, технологія  

приготування мигдального тіста; Технологія приготу-

вання печива з мигдальгого тіста в асортименті. 

Технологія приготування тістечок з мигдальгого тіста в 

асортименті. Особливості формування, випікання та 

оздоблення виробів після випікання.  

76 

КНД - 4.5.6.2 Вихід та вимоги до якості виробів; можливі дефекти та 

способи усунення їх. Терміни та умови зберігання; норми 

виробничої санітарії та особистої гігієни. 

77 

КНД - 4.5.4- 

КНД -4.5.6 

Тематична атестація. 78 
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КНД - 4.5.7.1 Підготування сировини та інвентарю для приготування 

крихтового тіста. Технологія приготування крихтового 

тіста, вимоги до якості тіста. Характеристика, асортимент 

тістечок з крихти. Вимоги до їх якості.  

79 

КНД - 4.5.7.2 Технологія приготування тістечок асорті, з крихти. вихід 

та вимоги до якості виробів; можливі дефекти та способи 

їх усунення. 

80 

КНД - 4.5.7.3 Вихід та вимоги до якості виробів; можливі дефекти та 

способи їх усунення. Терміни та умови зберігання. 

81 

КНД - 4.5.8.1 Асортимент українських національних кондитерських 

виробів, їх класифікація.Формування та особливості 

оздоблення виробів українських національних конди-

терських виробів. Технологія приготування перекладан-

ців, сирників, печива. 

82 

 КНД - 4.5.8.2 Вимоги до якості українських національних кондитерсь-

ких виробів; можливі дефекти та способи усунення їх. 

Терміни та умови зберігання. 

83 

КНД - 4.5.1- 

КНД - 4.5.8 

ЛПР. Приготування бездріджових видів тіста  та виробів 

з нього. 

84-91 

КНД - 4.5.7- 

КНД - 4.5.8 

Тематична атестація. 92 

КНД - 4.6 Приготування складних тортів різних видів 

КНД - 4.6.1.1 Технологія приготування тортів з пісочного тіста з 

різними наповнювачами. Формування та особливості 

оздоблення пісочних тортів.Вимоги до якості виробів; 

можливі дефекти та способи усунення ïx.Терміни та 

умови зберігання. 

 

93 

КНД - 4.6.2.1 Технологія приготування бісквітних тортів з різними 

видами оздоблень Формування та особливості оздоб-

лення тортів з бісквітного напівфабрикату. Технологія 

приготування бісквітних тортів: з масляним кремом. 

94 

КНД - 4.6.2.2 Технологія приготування бісквітних тортів: з 

масляним суфле. Технологія приготування різних ви-

дів бісквітних тортів. 

Технологія приготування бісквітних тортів: з білко-

вим кремом; бісквітно-фруктові торти. Вимоги до 

якості тортів, особливості оздоблення, термін та умови 

зберігання. 

95 

КНД - 4.6.3.1 Технологія приготування білкових тортів; особливості ïx 

приготування.Технологія приготування білково-горіхових 

тортів; особливості ïx приготування. Вихід, вимоги до ïx 

якості, термін та умови зберігання. 

96 

КНД - 4.6.3.2 Формування та особливості оздоблення білково-

горіхових тортів Вимоги до якості білково-горіхових 

тортів. 

Технологія приготування торту «Павлова». Терміни та 

умови зберігання. Можливі дефекти та способи ïx 

усунення при приготуванні тортів білкових та білково- 

горіхових тортів. 

97 

КНД - 4.6.4.1 Приготування напівфабрикатів для приготування та 

оздоблення медових тортів Технологія приготування 

тортів з медового тіста з різними наповнювачами. 

98 
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Можливі дефекти при приготуванні медового тіста та 

тортів з нього та способи ïx усунення. Вимоги до якості 

тортів з медового тіста.Терміни та умови зберігання. 

КНД - 4.6.5.1 Технологія приготування шарових  тортів з масляним 

кремом, фруктовим тощо, та різним оздобленням. Вихід, 

вимоги до якості, термін та умови зберігання.Формування 

та особливості оздоблення тортів з шарового тіста. 

Вимоги до якості виробів; можливі дефекти та способи 

усунення ïx. Терміни та умови зберігання.  

99 

КНД - 4.6.6.1 Технологія приготування фігурних тортів. Технологія 

приготування тортів асорті.  Формування та особливості 

оздоблення виробів. Можливі дефекти приготування 

фігурних тортів та тортів асорті, способи ïx усунення. 

Терміни та умови зберігання. 

100 

КНД - 4.6.1- 

КНД - 4.6.6 

ЛПР. Технологія приготування тортів. 101-

106 

КНД - 4.6.1- 

КНД - 4.6.6 

Тематична атестація. 107 
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НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ (УСТАТКУВАННЯ) 

 ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ» 

Професія: 7412 Кондитер  

Кваліфікація: кондитер 4-го розряду 

 

Тематичний план 

 

Код модуля 
Назва теми 

(компетентності) 

Кількість годин 

Всього 
з них 

ЛПР 

 КНД - 4.1 Технічне оснащення для приготування оздоблювальних 

напівфабрикатів для борошняних кондитерських виробів 
1  

КНД - 4.2 

 

Технічне оснащення для приготування помадних, 

фруктових, желейних цукерок, мармеладу 
2  

КНД - 4.3 Технічне оснащення для приготування десертів 4 1 

КНД - 4.4 Приготування дріжджового тіста та виробів з нього 2  

  КНД - 4.5 Технічне оснащення для приготування бездріджових видів 

тіста та виробів з нього 
3  

КНД - 4.6 Технічне оснащення для приготування складних тортів 

різних видів 
4 1 

 Всього: 16 2 

 

 

Зміст 

 

 

 

Код 

навч.моду

лів 

Код 

компетент 

ностей 

Найменування професійних профільних 

компетентностей 

№ 

уроку 

КНД - 4.1 

 

Технічне оснащення для приготування оздоблювальних напівфабрикатів 

для борошняних кондитерських виробів 

  

  

КНД - 4.1.1- 

КНД - 4.1-10 
Збивальна планетарна машина 1 

КНД - 4.2 
Технічне оснащення для приготування помадних, фруктових, 

 желейних цукерок, мармеладу 

  

  

КНД - 4.2.1 Автоматизований комплекс приготування мармеладу 2 

КНД -4 .2.2 Кутери для подрібнення ягід та фруктів 3 

КНД - 4.3 Технічне оснащення для приготування десертів 

 

 

 

 

 

 

КНД - 4.3.1 Молоткова дробарка: будова, принцип дії, правила 

експлуатації 
4 

КНД - 4.3.2 Камери  шокової заморозки: призначення, будова, 

принцип дії 
5 

КНД - 4.3.3 Соковижималка: призначення, принцип дії 6 

КНД - 4.3.4 Лабораторно-практична робота 7 

КНД - 4.4 Приготування дріжджового тіста та виробів з нього 

 КНД - 4.4.1 Борошнопросіювачі  8 
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КНД - 4.4.2 Тематична атестація 9 

КНД - 4.5 
  

  

Технічне оснащення для приготування бездріджових видів тіста  

та виробів з нього 

КНД - 4.5.1 Яйцерозбивальна машина: призначення, будова, 

правила експлуатації 
10 

КНД - 4.5.2 Настільна формуюча машина для виробництва виробів 

з начинкою: будова, правила експлуатації 

11 

КНД - 4.5.3 Пекарні печі, плити із склокерамічним покриттям: 

будова, принцип дії 
12 

КНД  - 4.6 Технічне оснащення для пригогтування складних тортів різних видів 

  

  

  

  

КНД - 4.6.1 Обладнання для випікання тортів 13 

КНД -4.6.2 Охолоджувальні столи: призначення, будова, правила 

експлуатації 
14 

КНД - 4.6.3 Лабораторно-практична робота 15 

КНД - 4.6.4 Тематична атестація 16 
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НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«ГІГІЄНА ТА САНІТАРІЯ ВИРОБНИЦТВА» 

 

Професія: 7412 Кондитер  

Кваліфікація: кондитер 4-го розряду 
 

Тематичний план 
 

Код модуля 
Назва теми 

(компетентності) 

Кількість годин 

Всього 
з них 

ЛПР 

КНД - 4.1 Гігієна та санітарія виробництва  для приготування 

оздоблювальних напівфабрикатів для борошняних 

кондитерських виробів 

1  

КНД - 4.2 

 

Гігієна та санітарія виробництва для приготування помадних, 

фруктових, желейних цукерок, мармеладу 
2  

 КНД - 4.3 Гігієна та санітарія виробництва  для приготування десертів 3 1 

КНД - 4.4 

 

Гігієна та санітарія виробництва для приготування 

дріжджового тіста та виробів з нього 
2  

КНД - 4.5 Гігієна та санітарія виробництва  для приготування 

бездріджових видів тіста та виробів з нього 
4  

КНД - 4.6 Гігієна та санітарія виробництва  для приготування складних 

тортів різних видів 
4 1 

Всього: 16 2 

 

 

 

Зміст 
 

Код 

навч.моду

лів 

Код 

компетент 

ностей 

Найменування професійних профільних 

компетентностей 

№ 

уроку 

КНД - 4.1 

 

