
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ» 

 

Пояснювальна записка 

Основною метою рішення індивідуального завдання з дисципліни 

"Технологія приготування їжі" є застосування студентами знань та вмінь з 

основ технологічних процесів виробництва кулінарної та кондитерської 

продукції, її характеристики та правил реалізації. 

Основним завданням індивідуальної роботи є оволодіння студентами 

знань для раціонального процесу обслуговування відвідувачів якісною 

продукцією у закладах ресторанного господарства. 

У процесі розв’язання завдань студенти повинні вміти: 

• користуватися нормативно-технологічною документацією; 

• оцінювати якість кулінарної та кондитерської продукції; 

• добирати посуд для подавання страв, виробів, напоїв; 

• добирати гарніри, соуси до страв із овочів, риби, м'яса; 

• визначати дотримання технологічних процесів приготування та 

подавання страв, виробів, напоїв; 

• задовольняти смаки й запити відвідувачів, рекомендувати страви, 

вироби, напої. 

Оцінювання виконаної роботи перевіряється викладачем та 

виставляються бали відповідно до кредитно-модульного системи. 

І рівень складності – передбачає вирішення ситуаційного завдання; 

ІІ рівень складності – необхідно виконати творче завдання(створити 

презентацію). 

Завдання, студент отримує за порядковим номером у списку 

академічної групи. 

 

 

 

 



І рівень складності 

Необхідно вирішити ситуаційне завдання 

Завдання 1. Відвідувач ресторану замовив на сніданок пряженю. 

Офіціант подав страву, политу маслом вершковим, у сковорідці порційній. 

Пряженя щільна, добре запечена; смак і запах властиві яєчним стравам, але 

виріб пересолений. Споживач поскаржився офіціанту й звернувся з 

проханням замінити поданий йому виріб на інший. Як слід діяти офіціанту в 

даній ситуації? 

Завдання 2. Відвідувач ресторану замовив на сніданок яйця, запечені під 

соусом молочним. Офіціант подав страву, политу маслом вершковим, у 

сковорідці порційній. При споживанні страви виявилося, що страва має 

неприємний підгорілий запах. Відвідувач звернувся до офіціанта з 

проханням замінити страву. Як потрібно діяти офіціанту в даній ситуації? 

Завдання 3. Відвідувач ресторану замовив страву - яблука по-київськи. 

Офіціант подав страву, зверху посипану пудрою цукровою, у сковорідці 

порційній. При споживанні виявилося, що яблука не обчищено від шкірки, 

насіннєве гніздо не видалено; консистенція яєць тверда. Відвідувач висловив 

скаргу щодо якості страви й звернувся з проханням замінити її на іншу. Як 

слід діяти офіціанту в даній ситуації? 

Завдання 4. У ресторані відвідувач замовив шарлотку з яблуками. 

Офіціант подав шарлотку на тарілці десертній. При споживанні з'ясувалося, 

що шарлотка має кисло-солодкий смак, аромат яблук і кориці. Колір на 

поверхні коричневий, трохи підгорілий. Кірочка шарлотки тверда, скибочки 

хліба тверді, яблучна начинка щільна. Відвідувач звернувся з проханням 

замінити подану йому страву на іншу. Як слід діяти офіціанту в даній 

ситуації? Зробіть висновок. 

Завдання 5. Відповідно до наряду-замовлення завідувачеві 

кондитерського цеху слід приготувати торти пісочно-кремові та тістечка 

листкові. На виробництво отримано борошно пшеничне 1 сорту. Як слід діяти 

завідувачу в даній ситуації? 

Завдання 6. Відповідно до наряду-замовлення завідувачеві 

кондитерського цеху слід виготовити 20,0 кг печива "Нарізне", 15,0 кг 

пряників "Дитячих", 5,0 кг коврижки "Медової". На виробництво отримано 

борошно 1 сорту. Як слід діяти завідувачу в даній ситуації? 

Завдання 7. Завідувач кондитерського цеху отримав борошно з вологістю 

15,5 %. Відповідно до наряду-замовлення цех повинен виготовити печиво 

заварне. Чи можна використовувати кондитеру борошно з такою вологістю? 

 



Завдання 8. Цукор зберігався на складі й значно відсирів, став липким та 

з грудочками. Чому це сталося? Поясніть причину. Чи можна 

використовувати такий цукор для приготування сиропів? 

Завдання 9. У їдальні відвідувач замовив сирники, але вони всередині 

були з грудочками, маса погано вимішана, кисла. Укажіть причини таких 

дефектів. Як можна попередити їх виникнення? 

