
Методична комісія ресторанного та торгівельного 
напрямків ДНЗ “Черкаське ВПУ”

Реалізація проєктів новітньої освітньої діяльності

при підготовці кваліфікованих робітників 

з професії «Кухар»

Єдиний шлях, який веде до знань – це діяльність

Бернард Шоу



Сучасний кухар - це універсал, конкурентноздатний в ЗРГ
різної спеціалізації



ПРОЕКТНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ -
це система активного навчання

Метод проєктів - ефективний засіб формування 
навичок самостійної   діяльності учнів

“ Три шляхи ведуть до знань: шлях роздумів –
найблагородніший, шлях наслідування –
найлегший, і шлях дослідження – найважчий ”

Конфуцій 



Загальна схема проєкту

Проблема Планування Пошук інформації

Продукт

ЗАДУМАВ СПРОЄКТУВАВ ЗДІЙСНИВ



При вивченні предмета “Технологія приготування
їжі з основами товарознавства”

доцільні так і напрямки проєктів:

● інформаційні (спрямовані на збір інформації про певний об’єкт, явище з метою 
аналізу - реферат,  мультимедійна презентація, відеофільм про розвиток кулінарії, 
відомих рестораторів, локальні продукти, здорове харчування);

● дослідницькі (за структурою нагадують наукове дослідження – вивчення 
аутентичної кухні, використання нових видів сировини,  різних режимів 
технологічних процесів, створення нових страв поєднанням різних інгредієнтів);

● проектно-орієнтовні (націлені на рішення соціальних задач, які відображають 
інтереси здобувачів освіти або сторонніх осіб – навчальний посібник, пакет 
рекомендацій по приготування певних видів страв, дидактичний засіб навчання 
тощо);

● творчі



Інформаційно-пошуковий 
проект



Презентація 
результатів проекту



VII Всеукраїнський конкурс юніорів з кулінарного 
мистецтва і сервісу 20-21 квітня 2016 року м. Київ



ФС «Печінка медово-фруктова, капучіно з бобових і 
форель на спаржі з вершково- ікорним соусом»



ФС «Філе куряче з моцарелою, перцем 
болгарським та мусом з авокадо»

http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/724.jpg
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/819.jpg


Скиба Сергій – диплом в номінації «Золотий 
Український Шеф-кухар юніор року»

за 2 години напруженої роботи здивував журі оригінальною закускою 
«Мус з сиру та авокадо зі свіжими овочами та беконом», основною 
стравою «Форель  з креветками на  овочевій  подушці з вершково-
ікорним соусом» та витонченим десертом «Шоколадний мілфей з 
вершковим сиром та фруктами».



Міжнародний чемпіонат з кулінарного і кондитерського 
мистецтва серед юніорів «BESTCookFEST Junior-2016»

1-3 червня 2016 року
м. Чернівці



ФС «Тофу з гарбузом 
на пюре із  горошку
з медовою цибулею, 
овочами та 
горіховим соусом»

Бронзова медаль в 
номінації 
«Вегетаріанська 
страва»



Всеукраїнський конкурс професійної
майстерності “W orldSkills Ukraine”  2016
Федоров Данило - диплом

«BESTCookFEST 2016» 
БРОНЗОВА МЕДАЛЬ в номінації
«Шеф-кухар юніор»



Страви - призери в номінації «Шеф-кухар 
юніор»

● Печінка куряча в яблуці з буряковим желе
● Курячі кишеньки в чорнилі каракатиці  з 

моцареллою та шпинатом 
● Яблучний мільфей з вершковим сиром та 

шоколадом



Назаренко Каріна - бронзова медаль  в 
номінації «Страва з птиці»



