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Сьогодні світові відомо 
величезна кількість солодощів: 
починаючи від солодких сиропів 
до вишуканих тортів.  

Цукерки, карамель, шоколад ... 
Всього цього колись не було. Яка 
ж історія кондитерських 
виробів? 

 



Відео 1 



 Але кондитери не збиралися зупинятися на досягнутому, 
пробуючи все нові і нові поєднання смаків і харчових продуктів. В цукор 
додавали крохмаль або борошно, яка робила масу більш еластичною і 
клейкою. Так з'явилася всіма улюблена халва, нуга, рахат-лукум і так 
далі. 

 



 

 Все геніальне просто, саме тому кондитери змогли створити з 
найпростіших інгредієнтів стільки нових і незвичайних страв. 

 Повітряні десерти, свіжу випічку, печива, мармелад, ніжні 
тістечка, цукерки ручної роботи, барвисті торти - весь феєрверк 
солодкої продукції сьогодні можна придбати в кондитерських. 

 



 Професія кондитера в усі часи була на 
особливому рахунку. 

 Майстри солодких виробів повинні 
були не тільки володіти знаннями 
рецептур і способів приготування, але 
і вміти малювати, ліпити, 
створюючи незвичайні форми.  

 



 Важливі атрибути будь-якого кондитерського 
виробництва - аксесуари.  Різноманітні кондитерські 
насадки і мішки, відтиски, вирубки, молди 
допоможуть створювати справжні витвори 
мистецтва. А гребінки і скребки, роздільники і дискові 
ножі для тортів і пирогів, форми для випікання 
полегшать процес приготування. 



  

 Підприємства сфери кондитерського 
виробництва Полтавщини перебувають у 
постійній конкуренції і тому потребують 
фахівця, здатного навчатися протягом 
усього життя, працювати з новітнім 
інвентарем, уміти генерувати нові 
технологічні ідеї в умовах сучасного 
регіонального ринку праці.  

 

  

 Головним завданням закладів 
професійно-технічної освіти, є 
формування компетентного 
висококваліфікованого робітника.  

  

  



 У  сучасній підготовці існує 
багато форм та методів  
інноваційного навчання, спрямованих 
на якісне засвоєння знань, розвиток 
розумової діяльності, виявлення 
умінь та навичок, набуття досвіду 
та пошукова робота.  

  

 Однією з таких форм є майстер-
класи, які забезпечують розвиток 
творчого професійного мислення, 
пізнавальної мотивації і професійного 
використання знань  

 



Відео 2 



 Наші учні постійно беруть участь у різних всеукраїнських та 
навіть міжнародних кондитерських конкурсах і показують високі 
результати. 
  • Нащинський Ярослав, 

Всеукраїнський конкурс «WorldSkills 
Ukraine»,  отримав І місце за 
компетенцією "Кондитерське 
мистецтво", Модуль  «Художня 
робота з тіста» 

•  Глушко Юлія, ІІ Міжнародний 
кулінарний фестиваль 
«ВЕSТСооkFEST-2016», була 
нагороджена дипломом ІІ ступеня та 
срібною медаллю в професійній 
компетенції «Кондитерське 
мистецтво». 

 

•  Іващенко Інна, Міжнародний конкурс 
ресторанних 
технологій "BESTCookFEST-2018", 
номінація «Художня робота з 
тіста»диплом III ступеня та бронзова 
медаль 

• Гуман Тетяна зайняла V місце у 
Всеукраїнському конкурсі фахової 
майстерності серед учнів 
професійно-технічних навчальних 
закладів з професії «Кондитер». 

 



Викладачі та майстри 
активно беруть участь в 
різних заходах, конкурсах та 
виставках, де показують 
майстер-класи та діляться 
досвідом. 



Виїздні обслуговування, майстер-класи, участь у виставках, ярмарках, виготовлення 
кондитерських та кулінарних виробів на замовлення, виробнича практика в місті та за 
його межами  –це все життя нашого училища. 
Жодна подія міста не обходиться без нашої участі! 

 Все це дає змогу нашим учням 
відпрацювати свої навички та 
вдосконалюватись кожного дня. 
Наші випускники є 
конкурентоспроможними та 
затребуваними, бо мають 
непоганий досвід у роботі. 



 Наші учні проходять практику  в кондитерських цехах ресторанів і 
кафе та кондитерських майстернях нашого міста, де їх навчають уже 
своїм тонкощам та залюбки беруть до себе працювати.  
  Ми пишаємося своїми випускниками, бо вони 
показали високі результати та працюють у дуже 
відомих кондитерських майстернях, таких як: 
«Komarist», «Marie patisserie», «Танін Торт»; ресторани 
«Лілея», «Палаццо» та ще багато інших. З цими 
закладами ми співпрацюємо вже багато років та 
запрошуємо до нас в навчальний заклад провести нам 
майстер-класи та поділитись здобутим досвідом. 



 Невпинно навчатися новим 
технікам приготування 
кондитерських виробів та десертів, 
глибоко вивчати трендові напрямки.  

 Не боятися починати щось 
нове і ніколи не опускати руки 
після першої невдалої спроби –
це запорука успіху! 

 


