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Розглянуто та схвалено на засіданні методичної комісії з теоретичної та 

практичної підготовки  з професій: «Кухар», «Кондитер», «Офіціант». 

Протокол № 7 від 232.03.2017р. 

АВТОР: Ярошенко Н.,- майстер виробничого навчання першої категорії, 

Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас 

військовослужбовців, інженер – технолог переробки, зберігання та 

консервування молока.  

РЕДАКТОР: методист міжрегіонального центру професійної 

перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол Полтавської 

обл. -  Мельник Л.А.. 

РЕЦЕНЗЕНТ: Гречковська С.Д.., голова методичної комісії із теоретичної 

та практичної підготовки за напрямом  «Громадське харчування та сфера 

обслуговування». 

  

Цей міні-конспект  покликаний надати  допомогу учням з професії 

«Кухар» (рівень кваліфікації – ІІІ) для опанування практичними навичками з 

теми: «Технологія приготування напівфабрикатів з м'яса». 

Крім цього інструкційні картки  допоможуть учням при приготуванні 

страв, картки завдання поглиблять знання з предмету: «Калькуляція», а 

проблемні завдання допоможуть вдосконалити знання та  уміння. 

Дані міні – конспекти  можуть використовуватися викладачами та 

майстрами виробничого навчання під час проведення уроків спецпредметів та 

виробничого навчання  
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Яловичина 

Зачищене м'ясо сортують залежно від кулінарного 

призначення. 

Вирізка — найніжніша частина м'яса. Її використовують для 

смаження великим шматком, натуральними порціонними і 

дрібними шматочками.  

Товстий і тонкий краї призначені для смаження великими 

шматками, порціонними натуральними, панірованими і дрібними 

шматочками.  
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Внутрішню і верхню частини тушкують великими і 

порціонними шматками, смажать порціонними панірованими і 

дрібними шматочками.  

Зовнішню і бокову частини варять, тушкують великими, 

порціонними і дрібними шматочками.  

Лопаткову і підлопаткову частини, грудинку, пружок 

(м'ясо І категорії) використовують для варіння і тушкування 

дрібними шматочками.  

Котлетне м'ясо — це м'якоть шийної частини, пахвини й 

обрізки, які дістають при обвалюванні туші і зачищанні 

напівфабрикатів великим шматком, а також пружок з туш II 

категорії. В котлетному м'ясі з яловичини вміст жирової і 

сполучної тканин не повинен перевищувати 10 %.  

Кістки і сухожилки при обробці м'яса становлять, %: у 

яловичини І категорії — 25,4, II категорії — 28,5, втрати — 1.  

Свинина 

 Отримані частини після обвалювання і зачищення сортують 

залежно від їх кулінарного використання.  

Корейку використовують для смаження цілою, порціонними 

шматками, в натуральному, панірованому вигляді і дрібними 

шматочками.  

Тазостегнову частину — для смаження цілою, 

панірованими порціонними і дрібними шматочками.  

Лопаткову частину — для смаження і варіння цілою 

(рулетом), тушкування порціонними і дрібними шматочками.  

Грудинку — для смаження фаршированою, для варіння, 

тушкування дрібними шматочками.  

Шийну частину свинини використовують для смаження 

цілою, тушкування порціонними і дрібними шматочками.  

Шийну частину й обрізки баранини, козлятини, телятини, а 

свинини тільки обрізки використовують як котлетне м'ясо. 

М'якоть зачищають від сухожилків і грубої сполучної тканини. В 

котлетному м'ясі з свинини вміст жиру повинен становити не 

більше ЗО %, а сполучної тканини — 5 %. 
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Кулінарна обробка м’яса включає такі операції: 

 Розморожування ( повільне і швидке) 

 Зачищання забруднених місць і видалення клейма 

 Обмивання 

 Обсушування 

 Розрубування туші на частини 

 Обвалювання (відокремлення м’яса від кісток) 

 Жилкування і зачищання від сухожилків,надлишку жиру і 

грубих плівок 

 Приготування напівфабрикатів. 
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Рисунок. 1. Схема розбирання яловичої туші: 

 

 А — кістки: 1 — лопатка; 2 — плечова; 3 — ліктьова; 4 — 

променева; 5 — грудна; 6 — клубова; 7 — горб клубової кістки 

(маслак); 8 — стегнова; 9 — колінна чашечка; 10 — велика 

гомілкова; 11 — сім шийних хребців; 12 — тринадцять спинних 

хребців; 13 — ребра; 14 — шість поперекових хребців; 15 — 

крижові хребці;  