Гігієна і санітарія виробництва для приготування оздоблювальних 

напівфабрикатів для борошняних кондитерських виробів 

  

  

КНД - 4.1-1- 

КНД - 4.1-10 

Норми санітарії ї і гігієни при приготуванні 

оздоблювальних напівфабрикатів для борошняних 

кондитерських виробів 

1 

КНД - 4.2 Гігієна та санітарія виробництва для приготування помадних, фруктових, 

желейних цукерок, мармеладу 

  

  

  

КНД - 4.2.1 Норми санітарії ї і гігієни при приготуванні фруктових 

цукерок 

2 

КНД - 4.2.2 Норми санітарії ї і гігієни при приготуванні желейних 

цукерок, мармеладу 

3 

КНД - 4.3 Гігієна та санітарія виробництва  для приготування десертів 

 

 

 

 

КНД - 4.3.1 Норми санітарії ї і гігієни при приготуванні десертів з 

утворенням драглів 
4 

КНД - 4.3.2 Норми санітарії ї і гігієни при приготуванні гарячих, 

заморожених десертів,  десертів з плодів і ягід 

5 

КНД - 4.3.3 Лабораторно-практична робота 6 
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КНД - 4.4  

  

Гігієна та санітарія виробництва для приготування дріжджового тіста  

та виробів з нього 

 

КНД - 4.4.1 Норми санітарії ї і гігієни при приготуванні 

дріжджового тіста та виробів з нього 

7 

КНД - 4.4.2 Тематична атестація 8 

КНД - 4.5 Гігієна та санітарія виробництва  для приготування бездріджових видів 

тіста та виробів з нього 

  

  

КНД - 4.5.1 Норми санітарії ї і гігієни при приготуванні медового 

та пряничного тіста 

9 

КНД - 4.5.2 Норми санітарії ї і гігієни при приготуванні білкового, 

бісквітного, заварного тіста 

10 

КНД - 4.5.3 Норми санітарії ї і гігієни при приготуванні Норми 

санітарії ї і гігієни при приготуванні шарового, 

мигдального тіста 

11 

КНД - 4.5.4 Норми санітарії ї і гігієни при приготуванні 

крихтового тіста 
12 

КНД - 4.6 Гігієна та санітарія виробництва  для приготування складних тортів 

 різних видів 

  

  

  

  

КНД - 4.6.1 Методи контролю якості тортів 13 

КНД - 4.6.2 Контроль за якістю продовольчої сировини 14 

КНД - 4.6.3 Норми санітарії ї і гігієни при приготуванні складних 

тортів різних видів 

15 

КНД - 4.6.4 Тематична атестація 16 
 

 

 

 

 

 

 

  



36 

 

НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ» 

 

Професія: 7412 Кондитер  

Кваліфікація: кондитер 4-го розряду 
 

Тематичний план 
 

Навчальний 

модуль 

Назва теми 

(компетентності) 

Кількість годин 

Всього 

 

з них 

ЛПР 

КНД - 4.1 

Організація робочих місць для приготування 

оздоблювальних напівфабрикатів для борошняних 

кондитерських виробів 

1  

КНД - 4.2 Організація робочих місць по приготуванню помадних, 

фруктових, желейних цукерок, мармеладу 

2 
 

КНД - 4.3 Організація робочих місць для приготування дріжджового 

тіста та виробів з нього 

2 
 

КНД - 4.4 Організація робочих місць для приготування дріжджового 

тіста та виробів з нього 

2  

КНД - 4.5 Організація робочих місць для приготування бездріжджових 

видів тіста та виробів з нього 

3  

КНД - 4.6 Організація робочих місць для приготування тортів різних 

видів 

2  

     Всього: 12  

 

 

Зміст 
 

Код 

навч. 

модулів 

 

Найменування професійних профільних компетентностей 

№ 

уроку 

Кваліфікація: кондитер 4 розряду 

Оволодіння основами організації виробництва та обслуговування 

КНД - 4.1 Організація робочих місць по приготуванню оздоблювальних 

напівфабрикатів для борошняних кондитерських виробів. 

Організація робочих місць для приготування оздоблювальних 

напівфабрикатів для борошняних кондитерських виробів. 

Інструмент та інвентар робочих місць для приготування 

оздоблювальних напівфабрикатів для борошняних кондитерських 

виробів. 

1 

КНД - 4.2 Організація робочих місць по приготуванню помадних, фруктових, 

желейних цукерок, мармеладу 

 Організація робочого місця при приготуванні помадних, фруктових, 

желейних цукерок, мармеладу  

2 

Правила експлуатації відповідних видів виробничого інвентарю, 

інструменту 

3 

КНД - 4.3 Організація робочих місць для приготування десертів 
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 Організація робочого місця по приготуванню різних видів  десертів  4 

Правила експлуатації відповідних видів виробничого інвентарю, 

інструменту 

5 

КНД - 4.4 Організація робочих місць для приготування дріжджового тіста та виробів 

з нього 
 

Організація робочого місця для приготування шарового тіста 6 

Правила експлуатації відповідних видів виробничого інвентарю, 

інструменту 

7 

КНД - 4.5 Організація робочих місць для приготування бездріжджових видів тіста та 

виробів з нього 
 

Організація робочого місця при приготуванні різних видів  

бездріжджового тіста.  

8-9 

Виробничий інвентар та  інструмент. 10 

КНД - 4.6 Організація робочих місць для приготування тортів різних видів 
 

 

Організація робочого місця при приготуванні різних видів  тортів. 

Виробничий інвентар та  інструмент. 

11 

КНД - 

4.1 - 4.6 

Тематична атестація 12 
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НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК, КАЛЬКУЛЯЦІЯ ТА ЗВІТНІСТЬ» 

 

Професія: 7412 Кондитер  

Кваліфікація: кондитер 4-го розряду 

 

Тематичний план 

Код 

модуля 

Назва теми 

(компетентності) 

Кількість годин 

Всього 
з них 

ЛПР 

КНД - 4.1 Господарський облік, калькуляція і звітність для 

приготування оздоблювальних напівфабрикатів для 

борошняних кондитерських виробів 

1  

КНД - 4.2 

 

Господарський облік , калькуляція і звітність для 

приготування помадних, фруктових, желейних цукерок, 

мармеладу 

2  

КНД - 4.3 

 

Господарський облік, калькуляція і звітність для 

приготування десертів 
2 1 

КНД - 4.4 

 

Господарський облік, калькуляція і звітність для 

приготування дріжджового тіста та виробів з нього 
2  

КНД - 4.5 Господарський облік, калькуляція і звітність для 

приготування бездріджових видів тіста та виробів з нього 
2  

КНД  -4.6 Господарський облік, калькуляція і звітність  для 

приготування складних тортів різних видів 
3 1 

Всього: 12 2 

 

 

Зміст 
 

Код навч. 

модулів 

Код 

компетент 

ностей 

Найменування професійних профільних 

компетентностей 

№ 

уроку 

КНД - 4.1 

 

Господарський облік,калькуляція і звітність для приготування 

оздоблювальних напівфабрикатів для борошняних кондитерських виробів 

  

  
КНД - 4-1.1- 

КНД - 4.1-10 

Нововедення у законодавстві України з питань 

ціноутворення, калькуляції, інвентаризації 

1 

КНД - 4.2 Господарський облік,калькуляція і звітність для приготування помадних, 

фруктових, желейних цукерок, мармеладу 

  

  

КНД - 4.2.1 Вимоги до оформлення документів 2 

КНД - 4.2.2 Первинні документи кондитерського цеху 3 

КНД - 4.3 Господарський облік, калькуляція і звітність для приготування десертів 

 

 

КНД - 4.3.1 Облік цінностей кондитерському цеху 4 

КНД - 4.3.2 Лабораторно-практична робота 5 

КНД - 4.4  

  

Господарський облік, калькуляція і звітність для приготування 

дріжджового тіста та виробів з нього 

 КНД - 4.4.1 Інвентаризація в кондитерському цеху 6 

КНД - 4.4.2 Організація складського господарства 7 

КНД - 4.5 Господарський облік, калькуляція і звітність для приготування 

бездріджових видів тіста та виробів з нього 
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КНД - 4.5.1 Вимоги до оформлення бухгалтерських документів 8 

КНД - 4.5.2 Документальне оформлення на відпуск готових 

виробів з цеху 

9 

КНД - 4.6 Господарський облік, калькуляція і звітність  для приготування  

складних тортів різних видів 

  

  

  

КНД - 4.6.1 Порядок складання звіту про рух сировини і тари на 

складі 

10 

КНД - 4.6.3 Лабораторно-практична робота 11 

КНД - 4.6.4 Тематична атестація 12 
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НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«МАЛЮВАННЯ ТА ЛІПЛЕННЯ» 

 

Професія: 7412 Кондитер  

Кваліфікація: кондитер 4-го розряду 

 

Тематичний план 

Навчальний 

модуль 
Назва теми (компетентності) 

 

Кількість годин 

Всього 

 

з них 

ЛПР 

КНД - 4.1 
Малювання та ліплення  оздоблень для  борошняних 

кондитерських виробів 
2 

 

1 

КНД - 4.2 Малювання та ліплення  цукерок, мармеладу 4      3 

КНД - 4.3 Малювання та ліплення плодів і ягід 4      2 

КНД - 4.4 Малювання та ліплення оздоблень для виробів з 

дріжджового тіста 

4 3 

КНД - 4.5 Малювання та ліплення виробів з бездріжджових видів тіста 6 3 

КНД - 4.6 Малювання та ліплення тортів 6 4 

  Всього: 26 16 

 

Зміст 
 

Код 

навч. 

