
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

«КУЛІНАРНЕ МИСТЕЦТВО» 

 

1. ВСТУП 

1.1 Назва і опис досвіду/компетенції 

1.1.1. Досвід/компетенція називається «Кондитерське мистецтво». 

1.1.2. Кулінар 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. 

Цей 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. 

1.2 Актуальність і важливість даного документа 

Цей документ містить інформацію про стандарти необхідні для участі в 

конкурсі в компетенції «Кулінарне мистецтво», а також принципи, методи і 

процедури оцінювання, якими необхідно керуватися в ході конкурсу. Кожен 

Експерт і Конкурсант повинен знати і розуміти «Технічний опис». 
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2. ОЦІНЮВАННЯ 

2.1. Журі оцінює: 

• дотримання правил охорони праці, санітарно–гігієнічних норм, 

порядок розміщення на робочому місці та використання інструментів, інвентарю 

та обладнання, рівень економії використання ресурсів, продуктів; правильний 

розподіл робочого часу для забезпечення своєчасного приготування страв, 

дотримання терміну виконання завдання (від 0 до 10 балів); 

й презентацію страви: сервірування, оформлення, оригінальність, 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, естетика сучасного 

сервірування й подавання, 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). 

 

Об'єктивні критерії оцінювання роботи учасника: 

• відповідність одягу професійним вимогам і його стан в процесі роботи 

і після виконання завдання; 

• дотримання технологічного процесу згідно технологічної картки; 
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• 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; 

• володіння кулінарними техніками; 

Об'єктивні критерії оцінювання результатів роботи: 

• час виконання роботи і подачі страви; 

• температура подачі страви; 

• наявність обов'язкових компонентів страви; 

• раціональне використання інгредієнтів; 

• вага страви; 

• чистота тарілки. 

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. 
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2.2. Суддівство 

Роботу учасників оцінює журі у складі висококваліфікованих незалежних 

експертів, відомих своєю майстерністю в Україні та світі. 

Конкурсні зразки оцінюють за критеріями, рекомендованими Всесвітньою 

асоціацією кулінарних союзів (WACS та WorldSkills). 

Оцінка, яка виставлена кожним членом журі, є персональною. Рішення 

є остаточним, не підлягає зміні чи оскарженню. Результати роботи журі 

оголошуються публічно на урочистій церемонії нагородження. 

 

2.3. 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. 

 

2.4. Рекомендації учасникам 

 Створення оригінальних нових ідей 

 Креативний, тобто творчій підхід до традиційних страв, у тому числі - 

національної кухні 

  Використання в страві не однієї, а декількох технологій (прийомів 

теплової обробки) 

 Не зловживати ароматичними есенціями, барвниками 

../Vorldchefs
../VorldSkills
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 Творчо розвивати національні традиції етничної кухні 

 Простота, непереускладненість в оформлені страв 

 Використання в оформленні страв їстівних квітів (звичайно, з відповідною 

обробкою) 

 Розташування інгредієнтів спрямоване до вертикалі, а не до площини, 

горизонталі 

 Уникнення: 

- Зайвої симетричності страви 

- Нехарчової сировини 

- Прикрашання зеленню (петрушкою, кріпом, селерою, крес-салатом, тощо). 

 

2.5.Оціночна відомість (заповнюється кожним членом журі на всіх 

учасників) 

№ 

пор. 

 

Оціночна відомість 

Загальна 

кількість 

балів  Дотримання 
правил охорони 

праці, 
санітарно–

гігієнічних норм, 
дотримання 

терміну 

виконання 

завдання 

 

від 0 до 10 балів 

Приготування 
страви (дотримання 

технологічного 
процесу 

приготування, 

оригінальність та 

складність 

поєднання 

інгредієнтів, 
використання 

різних технік та 
способів 

приготування 

 

від 0 до 30 балів 

Якісні показники 
страви(гармонійне 

поєднання 
смаку,запаху, 

кольору, 
текстури) 

 
від 0 до 40 балів 

Презентація 
страви 

(сервірування, 
оформлення, 

оригінальність, 
сучасність 

стилю) 

 

від 0 до 20 

балів 

 М1 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3  

1              

2              

 

Член журі ______________________________ ПІБ, підпис 
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3. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ  

3.1. Загальні вимоги безпеки 

 До роботи допускаються особи, які пройшли інструктаж з охорони 

праці і мають медичну книжку. 

 До виконання конкурсних робіт кухаря допускаються особи, що вміють 

працювати на електромеханічному обладнанні для кухні. 

 Виконуйте роботу в установлених діючими нормами фірмовій одежі. 

 Дотримуйтесь правил особистої гігієни  та санітарії. 

 Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. 