 Б — частини туші: І — лопатка (а — плечова, б — за 

плечова); ІІ — шийна; ІІІ — спинна (товстий край); IV — пружок; 

V — грудинка; VI — вирізка; VII — тазостегнова (а — внутрішня, 

б— бокова, в — зовнішня, г — верхня); VIII— поперекова (тонкий 

край); IX— черевна частина (пахвинка); Х — підлопаткова 

частина; XI — гомілка. 
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Рисунок. 2. Схема розбирання свинячої туші: 

І — лопаткова частина; ІІ — грудинка; III — шийна частина; 

ІV—корейка; V— тазостегнова частина; VI — вирізка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. 3. Схема розбирання баранячої і телячої туші: 

І — лопаткова частина; ІІ — шийна частина; 

III — корейка; IV — грудинка; V — тазостегнова частина. 
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Прийоми при приготуванні напівфабрикатів 

Нарізування 

М'ясо нарізують на порціонні або дрібні 

шматочки під прямим кутом або 45° упоперек 

волокон, щоб воно під час теплової обробки менше 

деформувалось і було ніжним. 

Відбивайте м'ясо на дошці, змоченій 

холодною водою: сухе дерево поглинає м'ясний сік.  

Відбивання 

Порціонні шматочки м'яса відбивають вручну 

сікачем, який заздалегідь змочують у холодній воді, 

при цьому розпушується сполучна тканина, 

згладжується поверхня напівфабрикату, він набуває 

відповідної форми, що забезпечує рівномірну теп-

лову обробку.  

 

Підрізування 

сухожилків 

Сухожилки підрізують у кількох місцях, щоб 

порціонні шматочки не деформувались при 

тепловій обробці. Розпушувати м'ясо і підрізати 

сухожилки краще на м'ясо-розпушувальній машині.  

Панірування 

Напівфабрикати панірують, щоб запобігти 

втратам вологи під час смаження. Завдяки 

паніруванню смажені вироби мають дуже апетитну 

рум'яну кірочку, залишаються соковитими, а білки 

сполучної тканини краще розм'якшуються. Щоб 

паніровка краще трималася на поверхні 

напівфабрикату, перед паніруванням їх змочують у 

льєзоні. За паніровані напівфабрикати, виготовлені 

в заготівельному м'ясному цеху, не злипаються при 

зберіганні і транспортуванні, в них краще 

зберігається м'ясний сік.  

Шпигування 

М'ясо шпигують салом шпик, морквою, білим 

корінням, часником, цибулею для того, щоб 

поліпшити його смак і аромат. Шпиговане шпиком 

м'ясо соковитіше. Шпигують м'ясо за допомогою 

шпигувальної голки або ножа з довгим і вузьким 

лезом. Проколи роблять уздовж волокон.  
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Маринування 

Для маринування м'ясо збризкують оцтом, 

додають сиру шатковану ріпчасту цибулю, сіль, 

перець, перемішують і витримують на холоді 4-6 

год. або використовують маринад, який готують 

так: у гарячу воду додають сіль, цукор, доводять до 

кипіння. Потім кладуть лавровий лист, перець 

горошком, дрібно нарізані моркву, селеру, 

петрушку, цибулю ріпчасту, вливають оцет і 

кип'ятять протягом 10-15 хв., охолоджують до 

температури 2-3 °С. Напівфабрикати заливають 

охолодженим маринадом і витримують на холоді 4-

8 год.  

Подрібнення 

Котлетне м'ясо містить велику кількість 

сполучної тканини. При подрібненні м'яса 

руйнується структура сполучної тканини і м'язових 

волокон. Під час смаження вироби добре 

утримують рідину і розм'якшуються.  

Вибивання 

Січену натуральну і котлетну масу вибивають 

з метою збагачення її повітрям, завдяки чому 

вироби стають пухкими.  

Характеристика м'ясних напівфабрикатів з котлетної маси. 
Напівфабри

кат  

Форма  Вид 

паніровки 

Розміри, см 

довжин

а 

ширина висот

а 

Котлети  Овально-

приплюснута з 

одним загостреним 

кінцем 

Сухарі  12 5 2-2,5 

Биточки  Приплюснута 

округла 

Сухарі  d=6  2-2,5 

Шніцелі  Овально 

приплюснута 

Сухарі  12 6 1 

Зрази  Цеглинки з 

овальними краями 

Сухарі  12 5 2-2,5 

Тюфтельки  Кульки  Борошно D=3-4   

Рулет   Батона  Льезон, 

сухарі 
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Інструкційна карточка 

 Кулінарне розбирання і обвалювання 

яловичої туші, передньої частини. 