модулів 

 

Найменування професійних профільних компетентностей 

№ 

уроку 

 

КНД- 4.1 Малювання та ліплення  оздоблень для   

борошняних кондитерських виробів 

Композиційне розміщення елементів оздоблення. Малювання 

трафаретів. Малювання бордюрів та мережива 

1 

Практична робота: Виготовлення елементів оздоблення з різних видів 

мастик. Формування квітів, листків, тощо 

2 

КНД- 4.2 Малювання та ліплення  цукерок, мармеладу 

Кольорова гама у виконанні малюнка. Малювання цукерок та 

мармеладних виробів  різної форми. 

3 

Практична робота. Ліплення цукерок та мармеладних виробів  різної 

форми. 

4 - 6 

КНД- 4.3 Малювання та ліплення плодів і ягід 

Малювання плодів. Малювання ягід. 7 

Практична робота. Ліплення плодів та ягід 8 - 9 

Тематична атестація 10 

КНД- 4.4 Малювання та ліплення оздоблень для виробів з дріжджового тіста 
 

Малювання квітів, листя, колосків, завитків різної форми 11 

Практична робота. Ліплення оздоблень з прісного тіста 12 - 14 

КНД- 4.5 Малювання та ліплення виробів з бездріжджових видів тіста 
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Малювання з натури тістечок різних форм. 15 - 16 

Практична робота. Ліплення тістечок з елементами оздоблення 17 - 19 

Тематична атестація 20 

КНД- 4.6 Малювання та ліплення тортів 
 

 

Малювання з натури тортів різних форм. Композиційне розміщення 

елементів оздоблення. 

21 

Практична робота. Виготовлення макетів тортів на тему народних казок 

з елементами тварин. Виготовлення макетів на тему народних казок з 

елементами птахів. Виготовлення макетів на тему народних казок з 

комбінованими елементами. 

22 - 25 

Тематична атестація 26 
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НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«ОХОРОНА ПРАЦІ» 

Професія: 7412 Кондитер  

Кваліфікація: кондитер 4-го розряду 

 

Тематичний план 

Навчаль

ний 

модуль 

Назва теми 

(компетентності) 

Кількість годин 

Всього 
з них 

ЛПР 

КНД- 4.1 Правові та організаційні основи охорони праці 1  

КНД- 4.2 
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 
1  

КНД- 4.3 
Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

3 
 

КНД- 4.4 Основи електробезпеки 2  

КНД- 4.5 

Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про 

потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація 

роботи з охорони праці 

6 

 

 

 

КНД- 4.6 Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди 2  

Всього: 15  

 

Зміст 

 

 
Навчальний 

модуль 

Код 

компетент 

ностей 

 

Найменування професійних профільних 

компетентностей 

Позна-

чення 

занять 

КНД- 4.1 КНД- 4.1.1 Правові та організаційні основи охорони праці 

Мета і завдання предмета "Охорона праці", обсяг, 

зміст і порядок його вивчення. 
Зміни та доповнення до основних законодавчих 

актів з охорони праці: Конституції України, Закону 

України "Про охорону праці", Кодексу законів про працю 
України, Закону України "Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності", Основ законодавства 
України про охорону здоров'я, Закону України "Про 

пожежну безпеку", Закону України "Про використання 

ядерної енергії та радіаційну безпеку", Закону України 
"Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення", Закону України „Про колективні 

договори і угоди". 
Відповідальність за порушення законодавства про 

працю, охорону праці, нормативно-правових актів з 

охорони праці. 

Навчання 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. 

 

 

1 
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КНД- 4.2 КНД- 4.2.1 Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва 

і вибухозахист 
Організаційні та технічні протипожежні заходи. 

Пожежна сигналізація. 

Особливості гасіння пожежі на об'єктах галузі. 
Організація пожежної охорони в галузі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. 

Параметри і властивості, що характеризують 

вибухонебезпеку середовища. 
Основні характеристики вибухонебезпеки; 

показники рівня руйнування промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання 
персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки. 

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. 

 

 

 

 

2 

КНД- 4.3 КНД- 4.3.1 

КНД- 4.3.2 

КНД- 4.3.3 

Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 

Послідовність, принципи й засоби надання першої 

допомоги. 
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. 

 

3-5 

 

 

КНД- 4.4 КНД- 4.4.1 

КНД- 4.4.2 

Основи електробезпеки 

Особливості ураження електричним струмом. 

Безпечні методи звільнення потерпілого від дії 
електричного струму. 

Класифікація виробничих приміщень відносно 

небезпеки ураження працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і 
електрифікованими машинами. Колективні та 

індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі 
прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. 

Робота з переносними електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель 

та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози. 

6-7 

 

КНД- 4.5 КНД- 4.5.1 

КНД- 4.5.2 

КНД- 4.5.3 

КНД- 4.5.4 

КНД- 4.5.5 

КНД- 4.5.6 

Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості 

про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. 

Організація роботи з охорони праці 
Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні 

небезпеки під час проведення робіт за професією 

“Кондитер”. 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 

8-13 
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безпеки. 

Засоби колективного та індивідуального захисту від 
небезпечних і шкідливих виробничих факторів у 

кондитерській галузі. 

Правила та заходи щодо попередження нещасних 
випадків і аварій. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-

виробничих приміщеннях навчальних закладів. 

Вимоги нормативно-правових актів про охорону 

праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, 
будівель і споруд. 

Запобігання виникненню аварій техногенного 

характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії. 

КНД- 4.6. 

 

 

КНД- 4.6.1 

КНД- 4.6.2 

 

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди 

Поняття про гігієну праці. Основні гігієнічні 

особливості праці заданою професією. 
Лікувально-профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. 

Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і 
переміщення важких речей неповнолітніми і жінками. 

Правила експлуатації освітлення. 

Санітарно-побутове забезпечення працівників. 
Щорічні медичні огляди працюючих 

неповнолітніх, осіб віком до 21 року. 

14-15 
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НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА 

 З  ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

 

Професія: 7412 Кондитер  

Кваліфікація: кондитер 4-го розряду 

 

Тематично-поурочний план з виробничого навчання 

 

1. Виробниче навчання в майстерні 

Навчальний 

модуль 

Професійна 

компетентність 

Найменування навчального модуля та 

компетентності 

К-ть 

годин 

 

 

КНД - 4.1 Приготування оздоблювальних напівфабрикатів для борошняних 

кондитерських виробів 
60 

 КНД - 4.1.1 Приготування кремів масляних на основі сиропів 6 

КНД - 4.1.2 Приготування  заварного крему, його різновидів.  6 

КНД - 4.1.3 Приготування білкового крему, його різновидів 6 

КНД - 4.1.4 
Приготування карамелі, її різновидів, оздоблювальних 

виробів з неї.  

6 

КНД - 4.1.5 
Приготування грильяжу, марципанової маси та 

елементів оздоблення з них 

6 

КНД - 4.1.6 
Приготування цукрових мастик та елементів 

оздоблення з них.  

6 

КНД - 4.1.7 
Приготування різних видів глазурі та елементів 

оздоблення з неї 

6 

КНД - 4.1.8 Приготування мусів, суфле 6 

КНД - 4.1.9 Виготовлення оздоблень з шоколаду 6 

КНД - 4.1.10 
Виготовлення оздоблень з кремів із застосуванням 

кондитерських інструментів 

6 

КНД - 4.2 Приготування помадних, фруктових, желейних цукерок, мармеладу 12 

 
КНД - 4.2.1 

Виготовлення різноманітних цукрових мас, 

виготовлення мармеладу 

6 

КНД - 4.2.2 Виготовлення фруктових та желейних мас 6 

КНД - 4.3 Приготування десертів 42 

 КНД - 4.3.1 Виготовлення десертів з утворенням драглів 12 

КНД - 4.3.2 Виготовлення гарячих десертів 12 

КНД - 4.3.3 Виготовлення заморожених  десертів 6 

КНД - 4.3.4 Виготовлення десертів з плодів і ягід 12 

КНД - 4.4 Приготування дріжджового тіста та виробів з нього 12 

 КНД - 4.4.1 Приготування дріжджового шарового тіста та виробів з 

нього 

6 

КНД - 4.4.2  Приготування швидкозаморожених напівфабрикатів з 

дріжджового тіста 

6 

КНД - 4.5 Приготування бездріджових видів тіста  та виробів з нього 18 

 КНД - 4.5.1 Приготування медового тіста та виробів з нього, 

приготування білкового тіста різних видів та виробів з 

нього 

6 

КНД - 4.5.2 Приготування різних видів бісквітного тіста  та виробів 

з нього, приготування заварного тіста та виробів з 

нього, приготування крихтового тіста та виробів з 

нього. 