Завдання 10. У їдальні відвідувач замовив сирники з квасолею. Офіціант 

подав сирники правильної круглої форми, поверхня яких без тріщин, 

рівномірно обсмажені, консистенція м'яка, в міру щільна; смак без надмірної 

кислотності, властивий для сиру, але страва дещо пересолена. Відвідувач 

звернувся з проханням замінити страву на іншу. Як слід діяти офіціанту в 

даній ситуації? 

Завдання 11. Кухар смажив у фритюрі сирники по-київськи, але вони 

потріскалися, фарш повністю повитікав назовні. У зв'язку з чим це сталося? 

Як слід діяти в даній ситуації? 

Завдання 12. Кухар дієтичної їдальні приготував запіканку з сиром, але 

вона пристала до листа, дуже щільна і підгоріла знизу та зверху листа. 

Укажіть, чому це сталося. Як слід діяти в даній ситуації? 

Завдання 13. Відвідувач ресторану замовив на вечерю дичину, смажену з 

гарніром. До дичини офіціант подав гарнір -овочі варені та соус сметанний. 

Проаналізуйте підбір гарніру та соусу до даної страви. Зробіть висновки. 

Завдання 14. Група відвідувачів ресторану замовила для бенкету паштет із 

печінки. Офіціант подав паштет на блюді у вигляді художньо оформленої 

композиції, але при споживанні з'ясувалося, що страва має гіркуватий 

присмак. Чому це сталося? Як можна було уникнути даного дефекту? 

Завдання 15. Відвідувач ресторану замовив гарячу закуску - мідії 

запечені. Офіціант подав закуску у кокільниці на тарілці пиріжковій із 

паперовою серветкою. Для споживання стіл засервував виделкою та ножем 

столовими. 

Проаналізуйте подавання офіціантом гарячої закуски відвідувачу. Зробіть 

висновок. 

Завдання 16. Відвідувач ресторану замовив солодку страву - "Білосніжка 

і сім гномів" (чорнослив, сметана, вершки, пудра цукрова). Офіціант подав 

десерт на тарілці десертній із ложкою десертною. 

Проаналізуйте подавання офіціантом десерту відвідувачеві. Зробіть висновок. 

Завдання 17. Шеф-кухар приготував густий кисіль, розлив його у 

формочки порційні, посипав цукром і охолодив. Подав кисіль у креманці з 

сиропом фруктово-ягідним, а окремо -соус молочний, молоко холодне. 

Проаналізуйте подавання офіціантом страви у даному випадку. Зробіть 



висновок. 

Завдання 18. У ресторані група відвідувачів замовила свинину смажену, 

шинковану часником. Офіціант подав чотири порції свинини на блюді 

фарфоровому із помідорами й огірками свіжими, але нарізана свинина має 

рожевий колір. Укажіть причину та зробіть висновок. 

Завдання 19. Відвідувач ресторану замовив мус яблучний (на крупі 

манній). Офіціант приніс замовлення - мус має дрібнопористу структуру, 

ніжну, злегка пружну консистенцію; зберігає форму посуду, в якому його 

охолоджували; у нижній частині виробу - щільний шар; смак і запах 

слабковиражені. Відвідувач зробив зауваження щодо смакових якостей мусу. 

Як повинен діяти офіціант у даній ситуації? 

Завдання 20. Відвідувач кафе замовив самбук абрикосовий. Офіціант 

подав самбук, политий соусом абрикосовим, на тарілці десертній. Самбук має 

однорідну пухку, дрібнопористу масу з пружною консистенцією; смак 

солодкий, з кислуватим присмаком і запахом пюре абрикосового.Відвідувач 

поскаржився на кислуватий присмак і звернувся з проханням замінити самбук 

на інший. Як слід діяти офіціанту в даній ситуації? 

Завдання 21. Відвідувач ресторану замовив крем ванільний. Офіціант 

подав крем, политий сиропом, на тарілці десертній. Крем зберіг форму 

посуду, в якому його охолоджували, має густу пористу консистенцію білого 

кольору. Смак солодкий, ніжний, з ароматом ванілі. Консистенція 

желеподібна, пишна, пориста, з грудочками нерозчиненого желатину, зі 

згустками завареного яйця. 

Відвідувач поскаржився на якість крему та висловив прохання замінити його 

на інший. Як слід діяти офіціанту в даній ситуації? 

Завдання 22. Відвідувач ресторану замовив гарячу солодку страву - 

яблука у тісті смажені. Офіціант подав страву, зверху посилану пудрою 

цукровою, на тарілці десертній, накритій паперовою серветкою. Колір на 

поверхні - темно-коричневий, усередині - білий. При споживанні з'ясувалося, 

що смак яблук кисло-солодкий, консистенція яблук тверда, кірочка дуже 

щільна. 