Мета: навчитися розбирати і обвалювати яловичу тушу з дотриманням 

технологічних вимог та санітарно-технічних норм. 

Інвентар: обробні дошки, кухарська трійка ножів, сокира для розрубки 

туші, колода. 

Сировина:яловича туша 

Загальні правила з охорони праці 

1. Працівник повинен мати спецодяг: халат, куртка, фартух, 

головний убір, змінне взуття. 

2. Перед початком роботи перевірити справність електричного та 

механічного обладнання. 

3. Перевірити наявність гумового килимка та заземлення біля 

електричної плити та жарової шафи. 

4. Користуватися промаркованим обладнанням та інвентарем 

«СМ». 

5. Ніж тримати в правій руці а продукт притримувати лівою 

рукою (для лівші навпаки). 

6. Під час роботи стежити за санітарним станом робочого місця, 

обов’язково прибирати з робочого місця залишки та відходи після 

обробки м’яса. 

7. Після закінчення роботи обладнання та інвентар помити, 

витерти насухо ганчіркою. 

8. Прибрати робоче місце згідно правил санітарії. 

9. В разі несправності обладнання та інвентарю – повідомити 

майстра. 
  Послідовність виконання роботи 

1. Розбирання і обвалювання передньої частини. Передня частина туші 

складається з лопаткової,шийної, спиннореберної частин. 

2. Щоб відокремити лопатку, четвертину яловичини кладуть на стіл 

внутрішнім боком до низу. Лівою рукою трохи піднімають 

лопаткову частину, знаходять контур, розрізують м’язи, які 

з’єднують лопаткову частину з грудною частиною і  відокремлюють 

її. 

3. Шийну частину відокремлюють по лінії, яка проходить між 

останнім шийним і першим спинним хребцем. Для цього розрізують 
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м’якоть до хребта по лінії останнього відростка першого спинного 

хребця до виступу грудної кістки, потім перерізують з’єднання між 

останнім і першим спинними хребцями. 

4. Спиннореберна частина, яка залишилась, складається із товстого 

краю, підлопаткової частини і груднини. 

5. Для обвалювання лопаткову частину кладуть на стіл внутрішнім 

боком догори, ліктьовою і променевою кістками  і роблять розріз 

вздовж цих кісток. 

6. Зрізують м’якоть з обох боків  ліктьової і променевої кісток. 

7. Розрізують з’єднання цих кісток з плечовою кісткою і видаляють їх. 

Повертають лопатковою кісткою до себе , розрізують м'ясо вздовж 

плечової кістки, починаючи від ліктьового суглобу до з’єднання з 

лопатковою кісткою, перерізують  з’єднання між цими кістками. 

8. Для видалення лопаткової кістки впираються лівою рукою у 

плечову кістку , а правою відривають лопаткову частину від м’яса. 

9. Зачищають від м’яса головку лопаткової кістки, відокремлюють 

м'ясо з іншого боку цієї кістки,  зачищають дзьобоподібний 

відросток . Потім вирізують із м’яса плечову кістку і видаляють  

10. М'ясо що залишилося відрізують на два великих шматки : плечову 

і заплічну частини. Плечова частина має клиноподібну форму, а 

заплічна – продовгувата. 

11. З шийної частини зрізують м'ясо шаром, повністю 

відокремлюючи його від шийних хребців. 

12. Спиннореберну  частину  кладуть внутрішнім боком догори і 

відрізують груднину по лінії, яка проходить від кінця першого 

ребра до останнього. 

13. Груднину не обвалюють, від неї відокремлюють грудну кістку. 

14. Товстий край і підлопаткову частину  зрізують разом. Для цього 

спиннореберну частину що залишилась перевертають внутрішнім 

боком до низу, надрізують м’якоть по лінії, яка сполучає товстий 

край з починаючи від останнього до четвертого ребра. 

15. М’якоть нарізують під прямим кутом на 1/3 довжини ребер після 

чого її надрізують уздовж до першого ребра і відрізують товстий 

край  разом з підлопатковою частиною з частин ребер і спинних 

хребців. 

16. Одержану м’якоть ділять на товстий край і підлопаткову частину.  

17. зрізують з реберних кісток цілим шаром. 