6 
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КНД - 4.5.3 Приготування прісного шарового тіста та виробів з 

нього, приготування мигдального тіста та виробів з 

нього, приготування українських національних 

кондитерських виробів 

6 

КНД - 4.6 Приготування складних тортів різних видів 30 

 КНД - 4.6.1 Приготування тортів з пісочного тіста з різними 

наповнювачами 

6 

КНД - 4.6.2 Приготування бісквітних тортів з різними видами 

оздоблень 

6 

КНД - 4.6.3 Приготування білкових  та білково-горіхових тортів 6 

КНД - 4.6.4 Приготування тортів з медового тіста з різними 

наповнювачами, приготування тортів з шарового  тіста 

6 

КНД - 4.6.5 Приготування фігурних тортів, тортів асорті 6 

                                   Всього: 174 

 

2. Виробнича практика 

Фонд навчального часу - 315 год. 

Навчальний 

модуль 

Професійна 

компетентність 

Найменування навчального модуля та 

компетентності 

К-ть годин 

 

 

КНД - 4.1 Приготування оздоблювальних напівфабрикатів для борошняних 

кондитерських виробів 
70 

 КНД - 4.1.1 Приготування кремів масляних на основі сиропів 7 

КНД - 4.1.2 
Приготування  заварного крему, його різновидів. 

Приготування білкового крему, його різновидів  

14 

КНД - 4.1.3 

Приготування карамелі, її різновидів, 

оздоблювальних виробів з неї. Приготування 

грильяжу, марципанової маси та елементів 

оздоблення з них 

14 

КНД - 4.1.4 

Приготування цукрових мастик та елементів 

оздоблення з них. Приготування різних видів 

глазурі та елементів оздоблення з неї 

14 

КНД - 4.1.5 Приготування мусів, суфле 7 

КНД - 4.1.6 Виготовлення оздоблень з шоколаду 7 

КНД - 4.1.7 
Виготовлення оздоблень з кремів із застосуванням 

кондитерських інструментів 

7 

КНД - 4.2 Приготування помадних, фруктових, желейних цукерок, 

мармеладу 
21 

     КНД - 4.2.1 Виготовлення різноманітних цукрових мас 7 

КНД - 4.2.2 Виготовлення мармеладу 7 

КНД - 4.2.3 Виготовлення фруктових та желейних мас 7 

КНД - 4.3 Приготування десертів 35 

 КНД - 4.3.1 Виготовлення десертів з утворенням драглів 7 

КНД - 4.3.2 Виготовлення гарячих десертів 14 

КНД - 4.3.3 Виготовлення заморожених  десертів 7 

КНД - 4.3.4 Виготовлення десертів з плодів і ягід 7 

КНД - 4.4 Приготування дріжджового тіста та виробів з нього 21 

 КНД - 4.4.1 Приготування дріжджового шарового тіста та 

виробів з нього 

         14 

КНД - 4.4.2 Приготування швидкозаморожених 

напівфабрикатів з дріжджового тіста 

7 
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КНД - 4.5 Приготування бездріджових видів тіста  та виробів з нього 98 

 КНД - 4.5.1 Приготування медового тіста та виробів з нього 14 

КНД - 4.5.2 Приготування білкового тіста різних видів та 

виробів з нього 

14 

КНД -4 .5.3 Приготування різних видів бісквітного тіста  та 

виробів з нього 

21 

КНД - 4.5.4 Приготування заварного тіста та виробів з нього 14 

КНД - 4.5.5 Приготування прісного шарового тіста та виробів з 

нього, приготування мигдального тіста та виробів з 

нього 

14 

КНД - 4.5.6 Приготування крихтового тіста та виробів з нього. 

Приготування українських національних 

кондитерських виробів 

21 

КНД - 4.6 Приготування складних тортів різних видів 63 

 КНД - 4.6.1 Приготування тортів з пісочного тіста з різними 

наповнювачами 

7 

КНД - 4.6.2 Приготування бісквітних тортів з різними видами 

оздоблень 

14 

КНД - 4.6.3 Приготування білкових  та білково-горіхових тортів 7 

КНД - 4.6.4 Приготування тортів з медового тіста з різними 

наповнювачами 

7 

КНД - 4.6.5 Приготування тортів з шарованого  тіста 7 

КНД - 4.6.6 Приготування фігурних тортів, тортів асорті 21 

Кваліфікаційна пробна робота 7 

                                Всього: 315 
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Робоча навчальна програма з професійно-практичної підготовки  

 
 Професія: 7412 Кондитер  

 Кваліфікація: кондитер 4-го розряду 

 
Код 

навч. 

модулів 

Код 

компетентностей  

Найменування професійних профільних 

компетентностей 

№ 

уроку 

Кваліфікація: кондитер 4 розряду 

 

КНД-

4.1 

 

 

 

Приготування оздоблювальних напівфабрикатів для борошняних кондитерських 

виробів 

КНД-4.1.1.1    Приготування кремів масляних на основі сиропів 
(сироп «Шарлот», крем «Шарлот», сироп «Глясе», крем 

«Глясе», крем кавовий, горіховий). Організувати робоче 

місце; працювати з технологічною документацією; 
робити розрахунок сировини; виготовляти основні 

масляні креми на основі сиропів та їх похідні; визначати 

якість органолептичним методом; користуватись 
устаткуванням та інвентарем; вирішувати проблемні 

ситуації; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 

охорони праці. 

1 

КНД-4.1.2.1 Приготування  заварного крему, його різновидів (крем 
заварний основний, крем заварний з наповнювачами).     

Організувати робоче місце; працювати з технологічною 

документацією, робити розрахунок сировини; 

виготовляти заварний крем; визначати якість 
органолептичним методом; вирішувати проблемні 

ситуації; користуватись устаткуванням та інвентарем; 

дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони 
праці. 

2 

КНД-4.1.3.1 Приготування білкового крему, його різновидів (крем 

білковий сирцевий, крем білковий заварний, крем 

«Зефір»). Організувати робоче місце; працювати з 
технологічною документацією, робити розрахунок 

сировини; виготовляти білковий крем та його різновиди; 

визначати якість органолептичним методом; вирішувати 

проблемні ситуації; користуватись устаткуванням та 
інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 

охорони праці. 

3 

КНД-4.1.4.1 Приготування карамелі, її різновидів, оздоблювальних 

виробів з неї (карамель, оздоблювальні вироби з 
карамелі, фігурні прикраси з карамелі). Організувати 

робоче місце; працювати з технологічною 

документацією, робити розрахунок сировини; 

виготовляти різні види карамелі та деталі малюнків з неї;  
визначати якість органолептичним методом; вирішувати 

проблемні ситуації; користуватись устаткуванням та 

інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 
охорони праці. 

4 

КНД-4.1.5.1 Приготування грильяжу, марципанової маси та елементів 

оздоблення з них (грильяж, прикраси з грильяжу, 

марципанова маса, елементи оздоблення з марципану). 
Організувати робоче місце; працювати з технологічною 

документацією, робити розрахунок сировини; 

виготовляти грильяж, марципанову масу та елементи 
оздоблення з них;  визначати якість органолептичним 

методом; вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

5 
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устаткуванням та інвентарем; дотримуватись норм 

санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

КНД-4.1.6.1 Приготування цукрових мастик та елементів оздоблення 

з них (цукрова сирцева мастика (на желатині), елементи 

оздоблення і прикраси з мастики, мастика з маршмеллоу, 
молочна цукрова мастика, оздоблення і прикраси з 

молочної цукрової мастики). Організувати робоче місце; 

працювати з технологічною документацією, робити 

розрахунок сировини; виготовляти цукрові мастики та 
елементи оздоблення з них; визначати якість 

органолептичним методом; вирішувати проблемні 

ситуації; користуватись устаткуванням та інвентарем; 
дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони 

праці. 

6 

КНД-4.1.7.1 Приготування різних видів глазурі та елементів 

оздоблення з неї (сирцева глазурь для глазурування 
поверхні виробів, сирцева глазурь для оздоблення 

виробів, заварна глазурь для оздоблення виробів). 

Організувати робоче місце; працювати з технологічною 
документацією, робити розрахунок сировини; 

виготовляти різні види глазурі та елементи оздоблення з 

неї, декоративні вироби; визначати якість 

органолептичним методом; вирішувати проблемні 
ситуації; користуватись устаткуванням та інвентарем; 

дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони 

праці. 

7 

КНД-4.1.8.1 Приготування мусів, суфле (муси, суфле). Організувати 

робоче місце; працювати з технологічною 

документацією, робити розрахунок сировини; 

виготовляти муси і суфле; визначати якість 
органолептичним методом; вирішувати проблемні 

ситуації; користуватись устаткуванням та інвентарем; 

дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони 
праці. 

