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Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №1

З професії: 5122 «Кухар»

  Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати суп картопляний з грибами 1
2. Приготувати вершкову гречку з грибами 1

Термін виконання робіт 6 годин

Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №2

З професії: 5122 «Кухар»

  Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати суп картопляний з макаронними виробами 1
2. Приготувати яйце «Пашот» на грінці 1

Термін виконання робіт 6 годин



Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №3

З професії: 5122 «Кухар»
  Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати суп картопляний з крупою 1
2. Приготувати макарони відварні з овочами 1

Термін виконання робіт 6 годин

Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №4

З професії: 5122 «Кухар»
    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати суп гречаний 1
2. Приготувати квасолю по-домашньому 1

Термін виконання робіт 6 годин



Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №5

З професії: 5122 «Кухар»
    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати суп картопляний з бобовими 1
2. Приготувати картоплю смажену у фритюрі 1

Термін виконання робіт 6 годин

Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №6

З професії: 5122 «Кухар»
    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
Порцій

1. Приготувати суп овочевий 1
2. Приготувати рис відварний з овочами 1

Термін виконання робіт 6 годин



Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №7

З професії: 5122 «Кухар»

    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
Порцій

1. Приготувати суп польовий 1
2. Приготувати капусту запечену 1

Термін виконання робіт 6 годин

Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №8

З професії: 5122 «Кухар»
    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати суп селянський 1
2. Приготувати картопляне пюре 1

Термін виконання робіт 6 годин



Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №9

З професії: 5122 «Кухар»
    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
Порцій

1. Приготувати суп картопляний з макаронними виробами 1
2. Приготувати картоплю відварну 1

Термін виконання робіт 6 годин

Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №10

З професії: 5122 «Кухар»
    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати суп овочевий 1
2. Приготувати яєчню в сосисках 1

Термін виконання робіт 6 годин



Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №11

З професії: 5122 «Кухар»
    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати суп гречаний 1
2. Приготувати  пюре з гарбуза 1

Термін виконання робіт 6 годин

Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №12

З професії: 5122 «Кухар»
    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати суп молочний з макаронами 1
2. Приготувати яєчню в солодкому перці 1

Термін виконання робіт 6 годин



Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №13

З професії: 5122 «Кухар»
    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати суп молочний з крупою 1
2. Приготувати спагеті в сосисках 1

Термін виконання робіт 6 годин

Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №14

З професії: 5122 «Кухар»

    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати суп молочний з овочами 1
2. Приготувати макарони відварні з сиром 1

Термін виконання робіт 6 годин



Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №15

З професії: 5122 «Кухар»
    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати суп картопляний з  галушками 1
2. Приготувати перловку вершкову з овочами 1

Термін виконання робіт 6 годин

Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №16

З професії: 5122 «Кухар»
    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати суп картопляний з макаронними виробами 1
2. Приготувати вареники з картоплею та грибами 1

Термін виконання робіт 6 годин



Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №17

З професії: 5122 «Кухар»
    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати суп картопляний з горохом 1
2. Приготувати пельмені 1

Термін виконання робіт 6 годин

Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №18

З професії: 5122 «Кухар»
    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати суп селянський 1
2. Приготувати кашу грибну чумацьку 1

Термін виконання робіт 6 годин



Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №19

З професії: 5122 «Кухар»
    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати  суп молочний з макаронними виробами 1
2. Приготувати картопляний «Гратен з беконом » 1

Термін виконання робіт 6 годин

Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №20

З професії: 5122 «Кухар»
    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати суп картопляний з бобовими 1
2. Приготувати картоплю відварну 1

Термін виконання робіт 6 годин



Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №21

З професії: 5122 «Кухар»
    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати суп з макаронними виробами та сосисками 
по-кіровоградськи

1

2. Приготувати кашу в’язку пшеничну 1
Термін виконання робіт 6 годин

Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №22

З професії: 5122 «Кухар»
    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати суп гороховий з грінками 1
2. Приготувати кашу манну по-королівському 1

Термін виконання робіт 6 годин



Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №23

З професії: 5122 «Кухар»
    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати суп польовий 1
2. Приготувати гарбуз запечений 1

Термін виконання робіт 6 годин

Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №24

З професії: 5122 «Кухар»
    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати суп молочний з крупою 1
2. Приготувати яєчню в сосисках 1

Термін виконання робіт 6 годин



Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №25

З професії: 5122 «Кухар»
    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати суп молочний з макаронними виробами 1
2. Приготувати капусту запечену 1

Термін виконання робіт 6 годин

Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №26

З професії: 5122 «Кухар»
    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати суп овочевий 1
2. Приготувати вареники з сиром 1

Термін виконання робіт 6 годин



Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №27

З професії: 5122 «Кухар»
    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати суп картопляний з крупою 1
2. Приготувати галушки фаршировані м'ясною начинкою 1

Термін виконання робіт 6 годин

Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №28

З професії: 5122 «Кухар»
    Ви працюєте кухарем  IIIрозряду  на сучасному підприємстві і вам необхідно приготувати страви згідно вказаного 
завдання, дотримуючись відповідної технології, організації робочого місця, правил з охорони праці.
За сервірувати стіл і подати дані страви замовнику.

№
п/п

Перелік завдань Кількість
порцій

1. Приготувати суп молочний з овочами 1
2. Приготувати картопляне пюре 1

Термін виконання робіт 6 годин
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