18. Одержані частини м’яса зачищають, жалкують і вирівнюють. 
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Інструкційна картка 

Кулінарне розбирання і обвалювання 

яловичої туші задньої четвертини. 

Мета: навчитися  розбирати та обвалювати  яловичу тушу з 

дотриманням технологічних вимог та санітарно-технічних 

норм. 

Інвентар: обробні дошки, кухарська трійка ножів, сокира для 

розрубки туші, колода. 

Сировина: яловича задня четвертина. 

Загальні правила з охорони праці 

1. Працівник повинен мати спецодяг: халат, куртка, фартух, 

головний убір, змінне взуття. 

2. Перед початком роботи перевірити справність електричного 

та механічного обладнання. 

3. Перевірити наявність гумового килимка та заземлення біля 

електричної плити та жарової шафи. 

4. Користуватися промаркованим обладнанням та інвентарем 

«СМ». 

5. Ніж тримати в правій руці а продукт притримувати лівою 

рукою (для лівші навпаки). 

6. Під час роботи стежити за санітарним станом робочого 

місця, обов’язково прибирати з робочого місця залишки та 

відходи після обробки м’яса. 

7. Після закінчення роботи обладнання та інвентар помити, 

витерти насухо ганчіркою. 

8. Прибрати робоче місце згідно правил санітарії. 

9. В разі несправності обладнання та інвентарю – повідомити 

майстра. 

  Послідовність виконання роботи 

 

1. Задню частину розділяють на поперекову і тазостегнову 

частини пахвину. 

2. Задню четвертину розділяють на поперекову і тазостегнову 

частини за контуром задньої ноги. 

3. При цьому розчленовують останній поперековий і перший 

хребці. 



15 
 

4. У поперековій частині підрізують м’якоть уздовж хребців і 

зрізують її цілим шаром . 

5. М’якоть розділяють на тонкий край і черевну частину – 

пахвину, які жалкують і зачищають 

6. При обвалюванні тазостегнової частини її кладуть боком 

донизу,вирізують клубову частину кістку і крижові хребці. 

7. Вздовж стегнової кістки розрізують м’якоть і вирізують шар 

м’якоті – внутрішню частину. 

8. Після цього вирізують стегнову кістку . 

9. М’якоть, що залишилась розділяють по плівках на частини – 

верхня, бокова, зовнішня. 

10. Шматки м’яса зачищають від сухожилків, зайвого жиру, 

зрізують закраїни . 

Інструкційна картка 

Кулінарне розбирання і обвалювання 

свинячої туші. 

Мета: навчитися розбирати та обвалювати свинячу тушу з 

дотриманням технологічних вимог та санітарно – технічних 

норм. 

Інвентар: обробні доски, кухарська трійка ножів,сокира,колода. 

Сировина:свиняча туша. 

 

Загальні правила з охорони праці 

1. Працівник повинен мати спецодяг: халат, куртка, фартух, 

головний убір, змінне взуття. 

2. Перед початком роботи перевірити справність електричного 

та механічного обладнання. 

3. Перевірити наявність гумового килимка та заземлення біля 

електричної плити та жарової шафи. 

4. Користуватися промаркованим обладнанням та інвентарем 

«СМ». 

5. Ніж тримати в правій руці а продукт притримувати лівою 

рукою (для лівші навпаки). 

6. Під час роботи стежити за санітарним станом робочого 

місця, обов’язково прибирати з робочого місця залишки та 

відходи після обробки м’яса. 
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7. Після закінчення роботи обладнання та інвентар помити, 

витерти насухо ганчіркою. 

8. Прибрати робоче місце згідно правил санітарії. 

9. В разі несправності обладнання та інвентарю – повідомити 

майстра. 

  Послідовність виконання роботи 

1. Лопаткову частину лівою рукою трохи підіймають, 

знаходять контур, розрізують м’язи, які з’єднують лопаткову 

частину з грудною частиною і відокремлюють її. 

2. Щоб відокремити корейку і груднину потрібно 

спиннореберну частину розрубати навпіл. 

3. Спочатку вирубують хребет. Для цього вздовж спинних і 

поверхневих хребців з обох боків поперекових відростків 

надрізують м’якоть до основи ребер, перерубують поперечні 

відростки хребта і ребра біля основи спочатку з одного боку 

хребта потім з іншого. 

4. Вирубують грудну кістку і дістають дві половини. 

5. Кожну половину розрубують на дві частини корейку і 

груднину. 

6. Корейку обвалюють неповністю, а лише з поперекової 

частини зрізують поперечні відростки хребта, ребра не 

вирізають. 