8 

КНД-4.1.9.1 Виготовлення оздоблень з шоколаду (плоскі прикраси з 

шоколаду,  рельєфні оздоблення з шоколаду, об’ємні 

оздоблення з шоколаду). Організувати робоче місце; 
працювати з технологічною документацією, робити 

розрахунок сировини; виготовляти оздоблення з 

шоколаду, декоративні вироби з нього; проводити процес 
темперування шоколаду; визначати якість; вирішувати 

проблемні ситуації; користуватись устаткуванням та 

інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 
охорони праці. 

9 

КНД-4.1.10.1 Виготовлення оздоблень з кремів із застосуванням 

кондитерських інструментів (візерунки, написи, бордюри 

з масляного крему, квіти з крему, глазурі, малюнок 
«Гроно винограду», «Змійка», «Грибок», «Пірамідка»). 

Організувати робоче місце; працювати з технологічною 

документацією, робити розрахунок сировини; працювати 
з  кондитерським інвентарем, виконувати різні види 

оздоблення із застосуванням кондитерських 

інструментів, наносити складний багатокольоровий 

візерунок на поверхню кондитерських виробів, з 
роздільним розміщенням дрібних та середніх деталей 

малюнку та з різними традиційними переходами тонів, 

підбирати крем за кольорами, візуально перевіряти 
суміщення кольорових елементів і деталей малюнка; 

10 
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визначати якість; вирішувати проблемні ситуації; 

користуватись устаткуванням та інвентарем; 
дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони 

праці. 

 

КНД-

4.2 

Приготування помадних, фруктових, желейних цукерок, мармеладу 

КНД-4.2.1.1 Виготовлення різноманітних цукрових мас (помадна 

цукрова маса, молочно помадна цукрова маса). 

Виготовлення мармеладу (мармелад нарізний, мармелад 
багатошаровий, мармеладні фігурки). Організувати 

робоче місце; працювати з технологічною 

документацією; робити розрахунок сировини; 
виготовляти різноманітні цукрові маси та елементи 

оздоблення з них; виготовляти мармелад; визначати 

якість; вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; дотримуватись норм 
санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

11 

КНД-4.2.2.1 Виготовлення фруктових та желейних мас (фруктова 

маса, желейно-фруктова маса, желейна маса). 
Організувати робоче місце; працювати з технологічною 

документацією; робити розрахунок сировини; 

виготовляти фруктові та желейні маси; визначати якість 

органолептичним методом; вирішувати проблемні 
ситуації; користуватись устаткуванням та інвентарем; 

дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони 

праці. 

12 

КНД-

4.3 

Приготування десертів 

КНД-4.3.1.1 Виготовлення десертів з утворенням драглів (мус 
яблучний, самбуку). Організувати робоче місце; 

працювати з технологічною документацією; робити 

розрахунок сировини; виготовляти десерти з утворенням 
драглів; визначати якість органолептичним методом; 

вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; підбирати посуд для 

подавання десерту; дотримуватись норм санітарії і 
гігієни, вимог охорони праці. 

13 

КНД-4.3.1.2 Виготовлення десертів з утворенням драглів (подвійний 

шоколадний мус, мус ягідний, мус банановий). 
Організувати робоче місце; працювати з технологічною 

документацією; робити розрахунок сировини; 

виготовляти десерти з утворенням драглів; визначати 

якість органолептичним методом; вирішувати проблемні 
ситуації; користуватись устаткуванням та інвентарем; 

підбирати посуд для подавання десерту; дотримуватись 

норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

14 

КНД-4.3.2.1 Виготовлення гарячих десертів (яблука смажені в тісті, 

яблука фаршировані сиром, крамбл яблучний). 

Організувати робоче місце; працювати з технологічною 

документацією; робити розрахунок сировини; 
виготовляти гарячі десерти; визначати якість 

органолептичним методом; вирішувати проблемні 

ситуації; користуватись устаткуванням та інвентарем; 
підбирати посуд для подавання десерту; дотримуватись 

норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

15 

КНД-4.3.2.2 Виготовлення гарячих десертів (гарячий шоколад з 

м'ятою, морозиво у фритюрі ). Організувати робоче 
місце; працювати з технологічною документацією; 

робити розрахунок сировини; виготовляти гарячі 

десерти; визначати якість органолептичним методом; 

16 
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вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; підбирати посуд для 
подавання десерту; дотримуватись норм санітарії і 

гігієни, вимог охорони праці. 

КНД-4.3.3.1 Виготовлення заморожених  десертів (фруктовий сорбет, 
фруктовий лід, парфе з вершків). Організувати робоче 

місце; працювати з технологічною документацією; 

робити розрахунок сировини; виготовляти заморожені 

десерти; визначати якість органолептичним методом; 
вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; підбирати посуд для 

подавання десерту; дотримуватись норм санітарії і 
гігієни, вимог охорони праці. 

17 

КНД-4.3.4.1 Виготовлення десертів з плодів і ягід (десерт 

полуничний, фрукти в шоколаді, чорнослив зі збитими 

вершками, десерт з ананасу). Організувати робоче місце; 
працювати з технологічною документацією; робити 

розрахунок сировини; виготовляти десерти з плодів і 

ягід; визначати якість; застосовувати елементи карвінгу; 
виконувати прийоми карамелізації та фламбування; 

вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; підбирати посуд для 

подавання десерту; дотримуватись норм санітарії і 
гігієни, вимог охорони праці. 

18 

 

КНД-4.3.4.2 Виготовлення десертів з плодів і ягід (десерти в склянках 

«Фрезьє», десерти за технологією фудпейрінг). 
Організувати робоче місце; працювати з технологічною 

документацією; робити розрахунок сировини; 

виготовляти десерти з плодів і ягід; визначати якість; 

застосовувати елементи карвінгу; виконувати прийоми 
карамелізації та фламбування; вирішувати проблемні 

ситуації; користуватись устаткуванням та інвентарем; 

підбирати посуд для подавання десерту; дотримуватись 
норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

19 

КНД-

4.4 

Приготування дріжджового тіста та виробів з нього 

 

КНД-4.4.1.1 Приготування дріжджового шарового тіста та виробів з 
нього (дріжджове шарове тісто, круасани, воловани, 

пиріжки печені). Організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 
сировини; готувати дріжджове шарове тісто та вироби з 

нього; визначати якість органолептичним методом; 

вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; дотримуватись норм 
санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

20 

КНД-4.4.2.1 Приготування швидкозаморожених напівфабрикатів з 

дріжджового тіста (дріжджове тісто, заморожування 
піци). Організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; готувати швидкозаморожені напівфабрикати з 

дріжджового тіста; визначати якість органолептичним 
методом; підбирати пакувальний матеріал; вирішувати 

проблемні ситуації; користуватись устаткуванням та 

інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 
охорони праці. 

21 

КНД-

4.5 

Приготування бездріджових видів тіста  та виробів з нього 

КНД-4.5.1.1 Приготування медового тіста та виробів з нього     (тісто 
медове, перекладанець медовий, тістечко медове), 

22 
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приготування білкового тіста різних видів та виробів з 

нього (печиво «Меренги», тістечко одношарове 
«Ласунка»). . Організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; готувати медове тісто та вироби з нього; 
готувати різні види білкового тіста та вироби з нього;  

визначати якість органолептичним методом; вирішувати 

проблемні ситуації; користуватись устаткуванням та 

інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 
охорони праці. 

КНД-4.5.2.1 Приготування різних видів бісквітного тіста  та виробів з 

нього (бісквітне тісто з наповнювачами та вироби з нього; 
бісквітне тісто “Буше” та вироби з нього; масляний 

бісквіт І спосіб (з розпушувачем): розм’якшення масла, 

розтирання цукру, поступове додавання амонію та яєць, 

замішування тіста згідно рецептури, визначення 
готовності тіста. ІІ спосіб приготування тіста (без 

розпушувачів):  збивання борошна з маслом, збивання 

білків з цукром, жовтків з цукром, перемішування разом, 
визначення готовності тіста. ІІІ спосіб приготування 

тіста:  з’єднання готового бісквітного тіста з розтопленим 

вершковим маслом, визначення готовності тіста); вироби 

з масляного бісквіту: печиво, тістечка та ін.; кекси), 
приготування заварного тіста та виробів з нього (заварне 

тісто, еклери, профітролі), приготування крихтового тіста 

та виробів з нього (крихтове тісто, тістечко «Картопля», 

тістечко «Крихке глазуроване», основа для чизкейка). 
Організувати робоче місце; працювати з технологічною 

документацією; робити розрахунок сировини; готувати 

різні види бісквітного тісто та вироби з нього; вводити в 
тісто натуральні харчові барвники; готувати заварне тісто 

та вироби з нього; готувати крихтове тісто та вироби з 

нього; визначати якість органолептичним методом; 
вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; дотримуватись норм 

санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

23 

КНД-4.5.3.1 Приготування прісного шарового тіста та виробів з нього 
(прісне шарове тісто, вироби з шарового тіста: слойки, 

ріжки, тістечка), приготування мигдального тіста та 

виробів з нього (мигдальне тісто, макарун, тістечко 
«Мигдальне»), Приготування українських національних 

кондитерських виробів (пляцки, перекладанці, сирники, 

печиво). Організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 
сировини; готувати прісне шарове тісто та вироби з 

нього; готувати мигдальне тісто та вироби з нього; 

готувати українські національні вироби з різних видів 
тіста;   визначати якість органолептичним методом; 

вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; дотримуватись норм 

санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

24 

КНД-

4.6 

Приготування складних тортів різних видів 

КНД-4.6.1.1 Приготування тортів з пісочного тіста з різними 

наповнювачами (торт «Пешт», торт «Монастирська 

хатинка»). Організувати робоче місце; працювати з 
технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; готувати торти з пісочного тіста з різними 

наповнювачами; виконувати складне художнє 

25 
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оформлення поверхні та бічної сторони; визначати якість 

органолептичним методом; вирішувати проблемні 
ситуації; користуватись устаткуванням та інвентарем; 

дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони 

праці. 

