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1. Вступ: 

1.1. Назва та опис компетенції "Кондитерське мистецтво" 

Арт-клас (Категорія D) 

Метою Всеукраїнського конкурсу WorldSkills Україна  в травні 2017р. у 
м. Києві з компетенції "Кондитерське мистецтво" є виявлення практичних 
здібностей та навичок кондитерів, їх майстерності. 

Кондитер створює дуже багато робіт кондитерського мистецтва на всі 
випадки життя, але це вимагає як художньо таланту, так і якісного 
приготування їжі. Кондитери повинні вміти працювати ефективно і 
самостійно, виявляти ініціативу, при цьому не забуваючи про якість 
продукції, ергономічність, санітарно-гігієнічні правила і стандарти безпеки. 
Кондитер готує і  оформлює торти, тістечка, печиво, цукерки, солодощі з 
марципану, гарячі і холодні десерти, заморожені десерти, а також вироби з 
шоколаду, карамелі. 
 
 До початку конкурсу учасники з категорії кондитерське мистецтво 
мають подати технологічні картки на вироби українською мовою. 
Конкурсні зразки повинні відповідати заявленій технології приготування. 
Оскільки даний технічний опис містить інформацію, що відноситься до 
професійної компетенції кондитера, він повинен бути використаний в 
поєднанні з наступними документами: Умовами  участі та проведення 
Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 
«WORLDSKILLSUKRAINE» та Правилами техніки безпеки та охорони 
праці. 

 
2. Кваліфікаційні вимоги та обсяг робіт  
2.1. Кваліфікаційні вимоги 

 Арт-клас з кондитерського мистецтва проводиться за номінацією – 
домашнє виконання. Учасника Арт-класу презентують готові конкурсні 
зразки на спеціально відведеному місці. Експонати Арт-класу мають 
супроводжуватись наочними етикетками з назвою виробу, переліком 
основних інгредієнтів (без прізвищ виконавців і назв підприємств).  
Кожен учасник зобов'язаний мати санітарну книжку, сертифікати якості чи 
якісні посвідчення на продукти харчування, що будуть використані для 
приготування конкурсних зразків. 
 
2.2 Учасники повинні вміти: 

• Зареєструвати свою присутність не пізніше ніж за годину до початку 
змагань  

• Довершити прикрашання виробу і забезпечити наявність 
презентаційної етикетки 

• Своєчасно приготувати свою роботу на презентацію 
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• Представити свій виріб на демонстраційному столі 
• Дати відповіді на запитання журі та презентувати свою роботу 
• Прибрати виставкове місце після завершення конкурсу і зняти 

конкурсні роботи. 
 

3.  Конкурсне завдання  
 Конкурсне завдання розроблено за зразком, який представлений  
WorldSkills Україна.  
3.1. Доставка експонатів: вироби, подані на конкурс (в номінаціях Арт-
класу), повинні бути самостійно доставлені до місця виставки (додатково 
буде повідомлено) і розміщені  відповідно до виділеного для них місця до 
11:00. 
3.2.Конкурсанти самі забезпечують себе посудом для презентації експонатів 
арт-класу, а також оформлення столу скатертинами та іншими атрибутами 
(відповідно до тематики експонату арт-класу). Категорично заборонено 
афішувати логотип, назву та рекламу, які б сприяли ідентифікації 
підприємства або конкурсанта. 
3.3. Безпека (зберігання страв): всі необхідні заходи будуть прийняті щодо 
безпечного зберігання страв та інвентарю, проте Організатори конкурсу не 
несуть відповідальність за будь-які втрати або пошкодження експонатів. 
Учасники самостійно забезпечують збереження своїх експонатів та власних 
речей. 
3.4. Завдання Арт-класу складається з 7 модулів (на вибір учасника), які 
оцінюються окремо і виставляються на експозиційному столі одночасно в 
один день. (Додається) 
3.5.Всі види конкурсних зразків готуються із власних продуктів, атрибутів 
оформлення, фірмового (святкового) посуду (тільки білого кольору) для 
презентації.  
 