7. Зрізують закраїни, з зовнішнього боку корейки знімають 

сухожилки. 

8. Грудинку також  повністю не обвалюють. Від заднього кінця 

її відрізують жилясте м'ясо. 

9. Шийну частину баранини свинини обвалюють по 

останньому шийному та першому спинному хребцю. З 

шийної частини свинини,  до якої крім шийних хребців 

входять частини спинних хребців з реберними кістками, 

зрізують м’якоть суцільним шаром. 
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Напівфабрикати з м'ясної котлетної маси 

Назва страви Спосіб приготування 

Котлети. 

Котлетну масу порціюють (1-2 шт. на 

порцію), обкачують у червоній паніровці, 

надають овально-приплюснутої форми з 

одним загостреним кінцем до 2,0 см 

завтовшки, 10-12 см завдовжки і 5 см 

завширшки, смажать. 

Биточки. 

Котлетну масу порціюють (1-2 шт. на 

порцію), обкачують у червоній паніровці, 

надають приплюснуто-округлої форми до 2 

см завтовшки, 6 см у діаметрі, смажать.  

Шніцель. 

Котлетну масу порціюють (1 шт. на 

порцію), обкачують у червоній паніровці, 

надають овально-приплюснутої форми 1 см 

завтовшки, смажать.  

Котлети, биточки, шніцелі можна 

приготувати, додаючи часник або цибулю 

(8-10 г нетто). Норми води або молока 

відповідно зменшують.  

Січеники з 

начинкою (зрази 

січені). 

Котлетну масу з меншою кількістю 

хліба порціюють (1-2 шт. на порцію), 

надають форми кружальця завтовшки 1 см, 

на середину кладуть начинку, краї з'єднують, 

обкачують у червоній паніровці, формують у 

вигляді цеглинки з овальними краями, 

смажать.  

Для начинки шатковану пасеровану 

ріпчасту цибулю з'єднують з вареними 
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січеними яйцями, зеленню петрушки, 

додають сіль, мелений перець і перемішу-

ють. Можна також фарширувати 

пасерованою цибулею без яєць або омлетом, 

який нарізують маленькими скибочками.  

М'ясні кульки 

(тюфтельки). 

До котлетної маси з меншою кількістю 

хліба додають дрібно нарізану шатковану 

пасеровану цибулю, добре перемішують, 

порціюють (2-4 шт. на порцію), формують у 

вигляді кульок діаметром 3-4 см, обкачують 

у борошні. Спочатку обсмажують, а потім 

тушкують.  

Рулет 

Котлетну масу з меншою кількістю 

хліба викладають на змочену у воді серветку 

або марлю у вигляді прямокутника 1,5-2 см 

завтовшки, 20 см завширшки, на середину 

вздовж кладуть начинку. Масу з'єднують за 

допомогою серветки або марлі так, щоб один 

край трохи накривав інший, надають форми 

батона і перекладають швом донизу з 

серветки на лист, змащений жиром. 

Поверхню рулету змащують збитим яйцем 

або льєзоном, посипають сухарями, 

збризкують жиром, проколюють у двох-

трьох місцях, щоб при запіканні не 

утворилися тріщини. Начинку готують так 

само, як і для січеників з начинкою.  
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Заповни таблицю 
№п/п Проблема  Причини Методи подолання 

1 Маса при 

зберіганні стала 

сірою, з 

неприємним 

запахом 

 

 

Котлетну масу, в яку 

додали часник або 

цибулю слід відразу 

використовувати 

2 Котлетна маса 

пісна 

Використали 

дуже пісне 

м'ясо  

 

 

3 В котлетній масі 

шматки не 

розмішаного 

хліба, вироби 

мають клейку 

консистенцію. 

Використали 

свіжий хліб, або 

замочили у 

теплій воді 

 

 

4 Маса має 

кислуватий 

присмак і запах. 

 

 

Готувати котлетну 

масу з додаванням 

пшеничного хліба 1 

сорту. 

5 При вибиванні 

жир відшарувався 

і залишився на 

дошці. 

Довго вибивали 

котлетну масу 

 

 

6 Борошняна 

паніровка з 

тюфтельок 

відстала, мокра    

 

 

Напівфабрикати з 

котлетної маси 

панірувати в борошні 

безпосередньо перед 

тепловою обробкою 

7 Паніровка 

потрапила в 

середину виробів 

з котлетної маси. 

Невірно 

виконаний 

прийом 

панірування 
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