КНД-4.6.2.1 Приготування бісквітних тортів з різними видами 

оздоблень (торт «Захер», торт «Трюфель»). Організувати 

робоче місце; працювати з технологічною 

документацією; робити розрахунок сировини; готувати 
бісквітні торти з різними видами оздоблень; виконувати 

складне художнє оформлення поверхні та бічної сторони; 

визначати якість органолептичним методом; вирішувати 
проблемні ситуації; користуватись устаткуванням та 

інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 

охорони праці. 

26 

КНД-4.6.3.1 Приготування білкових  та білково-горіхових тортів (торт 
«Арктика», торт «Сумські каштани»). Організувати 

робоче місце; працювати з технологічною 

документацією; робити розрахунок сировини; готувати 
білкові  та білково-горіхові торти зі складним художнім 

оформленням поверхні та бічної сторони; визначати 

якість органолептичним методом; вирішувати проблемні 

ситуації; користуватись устаткуванням та інвентарем; 
дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони 

праці. 

27 

КНД-4.6.4.1 Приготування тортів з медового тіста з різними 
наповнювачами (торт «Рижик», торт «Медовий»), 

приготування тортів з шарового  тіста (торт «Наполеон», 

торт «Поліно»).  Організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 
сировини; готувати торти з медового тіста з різними 

наповнювачами та складним художнім оформленням 

поверхні та бічної сторони; готувати торти з шарованого  
тіста зі складним художнім оформленням поверхні та 

бічної сторони; визначати якість органолептичним 

методом; вирішувати проблемні ситуації; користуватись 
устаткуванням та інвентарем; дотримуватись норм 

санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

28 

КНД-4.6.5.1 Приготування фігурних тортів, тортів асорті (торт 

«Квітка», торт «Для закоханих», торт «Крокембуш», торт 
«Снікерс»). Організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок 

сировини; готувати фігурні торти, торти асорті зі 
складним художнім оформленням; визначати якість 

органолептичним методом; вирішувати проблемні 

ситуації; користуватись устаткуванням та інвентарем; 

дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони 
праці. 

29 
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Виробнича практика  

 Професія: 7412 Кондитер  

 Кваліфікація: кондитер 4-го розряду 

 

Код 

навч. 

модулів 

Код 

компетентностей Найменування професійних профільних компетентностей 

№ 

уроку 

КНД-

4.1 

Приготування оздоблювальних напівфабрикатів  

для борошняних кондитерських виробів 

КНД-4.1.1.1 Приготування кремів масляних на основі сиропів (сироп 

«Шарлот», крем «Шарлот», сироп «Глясе», крем «Глясе», 

крем кавовий, горіховий). Організувати робоче місце; 
працювати з технологічною документацією; робити 

розрахунок сировини; виготовляти основні масляні креми на 

основі сиропів та їх похідні; визначати якість 
органолептичним методом; користуватись устаткуванням та 

інвентарем; вирішувати проблемні ситуації; дотримуватись 

норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

1 

КНД-4.1.2.1 Приготування  заварного крему, його різновидів (крем 
заварний основний). Приготування білкового крему, його 

різновидів (крем білковий сирцевий, крем білковий заварний).    

Організувати робоче місце; працювати з технологічною 
документацією, робити розрахунок сировини; виготовляти 

заварний крем; виготовляти білковий крем та його різновиди; 

визначати якість органолептичним методом; вирішувати 

проблемні ситуації; користуватись устаткуванням та 
інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 

охорони праці. 

2 

КНД-4.1.2.2 Приготування  заварного крему, його різновидів (крем 
заварний з наповнювачами). Приготування білкового крему, 

його різновидів (крем «Зефір»).    Організувати робоче місце; 

працювати з технологічною документацією, робити 

розрахунок сировини; виготовляти заварний крем; 
виготовляти білковий крем та його різновиди; визначати 

якість органолептичним методом; вирішувати проблемні 

ситуації; користуватись устаткуванням та інвентарем; 
дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

3 

КНД-4.1.3.1 Приготування карамелі, її різновидів, оздоблювальних 

виробів з неї (карамель, оздоблювальні вироби з карамелі, 

фігурні прикраси з карамелі). Приготування грильяжу, 
марципанової маси та елементів оздоблення з них (грильяж, 

прикраси з грильяжу, марципанова маса, елементи оздоблення 

з марципану). Організувати робоче місце; працювати з 
технологічною документацією, робити розрахунок сировини; 

виготовляти різні види карамелі та деталі малюнків з неї; 

виготовляти грильяж, марципанову масу та елементи 

оздоблення з них;  визначати якість органолептичним 
методом; вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; дотримуватись норм санітарії і 

гігієни, вимог охорони праці. 

4 

КНД-4.1.3.2 Приготування карамелі, її різновидів, оздоблювальних 

виробів з неї (оздоблювальні вироби з карамелі, фігурні 

прикраси з карамелі). Приготування грильяжу, марципанової 

маси та елементів оздоблення з них (прикраси з грильяжу, 
елементи оздоблення з марципану). Організувати робоче 

місце; працювати з технологічною документацією, робити 
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розрахунок сировини; виготовляти різні види карамелі та 

деталі малюнків з неї; виготовляти грильяж, марципанову 
масу та елементи оздоблення з них;  визначати якість 

органолептичним методом; вирішувати проблемні ситуації; 

користуватись устаткуванням та інвентарем; дотримуватись 
норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

 КНД-4.1.4.1 Приготування цукрових мастик та елементів оздоблення з них 

(цукрова сирцева мастика (на желатині), елементи оздоблення 

і прикраси з мастики). Приготування різних видів глазурі та 
елементів оздоблення з неї (сирцева глазурь для глазурування 

поверхні виробів, сирцева глазурь для оздоблення виробів). 

Організувати робоче місце; працювати з технологічною 
документацією, робити розрахунок сировини; виготовляти 

цукрові мастики та елементи оздоблення з них; виготовляти 

різні види глазурі та елементи оздоблення з неї, декоративні 

вироби; визначати якість органолептичним методом; 
вирішувати проблемні ситуації; користуватись устаткуванням 

та інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 

охорони праці. 

6 

КНД-4.1.4.2 Приготування цукрових мастик та елементів оздоблення з них 

(мастика з маршмеллоу, молочна цукрова мастика, 

оздоблення і прикраси з молочної цукрової мастики). 

Приготування різних видів глазурі та елементів оздоблення з 
неї (заварна глазурь для оздоблення виробів). Організувати 

робоче місце; працювати з технологічною документацією, 

робити розрахунок сировини; виготовляти цукрові мастики та 
елементи оздоблення з них; виготовляти різні види глазурі та 

елементи оздоблення з неї, декоративні вироби; визначати 

якість органолептичним методом; вирішувати проблемні 
ситуації; користуватись устаткуванням та інвентарем; 

дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

7 

КНД-4.1.5.1 Приготування мусів, суфле (муси, суфле). Організувати 

робоче місце; працювати з технологічною документацією, 
робити розрахунок сировини; виготовляти муси і суфле; 

визначати якість органолептичним методом; вирішувати 

проблемні ситуації; користуватись устаткуванням та 
інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 

охорони праці. 

8 

КНД-4.1.6.1 Виготовлення оздоблень з шоколаду (плоскі прикраси з 

шоколаду,  рельєфні оздоблення з шоколаду, об’ємні 
оздоблення з шоколаду). Організувати робоче місце; 

працювати з технологічною документацією, робити 

розрахунок сировини; виготовляти оздоблення з шоколаду, 
декоративні вироби з нього; проводити процес темперування 

шоколаду; визначати якість; вирішувати проблемні ситуації; 

користуватись устаткуванням та інвентарем; дотримуватись 

норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

9 

КНД-4.1.7.1 Виготовлення оздоблень з кремів із застосуванням 

кондитерських інструментів (візерунки, написи, бордюри з 

масляного крему, квіти з крему, глазурі, малюнок «Гроно 
винограду», «Змійка», «Грибок», «Пірамідка»). Організувати 

робоче місце; працювати з технологічною документацією, 

робити розрахунок сировини; працювати з  кондитерським 

інвентарем, виконувати різні види оздоблення із 
застосуванням кондитерських інструментів, наносити 

складний багатокольоровий візерунок на поверхню 

кондитерських виробів, з роздільним розміщенням дрібних та 
середніх деталей малюнку та з різними традиційними 
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переходами тонів, підбирати крем за кольорами, візуально 

перевіряти суміщення кольорових елементів і деталей 
малюнка; визначати якість; вирішувати проблемні ситуації; 

користуватись устаткуванням та інвентарем; дотримуватись 

норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

КНД-

4.2 

Приготування помадних, фруктових, желейних цукерок, мармеладу 

КНД-4.2.1.1 Виготовлення різноманітних цукрових мас (помадна цукрова 

маса, молочно помадна цукрова маса). Організувати робоче 

місце; працювати з технологічною документацією; робити 
розрахунок сировини; виготовляти різноманітні цукрові маси 

та елементи оздоблення з них; визначати якість; вирішувати 

проблемні ситуації; користуватись устаткуванням та 
інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 

охорони праці. 