4. Критерії оцінювання 
4.1.Оцінка виконання модулів.  
• Розкриття теми/ Відповідність заявленій темі, (обрана тема має 

повністю відповідати представленим експонатам, оцінюється ступінь 
оригінальності ідеї) - 0-20 балів. 

• Баланс і гармонія - 0-15 балів. 
• Творча оригінальність/ Артистичність (виражене новаторство і 

артистизм, ступінь візуального враження глядача, досконалість 
композиції, оригінальність концепції і форма, що передає дух творчості) - 
0-15 балів. 

• Професійні навички та рівень складності виконання / Майстерність 
використання матеріалів (інгредієнтів) (оцінюється рівень складності 
виконання роботи та художній талант автора; час, витрачений на 
виконання роботи; професійне використання інгредієнтів (матеріалів); 
використання різних технік) - 0-20 балів. 
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• Креативність та професійний рівень(для тортів – професійне 
поєднання напівфабрикатів і смакові якості) /«WОW» еffect - 0-30 
балів. 
Оцінювання: всі експонати будуть оцінені у день виступу.  
 

4.2. Об’єктивні критерії оцінювання роботи учасника: 
• Професійне використання інгредієнтів, базових технік відповідно до 

сучасних кондитерських тенденцій. 
• Виконання правил санітарії і гігієни, правил харчової безпеки. 
• Виконання правил безпеки і охорони праці.  

 
4.3. Суб’єктивні  критерії оцінювання роботи учасника: 

• Візуальна привабливість (колір, баланс/ композиції) 
• Ступінь складності й майстерності з точки зору художнього таланту 

автора роботи 
• Відповідність естетичним нормам, отримання позитивного, 

надихаючого враження, рекламний ефект  
• Новизна і оригінальність.  

 
4.4. Штрафні санкції 
У разі недотримання загальних правил і положень, журі має право 

застосувати штрафні санкції від 1 до 10 балів за: невідповідність зовнішнього 
вигляду учасника, чистоту робочого місця; недотримання часових рамок; 
невідповідність експозиції учасника вимогам номінацій. 
 

4.5. Суддівство. 
• Журі: роботу учасників оцінює журі у складі висококваліфікованих 

незалежних експертів, відомих своєю майстерністю в Україні та світі та 
незалежним експертами від кожної команди. 

• Конкурсні зразки оцінюють за критеріями, рекомендованими Всесвітньою 
асоціацією кулінарних союзів (Worldchefs) та WorldSkills . 

• Оцінка, виставлена кожним членом журі, є персональною, а загальний 
результат підраховується головним експертом. Рішення журі є 
остаточним, не підлягає зміні чи оскарженню. Результати роботи журі 
оголошуються публічно на урочистій церемонії нагородження. 

• Переможці конкурсу нагороджуються медалями та дипломами. 
 
 5. Перелік обладнання та інвентарю  

5.1. Робочі місця учасників Конкурсу будуть оснащені обладнанням:  
Робочий виставковий стіл оформлений скатертиною.  
 
6. Рекомендації учасникам:  

• Охайний зовнішній вигляд, формений одяг кондитера.  
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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.   
• Вітається художня подача, оригінальність, новизна. 
• Не слід зловживати ароматичними есенціями, барвниками. 
• Творчий розвиток національних традицій етнічної кухні. 
• Для створення презентабельного вигляду страви категорії СD 

рекомендується покривати желе. 
 
Зняття експонатів: всі експонати мають бути прибрані не раніше 

терміну встановленого Організаторами.  
 

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'8th 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 

• 7. Правила техніки безпеки та охорони праці  (Додається) 

• 8. Конкурсне завдання з компетенції «Кондитерське мистецтво»  
(Додається) 

• 9.Програма проведення конкурсу за компетенцією  «Кондитерське 
мистецтво»  (Додається) 

• 10. Інфраструктурний лист (Додається) 

• 11. План облаштування  конкурсних площадок (Додається) 

 

http://www.napkinfoldingguide.com/

