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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС КУЛІНАРНЕ МИСТЕЦТВО 

 
Розробник: 

Вище професійне училище № 33 м. Києва

Вступ 

Назва та характеристики  компетенції «Кулінарне мистецтво» 
 

Метою проведення Всеукраїнського конкурсу «WORLDSKILLS 
UKRAINE» з компетенції «Кулінарне мистецтво» є демонстрація досягнень 
робітників (службовців), фахівців, а також учнів та студентів, які здобувають 
професійно–технічну або вищу освіту, в оволодінні професійними 
компетенціями, виявлення практичних здібностей та навичок кухарів, їх 
майстерності, розвиток професійних компенентностей і практичних навичок, 
обмін інноваційним досвідом, розвиток кулінарного мистецтва, культури 
харчування, інтеграції у світовий професійний простір. 

Сучасне кулінарне  мистецво вимагає глибоких знань:  
• кулінарного призначення продуктів та методів визначення їх якості, 

термінів та умов їх зберігання;  
• технології виготовлення страв та кулінарних виробів, оформлення та 

реалізації готових страв і кулінарних виробів;  
• правил підбору посуду та подачі різних груп страв;  
• правил організації раціонального та безпечного харчування, користування 

нормативно–технологічними документами;  
• правил і норм охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та 

особистої гігієни. 
Кухар повинен вміти використовувати в технологічному процесі: 

торгово-технологічне  обладнання відповідних видів, виробничий інвентар, 
інструмент, ваго–вимірювальні прилади, засоби інформаційних технологій. 

Основними вимогами є вміння раціонально та ефективно організовувати 
свою працю на робочому місці  та дотримуватись норм технологічного процесу. 

Кожен експерт і учасник повинен ознайомитись з даним технічним 
описом та супроводжуючою документацією. 

Даний технічний опис повинен бути використаний в поєднанні з 
наступними документами: умовами участі та проведення Всеукраїнського 
конкурсу професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» та правилами 
охорони праці. 

Всеукраїнський конкурс «WORLDSKILLS UKRAINE» передбачає: 
практичні змагання (робота безпосередньо на території змагань) індивідуальної 
форми участі. 



 

 

До початку конкурсу учасники подають технологічні картки на страви 
українською мовою. Конкурсні зразки повинні відповідати заявленій технології 
приготування. 

Кваліфікаційні вимоги та обсяг робіт 
Обсяг робіт складається з практичних завдань і проводиться в один день. 
Кожен учасник зобов'язаний мати санітарну книжку, сертифікати якості 

чи якісні посвідчення на ссировину, продукти харчування та напої, що будуть 
використані для приготування та демонстрації конкурсних зразків страв.  

Учасники повинні вміти: 
• готувати робоче місце до виконання завдання; 
• демонструвати приготування страви конкурсного завдання; 
• готувати страви в зазначені терміни з використанням сучасних технік та 

способів приготування; 
• демонструвати уміння: порціонувати страву,  підбирати посуд для подачі 

страв, дотримуватися температурного режиму подачі страв;  
• користуватись технологічним обладнанням (пароконвекційними та 

жарочними шафами, кухонними машинами, тощо); 
• виконувати роботи у відповідності до правил охорони праці, норм санітарії 

та гігієни. 
Учасники повинні виконати (термін виконання – 2 години): 

• самостійну підготовку робочого місця та інвентарю до роботи; 
• приготувати дві порції основної страви з риби і презентувати її журі; 
• приготувати дві порції десерту і презентувати його журі; 
• прибрати робоче місце після закінчення роботи. 

 

 Конкурсне завдання 
Конкурсне завдання розроблено за зразком, який представлений 

«WORLDSKILLS UKRAINE». Завдання складається з двох модулів, які 
оцінюються окремо (Додаток А). 

Презентаційні зразки розміщуються на експозиційному столі разом з 
технологічною карткою страви. 

Робочі місця учасників конкурсу будуть оснащені: 
• робочим столом, 
• мийною ванною, 
• електричною плитою, 
• холодильником, 
• пароконвекційною піччю. 

За потреби та попереднім погодженням з організаторами можна 
використовувати власну кухонну техніку. 