11 

КНД-4.2.2.1 Виготовлення мармеладу (мармелад нарізний, мармелад 

багатошаровий, мармеладні фігурки). Організувати робоче 
місце; працювати з технологічною документацією; робити 

розрахунок сировини; виготовляти мармелад; визначати 

якість; вирішувати проблемні ситуації; користуватись 
устаткуванням та інвентарем; дотримуватись норм санітарії і 

гігієни, вимог охорони праці. 

12 

КНД-4.2.3.1 Виготовлення фруктових та желейних мас (фруктова маса, 

желейно-фруктова маса, желейна маса). Організувати робоче 
місце; працювати з технологічною документацією; робити 

розрахунок сировини; виготовляти фруктові та желейні маси; 

визначати якість органолептичним методом; вирішувати 
проблемні ситуації; користуватись устаткуванням та 

інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 

охорони праці. 

13 

КНД-

4.3 

Приготування десертів 

КНД-4.3.1.1 Виготовлення десертів з утворенням драглів (мус яблучний, 

самбуку). Організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок сировини; 
виготовляти десерти з утворенням драглів; визначати якість 

органолептичним методом; вирішувати проблемні ситуації; 

користуватись устаткуванням та інвентарем; підбирати посуд 

для подавання десерту; дотримуватись норм санітарії і гігієни, 
вимог охорони праці. 

14 

КНД-4.3.2.1 Виготовлення гарячих десертів (яблука смажені в тісті, яблука 

фаршировані сиром). Організувати робоче місце; працювати з 
технологічною документацією; робити розрахунок сировини; 

виготовляти гарячі десерти; визначати якість 

органолептичним методом; вирішувати проблемні ситуації; 

користуватись устаткуванням та інвентарем; підбирати посуд 
для подавання десерту; дотримуватись норм санітарії і гігієни, 

вимог охорони праці. 

15 

КНД-4.3.2.2 Виготовлення гарячих десертів (крамбл яблучний). 
Організувати робоче місце; працювати з технологічною 

документацією; робити розрахунок сировини; виготовляти 

гарячі десерти; визначати якість органолептичним методом; 

вирішувати проблемні ситуації; користуватись устаткуванням 
та інвентарем; підбирати посуд для подавання десерту; 

дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

16 

КНД-4.3.3.1 Виготовлення заморожених  десертів (фруктовий сорбет, 
фруктовий лід, парфе з вершків). Організувати робоче місце; 

працювати з технологічною документацією; робити 

розрахунок сировини; виготовляти заморожені десерти; 

визначати якість органолептичним методом; вирішувати 
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проблемні ситуації; користуватись устаткуванням та 

інвентарем; підбирати посуд для подавання десерту; 
дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

 КНД-4.3.4.1 Виготовлення десертів з плодів і ягід (десерт полуничний, 

фрукти в шоколаді, чорнослив зі збитими вершками, десерт з 
ананасу). Організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок сировини; 

виготовляти десерти з плодів і ягід; визначати якість; 

застосовувати елементи карвінгу; виконувати прийоми 
карамелізації та фламбування; вирішувати проблемні 

ситуації; користуватись устаткуванням та інвентарем; 

підбирати посуд для подавання десерту; дотримуватись норм 
санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

18 

КНД-

4.4 

Приготування дріжджового тіста та виробів з нього 

КНД-4.4.1.1 Приготування дріжджового шарового тіста та виробів з нього 

(дріжджове шарове тісто, круасани). Організувати робоче 

місце; працювати з технологічною документацією; робити 
розрахунок сировини; готувати дріжджове шарове тісто та 

вироби з нього; визначати якість органолептичним методом; 

вирішувати проблемні ситуації; користуватись устаткуванням 
та інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 

охорони праці. 

19 

КНД-4.4.1.2 Приготування дріжджового шарового тіста та виробів з нього 

(воловани, пиріжки печені). Організувати робоче місце; 
працювати з технологічною документацією; робити 

розрахунок сировини; готувати дріжджове шарове тісто та 

вироби з нього; визначати якість органолептичним методом; 
вирішувати проблемні ситуації; користуватись устаткуванням 

та інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 

охорони праці. 

20 

КНД-4.4.2.1 Приготування швидкозаморожених напівфабрикатів з 
дріжджового тіста (дріжджове тісто, заморожування піци). 

Організувати робоче місце; працювати з технологічною 

документацією; робити розрахунок сировини; готувати 
швидкозаморожені напівфабрикати з дріжджового тіста; 

визначати якість органолептичним методом; підбирати 

пакувальний матеріал; вирішувати проблемні ситуації; 

користуватись устаткуванням та інвентарем; дотримуватись 
норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

21 

КНД-

4.5 

Приготування бездріджових видів тіста  та виробів з нього 

КНД-4.5.1.1 Приготування медового тіста та виробів з нього (тісто медове, 
перекладанець медовий). Організувати робоче місце; 

працювати з технологічною документацією; робити 

розрахунок сировини; готувати медове тісто та вироби з 

нього; визначати якість органолептичним методом; 
вирішувати проблемні ситуації; користуватись устаткуванням 

та інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 

охорони праці. 

22 

КНД-4.5.1.2 Приготування медового тіста та виробів з нього (тістечко 

медове). Організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок сировини; 

готувати медове тісто та вироби з нього; визначати якість 
органолептичним методом; вирішувати проблемні ситуації; 

користуватись устаткуванням та інвентарем; дотримуватись 

норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

23 

КНД-4.5.2.1 Приготування білкового тіста різних видів та виробів з нього 

(печиво «Меренги»). Організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок сировини; 
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готувати різні види білкового тіста та вироби з нього; 

визначати якість органолептичним методом; вирішувати 
проблемні ситуації; користуватись устаткуванням та 

інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 

охорони праці. 

КНД-4.5.2.2 Приготування білкового тіста різних видів та виробів з нього 

(тістечко одношарове «Ласунка»). Організувати робоче місце; 

працювати з технологічною документацією; робити 

розрахунок сировини; готувати різні види білкового тіста та 
вироби з нього; визначати якість органолептичним методом; 

вирішувати проблемні ситуації; користуватись устаткуванням 

та інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 
охорони праці. 

25 

КНД-4.5.3.1 Приготування різних видів бісквітного тіста  та виробів з 

нього бісквітне тісто з наповнювачами та вироби з нього; 

бісквітне тісто “Буше” та вироби з нього). Організувати 
робоче місце; працювати з технологічною документацією; 

робити розрахунок сировини; готувати різні види бісквітного 

тісто та вироби з нього; вводити в тісто натуральні харчових 
барвники; визначати якість органолептичним методом; 

вирішувати проблемні ситуації; користуватись устаткуванням 

та інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 

охорони праці. 

26 

КНД-4.5.3.2 Приготування різних видів бісквітного тіста  та виробів з 

нього (масляний бісквіт І спосіб (з розпушувачем): 

розм’якшення масла, розтирання цукру, поступове додавання 
амонію та яєць, замішування тіста згідно рецептури, 

визначення готовності тіста. ІІ спосіб приготування тіста (без 

розпушувачів):  збивання борошна з маслом, збивання білків з 

цукром, жовтків з цукром, перемішування разом, визначення 
готовності тіста. ІІІ спосіб приготування тіста:  з’єднання 

готового бісквітного тіста з розтопленим вершковим маслом, 

визначення готовності тіста). Організувати робоче місце; 
працювати з технологічною документацією; робити 

розрахунок сировини; готувати різні види бісквітного тісто та 

вироби з нього; вводити в тісто натуральні харчових 
барвники; визначати якість органолептичним методом; 

вирішувати проблемні ситуації; користуватись устаткуванням 

та інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 

охорони праці.   