Всеукраїнський конкурс 
професійної майстерності
“W orldSkills Ukraine”  2017

Черкащину представляв 
СкибаСергій

10 місце серед 22 учасник ів



СЕТ РИБНИХ СТРАВ



ДЕСЕРТ УКРАЇНСЬКИЙ



І Обласний Фестиваль-конкурс 
«Європейський туризм на мапі 

Черкащини»
ПРОЕКТ 

«Кулінарний етюд «Європейськ і 
кулінарні традиції рідного краю»



Дослідницько-експериментальний проєкт



Черкаські вареники -



І Чемпіонат України з кулінарного мистецтва  
м. Київ 2018



Гречані млинці з 4 видами сиру – срібний призер Чемпіонату 
України з кулінарного мистецтва НЕРОНОВА АЛЬОНА



Недбайло Ярослав - диплом  в номінації 
«Страви автентичної кухні»





V ювілейний міжнародний конкурс





Фірмова страва «Вирізка зі свинини 
фарширована базиліком, моцарелою та 
сливами на кус-кусі з соусом із перцю»



Фірмова страва «СЕТ СТРАВ З ФІЛЕ ПТИЦІ»
- срібна медаль



Результат роботи над 
проектом – створення 

навчальних фільмів 
приготування 

конкурсних страв 



Інформаційний проект – “Види стейк ів”



Проектний метод навчання починається з групової 
колективної роботи, продовжується в малих групах, а 
завершується такою очікуваною перемогою…



Перемога в обласному етапі Всеукраїнського  
конкурсу  професійної майстерності «World 
Skills Ukraine» з кулінарного мистецтва 



ПЕРШИЙ КРОК ДО МОЛЕКУЛЯРНОЇ КУХНІ



Майстер-клас випускниками училища



Проєкт “Український бургер існує. З бери його!”



ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИЙ ПРОЄКТ «Млинці в різних країнах світу»





https://ck.suspilne.media/news/26272?fbclid=IwAR0MzjOYfZVSvivgmTTG9C8o6W
lWzTbC5gXjIN_bjRat_FO9aiUUM64n9Fw

https://ck.suspilne.media/news/26272?fbclid=IwAR0MzjOYfZVSvivgmTTG9C8o6WlWzTbC5gXjIN_bjRat_FO9aiUUM64n9Fw


Створення дидактичних засобів навчання методом 
проектів

Створення «Лабораторного практикуму» 
побудоване таким чином, що всі лабораторні роботи є 
етапами одного великого проекту. Розробка кожної 
лабораторно-практичної роботи починаючи від вибору 
асортименту сучасних страв складного приготування, 
розробки технологічної документації, інструкційно-
технологічних карток поетапного приготування страв, 
критеріїв оцінювання готової страви, передбачення 
проблемних ситуацій, що можуть виникати в результаті 
технологічних операцій – це і є шлях становлення 
кваліфікованого робітника та підготовка його до 
самоствердження та кар’єрного зростання.



Результати науково-дослідницьких робіт 
під час ЛПР кухарів 5 розряду  ‒ успішні 
виступи на конкурсах всеукраїнського 
рівня



Наші досягнення на Чемпіонаті України з 
кулінарного мистецтва
Литовченко Євген, 

учень групи №30 здобув перемогу
в номінації «Основна страва з
м’яса» – срібна медаль, найвища
нагорода номінації;  диплом в
номінації «Основна страва з
птиці».



Конкурсна страва 
з яловичини в 
номінації
«Основна страва
з м’яса» 



Недбайло Ярослав – наш
випускник, чемпіон в
номінації «Страва сучасної
української кухні» –
золота медаль.
Авторська страва вразила
Журі – страва з українського
коропа в унікальних
поєднаннях.

Метод проєктів – це гарантія до успіху 
шляхом пошуків та самовдосконалення



Найкраща нагорода для викладача –
успіхи учнів, а в нашій кухарськ ій
справі – вміння вражати здоровою 
їжею, її смаком, доступністю, 
оформленням.

Метод проєктів сприяє виконанню
головної функції вчителя – навчити
навчатися.
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