На конкурс можна приносити додаткове обладнання. Всі види конкурсних 
зразків готуються безпосередньо на території змагань із власних продуктів, 
спецій і приправ,  із застосуванням для приготування та презентації страв 
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власного кухонного інвентарю, атрибутів оформлення, кухонного, фірмового 
(святкового) посуду (тільки білого кольору). 

 
Безпека зберігання страв 

 
 Вжити необхідні заходи для безпечного зберігання страв та устаткування. 
  Організатори конкурсу не несуть відповідальність за будь–які втрати або 
пошкодження експонатів, страв та устаткування чи особистих речей учасників.  
 Учасники самостійно забезпечують збереження своїх експонатів та 
власних речей. 
 
 



 

 

Критерії оцінювання 
 

 Експерти оцінюють: 

• дотримання правил охорони праці, санітарно–гігієнічних норм, порядок 

розміщення на робочому місці  та використання  інструментів, інвентарю та 

обладнання, рівень економії використання ресурсів; правильний розподіл 

робочого часу для забезпечення своєчасного приготування страв, дотримання 

терміну виконання завдання (від 0 до 10 балів); 

• презентацію страви: сервірування, оформлення, оригінальніссть, 

сучасність стилю, практичність, новизна страви, безпосереднє розташування 

страви на тарілці без штучних добавок і прикрас, забезпечення апетитного 

вигляду, гармонійність та  цілісність сприйняття композиції, збалансованість 

основної частини і гарнірів з урахуванням сучасних тенденцій (соус 

дозволяється подати додатково), естетика сучасного сервірування й подавання, 

неперевантаженість страви, у тому числі й гарніру, елементами декору (від 0 до 

20 балів); 

• приготування страви: дотримання технологічного процесу приготування, 

оригінальність та складність поєднання компонентів, використання різних 

технік та способів приготування, відповідних кулінарних методів і практик 

приготування, виключення зайвих інгредієнтів, відповідні кулінарні техніки 

повинні застосовуватися до всіх інгредієнтів (від 0 до 30 балів); 

• якісні показники страви:  гармонійне поєднання смаку,  запаху, кольору, 

текстури (слід дотримуватися традиційного смаку страв), страви повинні мати 

приємний смак і відповідний зовнішній вигляд, виражений аромат, характерний 

для використаних компонентів (від 0 до 40 балів). 

Оцінювання: всі експонати оцінюються в день виступу. Оцінка виконання 

кожного з модулів – 100 балів (Додаток B).  

Об'єктивні критерії оцінювання роботи учасника: 

• відповідність одягу професійним вимогам і його стан в процесі роботи і 

після виконання завдання; 
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• дотримання технологічного процесу згідно технологічної картки; 

• дотримання   правил   охорони праці, санітарії  та   гігієни   в   процесі   

приготування (дегустація, правильність зберігання напівфабрикатів, 

інгредієнтів, правильність використання дощок, правильність роботи з складно-

технічним обладнанням, наявність хибних звичок тощо); 

• зберігання і дотримання чистоти на робочому місці під час приготування і 

після (стан робочої поверхні, підлоги, холодильника, пароконвекційної печі 

тощо); 

• раціональне використання продуктів, збереження енергоресурсів. 

Суб'єктивні критерії оцінювання роботи учасника: 

• організаційні навички роботи; 

• приготування, ефективність, швидкість, контроль якості процесу; 

• віртуозність володіння кулінарною технікою (ножем), устаткуванням; 

• майстерність. 

Об'єктивні критерії оцінювання результатів роботи: 

• час виконання роботи і подачі страви; 

• температура подачі страви; 

• відповідність меню і технологічній картці; 

• наявність обов'язкових компонентів і інгредієнтів страви; 

• вага страви; 

• чистота тарілки за подачею. 

Суб'єктивні критерії оцінювання результатів роботи: 

• візуальна привабливість (колір, збалансованість композиції); 

• стиль та креативність подачі; 

• ступінь складності й майстерності; 

• відповідність сучасним тенденціям; 

• поєднання та гармонія смакових властивостей компонентів страви; 

• смак кожного компоненту окремо; 

• консистенція страви і кожного компоненту окремо. 