27 

КНД-4.5.3.3 Приготування різних видів бісквітного тіста  та виробів з 

нього (вироби з масляного бісквіту: печиво, тістечка та ін.; 

кекси). Організувати робоче місце; працювати з 
технологічною документацією; робити розрахунок сировини; 

готувати різні види бісквітного тісто та вироби з нього; 

вводити в тісто натуральні харчових барвники; визначати 

якість органолептичним методом; вирішувати проблемні 
ситуації; користуватись устаткуванням та інвентарем; 

дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

28 

 КНД-4.5.4.1 Приготування заварного тіста та виробів з нього (заварне 
тісто, еклери). Організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок сировини; 

готувати заварне тісто та вироби з нього; визначати якість 

органолептичним методом; вирішувати проблемні ситуації; 
користуватись устаткуванням та інвентарем; дотримуватись 

норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

29 

КНД-4.5.4.2 Приготування заварного тіста та виробів з нього (профітролі). 
Організувати робоче місце; працювати з технологічною 
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документацією; робити розрахунок сировини; готувати 

заварне тісто та вироби з нього; визначати якість 
органолептичним методом; вирішувати проблемні ситуації; 

користуватись устаткуванням та інвентарем; дотримуватись 

норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

КНД-4.5.5.1 Приготування прісного шарового тіста та виробів з нього 

(прісне шарове тісто, вироби з шарового тіста: слойки, ріжки). 

Організувати робоче місце; працювати з технологічною 

документацією; робити розрахунок сировини; готувати прісне 
шарове тісто та вироби з нього; визначати якість 

органолептичним методом; вирішувати проблемні ситуації; 

користуватись устаткуванням та інвентарем; дотримуватись 
норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

31 

КНД-4.5.5.2 Приготування мигдального тіста та виробів з нього 

(мигдальне тісто, макарун, тістечко «Мигдальне»). 

Організувати робоче місце; працювати з технологічною 
документацією; робити розрахунок сировини; готувати 

мигдальне тісто та вироби з нього; визначати якість 

органолептичним методом; вирішувати проблемні ситуації; 
користуватись устаткуванням та інвентарем; дотримуватись 

норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

32 

КНД-4.5.6.1 Приготування крихтового тіста та виробів з нього (крихтове 

тісто, тістечко «Картопля»).  Приготування українських 
національних кондитерських виробів (пляцки, перекладанці). 

Організувати робоче місце; працювати з технологічною 

документацією; робити розрахунок сировини; готувати 
крихтове тісто та вироби з нього; готувати українські 

національні вироби з різних видів тіста;  визначати якість 

органолептичним методом; вирішувати проблемні ситуації; 

користуватись устаткуванням та інвентарем; дотримуватись 
норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці . 

33 

КНД-4.5.6.2 Приготування крихтового тіста та виробів з нього (тістечко 

«Крихке глазуроване»). Приготування українських 
національних кондитерських виробів (сирники). Організувати 

робоче місце; працювати з технологічною документацією; 

робити розрахунок сировини; готувати крихтове тісто та 

вироби з нього; готувати українські національні вироби з 
різних видів тіста;  визначати якість органолептичним 

методом; вирішувати проблемні ситуації; користуватись 

устаткуванням та інвентарем; дотримуватись норм санітарії і 
гігієни, вимог охорони праці . 

34 

КНД-4.5.6.3 Приготування крихтового тіста та виробів з нього (основа для 

чизкейка). Приготування українських національних 

кондитерських виробів (печиво). Організувати робоче місце; 
працювати з технологічною документацією; робити 

розрахунок сировини; готувати крихтове тісто та вироби з 

нього; готувати українські національні вироби з різних видів 
тіста;  визначати якість органолептичним методом; 

вирішувати проблемні ситуації; користуватись устаткуванням 

та інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 
охорони праці . 

35 

КНД-

4.6 

Приготування складних тортів різних видів 

КНД-4.6.1.1 Приготування тортів з пісочного тіста з різними 

наповнювачами (торт «Пешт», торт «Монастирська 
хатинка»). Організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок сировини; 

готувати торти з пісочного тіста з різними наповнювачами; 
виконувати складне художнє оформлення поверхні та бічної 
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сторони; визначати якість органолептичним методом; 

вирішувати проблемні ситуації; користуватись устаткуванням 
та інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 

охорони праці. 

КНД-4.6.2.1 Приготування бісквітних тортів з різними видами оздоблень 
(торт «Захер»).  Організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок сировини; 

готувати бісквітні торти з різними видами оздоблень; 

виконувати складне художнє оформлення поверхні та бічної 
сторони; визначати якість органолептичним методом; 

вирішувати проблемні ситуації; користуватись устаткуванням 

та інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 
охорони праці. 

37 

КНД-4.6.2.2 Приготування бісквітних тортів з різними видами оздоблень 

(торт «Трюфель»). Організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок сировини; 
готувати бісквітні торти з різними видами оздоблень; 

виконувати складне художнє оформлення поверхні та бічної 

сторони; визначати якість органолептичним методом; 
вирішувати проблемні ситуації; користуватись устаткуванням 

та інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 

охорони праці. 

38 

КНД-4.6.3.1 Приготування білкових  та білково-горіхових тортів (торт 
«Арктика», торт «Сумські каштани»). Організувати робоче 

місце; працювати з технологічною документацією; робити 

розрахунок сировини; готувати білкові  та білково-горіхові 
торти зі складним художнім оформленням поверхні та бічної 

сторони; визначати якість органолептичним методом; 

вирішувати проблемні ситуації; користуватись устаткуванням 

та інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 
охорони праці. 

39 

КНД-4.6.4.1 Приготування тортів з медового тіста з різними 

наповнювачами (торт «Рижик», торт «Медовий»). 
Організувати робоче місце; працювати з технологічною 

документацією; робити розрахунок сировини; готувати торти 

з медового тіста з різними наповнювачами та складним 

художнім оформленням поверхні та бічної сторони; визначати 
якість органолептичним методом; вирішувати проблемні 

ситуації; користуватись устаткуванням та інвентарем; 

дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

40 

КНД-4.6.5.1 Приготування тортів з шарованого  тіста (торт «Наполеон», 

торт «Поліно»). Організувати робоче місце; працювати з 

технологічною документацією; робити розрахунок сировини; 

готувати торти з шарованого  тіста зі складним художнім 
оформленням поверхні та бічної сторони; визначати якість 

органолептичним методом; вирішувати проблемні ситуації; 

користуватись устаткуванням та інвентарем; дотримуватись 
норм санітарії і гігієни, вимог охорони праці. 

41 

КНД-4.6.6.1 Приготування фігурних тортів, тортів асорті (торт «Квітка», 

торт «Для закоханих»). Організувати робоче місце; працювати 

з технологічною документацією; робити розрахунок 
сировини; готувати фігурні торти, торти асорті зі складним 

художнім оформленням; визначати якість органолептичним 

методом; вирішувати проблемні ситуації; користуватись 
устаткуванням та інвентарем; дотримуватись норм санітарії і 

гігієни, вимог охорони праці. 

42 

КНД-4.6.6.2 Приготування фігурних тортів, тортів асорті (торт 

«Крокембуш»). Організувати робоче місце; працювати з 
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технологічною документацією; робити розрахунок сировини; 

готувати фігурні торти, торти асорті зі складним художнім 
оформленням; визначати якість органолептичним методом; 

вирішувати проблемні ситуації; користуватись устаткуванням 

та інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 
охорони праці. 

КНД-4.6.6.3 Приготування фігурних тортів, тортів асорті (торт «Снікерс»). 

Організувати робоче місце; працювати з технологічною 

документацією; робити розрахунок сировини; готувати 
фігурні торти, торти асорті зі складним художнім 

оформленням; визначати якість органолептичним методом; 

вирішувати проблемні ситуації; користуватись устаткуванням 
та інвентарем; дотримуватись норм санітарії і гігієни, вимог 

охорони праці. 
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 Кваліфікаційна пробна робота 45 

 

 

Професійна кваліфікація: кондитер 4-го розряду 

1. Кваліфікаційна характеристика  

4-й розряд 
Завдання та обов’язки. 

Виготовляє різноманітні кекси, рулети, печиво вищого гатунку роздрібного 

асортименту, торти і тістечка з різноманітної сировини (борошняного тіста, сирної маси, 

морозива) зі складним багатокольоровим візерунком, з роздільним розміщенням дрібних та 

середніх деталей малюнка та з різними традиційними переходами тонів. Здійснює фігурне 

нарізування випечених напівфабрикатів, формує, виготовляє деталі малюнка, оздоблень для 

тортів з шоколаду, крему, бізе. Підбирає крем за кольорами, наносить малюнок. Складає 

малюнок з різних дрібних та середніх деталей. Візуально перевіряє суміщення кольорових 

елементів і деталей малюнка, а також ваги готових тортів і тістечок. 

Повинен знати: асортимент, рецептури, технологію  виготовляння різноманітних 

кондитерських виробів, в т.ч. складних видів тортів і тістечок; способи і техніку  оздоблення 

кремами, глазуррю, шоколадом;  правила експлуатації відповідних видів технологічного 

обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, посуду ваговимірювальних приладів,  їх 

призначення та використання в технологічному процесі; правила безпеки  і охорони праці, 

протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.  

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-

технічна освіта з присвоєнням кваліфікації за професією кондитера 4 розряду без вимог до 

стажу роботи або підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією кондитера 3 розряду - 

не менше 1 року (та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 4 розряду). 

Приклади робіт. Виготовляння кондитерських виробів зі складним оздобленням, 

фарбування, розташування малюнків на кондитерських виробах; порціювання, нанесення 

візерунку; перевіряння ваги кондитерських виробів. 