Завдання 23. Група вегетаріанців-відвідувачів ресторану звернулася до 

офіціанта з проханням порекомендувати холодні та гарячі закуски для обіду. 

Внесіть свої пропозиції з даного приводу. 

Завдання 24. У ресторані група відвідувачів замовила салат 

"Столичний". Офіціант подав салат, прикрашений зеленню петрушки, 

помідорами, огірками свіжими та редискою, у салатнику багатопорційному. 

Проаналізуйте оформлення даного салату та зробіть висновок. 

Завдання 25. У ресторані група відвідувачів замовила для бенкету рибу 



фаршировану заливну з гарніром і звернулася до офіціанта з проханням 

порекомендувати гарнір до страви. Якими повинні бути рекомендації 

офіціанта в даному випадку? 

Завдання 26. Відвідувач замовив у їдальні рибу під маринадом. При 

споживанні з'ясувалося, що риба розроблена на філе зі шкірою та реберними 

кістками. Проаналізуйте дану ситуацію, враховуючи, що відвідувач 

поскаржився на порушення технології приготування напівфабрикату для риби 

під маринадом. 

Завдання 27. Кухар приготував холодець із риби, але драглі страви 

нестійкі, консистенція не відповідає вимогам органолептичної шкали якості. 

Укажіть причини та способи попередження виникнення даного дефекту. 

Завдання 28. Відвідувач ресторану замовив офіціанту пудинг із груш. 

Офіціант подав пудинг на тарілці десертній, пудинг посипав пудрою 

рафінадною. При споживанні виявилося, що пудинг дуже щільний, зверху 

трохи підгорілий; смак і запах слабковиражені. Відвідувач звернувся з 

проханням замінити поданий йому виріб на інший. Як слід діяти офіціанту в 

даній ситуації? 

Завдання 29. У ресторані відвідувач замовив рулет рибний заливний. 

Офіціант подав холодну страву у лотку, але желе виявилося каламутним, 

непрозорим, кислим, недосоленим; смак і запах - слабковиражені. Відвідувач 

висловив скаргу шеф-кухарю щодо якості страви. Як слід діяти шеф-кухарю та 

офіціанту в даному випадку? 

Завдання 30. У ресторані група відвідувачів замовила свинину смажену, 

шинковану часником. Офіціант подав чотири порції свинини на блюді 

фарфоровому із помідорами й огірками свіжими, але нарізана свинина має 

рожевий колір. Укажіть причину та зробіть висновок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ рівень складності 



Необхідно виконати творче завдання (створити презентацію) 

Тематика: 
1. Технологічні процеси виробництва кулінарної продукції 

2. Виробництво напівфабрикатів кулінарної продукції. 

3. Структура виробництва продукції в закладах ресторанного господарства. 

4. Теплова кулінарна обробка продуктів 

5. Прогресивні технології кулінарної обробки продуктів. 

6. Супи. Значення перших страв у харчуванні 

7. Асортимент та характеристика заправних супів. 

8. Соуси та їх класифікація 

9. Асортимент соусів. 

10. Значення страв з овочів та грибів. 

11. Страви з круп, бобових та макаронних виробів 

12. Страви з риби та морепродуктів 

13. Страви з м'яса, субпродуктів, сільськогосподарської птиці, пернатої дичини 

та кроликів 

14. Страви з яєць, яєчних продуктів та свіжого сиру. 

15. Асортимент і класифікація закусок та холодних страв 

16. Холодні страви і закуски 

17. Асортимент та класифікація солодких страви 

18. Асортимент та технологія приготування напоїв в закладах ресторанного 

господарства 

19. Страви та кулінарні вироби з борошна 

20. Асортимент, технологія приготування кулінарних виробів із тіста 

21. Основи лікувального харчування 

22. Основи дієтичного харчування 

23. Технологія виробництва кондитерських виробів 

24. Класифікація, асортимент, технологічні процеси виготовлення оздоблювальних 

напівфабрикатів. 

25. Асортимент, класифікація, характеристика й оформлення солодких страв. 

26. Особливості оформлення та відпускання бенкетних холодних страв. Підбір 

посуду. 

27. Класифікація гарячих м'ясних страв за способом теплової обробки 

28. Правила подавання соусів, вимоги до якості, умови та строки реалізації; 

підбір соусів до страв; підбір посуду для подавання соусів. 

29. Підбір гарнірів і соусів до рибних страв. Підбір посуду для подавання цих 

страв. 

30. Класифікація гарячих м'ясних страв за способом теплової обробки 