 

 

Суддівство 
Роботу учасників оцінює журі у складі висококваліфікованих незалежних 

експертів, відомих своєю майстерністю в Україні та світі та незалежними 

експертами за компетенціями від кожної команди. 

Конкурсні зразки оцінюють за критеріями, рекомендованими 

Всесвітньою асоціацією кулінарних союзів (Worldchefs та WorldSkills).  

Оцінка, яка виставлена кожним членом журі, є персональною, а загальний 

результат підраховується головним Експетром. Рішення є остаточним, не 

підлягає зміні чи оскарженню. Результати роботи журі оголошуються публічно 

на урочистій церемонії нагородження. 

Переможці конкурсу нагороджуються медалями та дипломами. 
 

Штрафні санкції 

У випадку недотримання загальних вимог, правил і положень журі має 

право застосувати штрафні санкції у розмірі від 1 до 10 балів, зокрема за: 

• неналежний зовнішній вигляд учасника, стан робочого місця та 

обладнання під час змагання і по його закінченню; 

• недотримання регламенту проведення конкурсу; 

• недотримання терміну, визначеного для презентації страв; 

• щодо художньої частини за інші, ніж встановлені регламентом розміри, що 

є порушенням стандартів композиції; 

• неприпустиму поведінку щодо членів журі та інших конкурсантів. 
 

Нагородження 
Нагородження проводитиметься відповідно до набраних балів.  

 
 
 

Рекомендації учасникам 
 

• Охайний зовнішній вигляд, одяг кухаря (кухарська куртка білого кольору, 

допускаються кольорові оздоблення), фартух, штани кухарські, кухарський 

ковпак), взуття – кухарські сандалі. 
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• Волосся: у дівчат – прибране, у хлопців - бажана коротка стрижка. 

• Нігті: доглянуті, без яскравого лаку (у дівчат). 

• Доречно: м'який денний макіяж, парфуми та прикраси відсутні. Не 

допускаються: наручні годинники, інші наручні прикраси. 

• Створення оригінальних нових ідей. 

• Креативний творчий підхід до традиційних страв, у тому числі 

національної кухні. 

• Використання у страві (особливо бенкетній) не однієї, а декількох 

технологій (прийомів теплової обробки). 

• Використання посуду складної конфігурації (у вигляді ромбів, нерівних 

овалів та інше), скляного (матового, прозорого) посуду, класичної порцеляни. 

• Використання при поданні нетрадиційного для такого виробу посуду 

(наприклад, соус у ложці або у чарці, рулет у склянці та ін.). 

• Простота, неперевантаженість в оформленні страв. 

• Використання в оформленні страв їстівних квітів (звичайно, з відповідною 

обробкою) – капуцин, віола та ін. 

• Використання для гарніру міні-овочів ідеальної форми й обробки. 

• Розташування інгредієнтів, спрямоване до вертикалі, а не до площини, 

горизонталі. 

• Уникання: зайвої симетричності страви; нехарчової сировини; 

прикрашання зеленню (петрушкою, селерою, крес-салатом тощо); мутної 

заливки страви; надмірного використання делікатесних продуктів, що робить 

страву дуже дорогою; подавання страв на дзеркалі, яскравому посуді. 
 

Для забезпечення узгодженості у стандартах та підготовки до конкурсу 

радимо використовувати інформацію наступних сайтів та видань:  

Вебсайт: 

• www.napkinfoldingguide.com  

Книги: 



 

 

• FOOD AND BEVERAGE SERVICE'&TH edition, Lillicrap, D. and Cousins, J. 

Published by: Hodder Education 2010 

ISBN-10: 1444112503 and ISBN-13: 978-1444112504 

• Restaurant - service: Skills - TRAINING 2013 

• «Обслуживание еды и напитков» 8 издание, авторы: Д.Лилликрэп и 

Дж. Казинс. 

Fortaget Jomsborg, 2002 

 

Правила безпеки та охорони праці (Додаток С)  

Інфраструктурний лист (Додаток D)  

Програма проведення конкурсу за компетенцією«Ресторанний сервіс» 

(Додаток E)  
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