 При травмуванні звертайтесь за медичною допомогою і повідомте про 

це головного експерта. 

 За невиконання правил Ви несете відповідальність відповідно з діючим 

законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

 

3.2. В имоги безпеки перед початком роботи 

 Правильно одягти спецодяг: волосся сховати під головний убір, рукава 

одягу застебнути біля зап'ясть рук, не заколювати спецодяг голками, 

шпильками, не тримати в кишенях гострі предмети. 

 Оглянути робоче місце, прибрати, всі зайві речі, що заважають 

працювати. 

 Перевірити справність кухонного інвентарю, необхідних для роботи 

інструментів, обладнання, пристосувань. 

 Перевірити наявність гумових килимків під ногами біля кухонного 

обладнання. 

 Переконатися у відсутності оголених кінців електропроводів. 

 Перевірити роботу механічного обладнання. 
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Забороняється: 

 Робота пекарських шаф при відсутності в камерах подових листів не 

допускається; 

 Ручки пекарських шаф повинні мати ізоляційне покриття. 

 При випіканні виробів необхідно користуватися рукавицями. 

 Не дозволяється робота шаф з несправними терморегуляторами та 

пакетними вимикачами; 

 Дверцята камер повинні щільно закриватися. 

 

3.3. Вимоги безпеки під час роботи 

 Зберігати своє робоче місце в чистоті, негайно прибирати з підлоги 

розсипані (розлиті) продукти і не допускати зайвих запасів продуктів на робочому 

місці. 

 Вмикати обладнання в мережу сухими руками, вмикати і вимикати за 

допомогою кнопок «Пуск» і «Стоп». 

 Не залишати без нагляду працююче обладнання. 

 Дотримуватися вимог заводської документації на експлуатацію. 

 Слідкувати, щоб ножі мали гладенькі, зручні, міцно насаджені ручки. 

 При роботі з плитою та при відкриванні дверцят камери пароконвектомату 

розташовуватися на безпечній відстані. 

 Поверхня кухонної плити повинна бути рівною, без виступів та тріщин. 

 Пересувати посуд по поверхні плити обережно без ривків і великих усиль. 

 Слідкувати за тим, щоб поставлені на плиту жири для розігрівання не 

спалахнули від високої температури. 

 Заливати жир до жаровні (сковороди) до її ввімкнення. 

 Завантажувати і розвантажувати обсмажені продукти із фритюрниці у 

металевій сітці. 

 При смаженні напівфабрикатів класти їх з нахилом від себе. 

 Зливати масло із ванн тільки після вимкнення фритюрниці з мережі. 
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 Складати напівфабрикати на розігріті сковороди і листи рухом «від себе». 

 Слідкувати, щоб при кипінні вміст не виливався через край каструлі. 

 При сильному кипінні зменшити вогонь. 

 При перенесенні гарячої їжі не притуляти каструлю до себе. 

 Кришку гарячого посуду брати рушником і відкривати рухом «на себе». 

 Сковороду ставити і знімати спеціальними пристосуваннями з дерев'яними 

ручками. 

 Припинити роботу при виявленні несправності. 

 

3.4. Вимоги безпеки по закінченні роботи 

 Після закінчення роботи необхідно вимкнути обладнання. 

 Прибрати робоче місце. Звільнити його від відходів виробництва, винести 

сміття, звільнити проходи. 

 Почистити, помити інвентар, інструмент, скласти його у відведене для нього 

місце. 

 Зняти спецодяг, покласти його у відведене для нього місце. 

 

3.5. Вимоги безпеки у аварійних випадках 

 Негайно відключити від мережі електрообладнання. 

 Не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб. Повідомити про те, що 

сталося експерта. 

 При отриманні травми або нещасному випадку негайно звернутися до 

головного експерта, який надасть потерпілому першу медичну допомогу. 

 У випадку виникнення пожежі викликати пожежну охорону викликати 

пожежну охорону по телефону «101», повідомити адміністрацію, прийняти 

міри по ліквідації пожежі, використовуючи первинні засоби пожежогасіння. 

 При несправності, поломці кухонного обладнання припинити роботу на 

ньому, повідомити безпосереднього технічного експерта і головного 

експерта. 
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4. ПОДАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ВІДВІДУВАЧАМ І ЖУРНАЛІСТАМ 

Максимальне залучення відвідувачів і журналістів 

Нижче наводиться список можливих способів максимального залучення 

відвідувачів і журналістів в процес. 

  Пропозиція спробувати себе у професії. 

  Демонстраційні екрани. 

  Описи конкурсних завдань. 

  Інформація про учасників ( «профілі» учасників ). 

  Кар’єрні перспективи. 

  Щоденне висвітлення ходу конкурсу. 

 


