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                                               Анотація 
 
Роботаприсвячена використанню  сучасних засобів 
навчання в професійно- технічній освіті, 
які суттєво розширюють можливості педагога та 
здобувача освіти , формуючи у всіх суб’єктів 
навчального процесу важливі для нашого часу 
технологічні компетентності, що дають можливість 

здійснювати візуалізацію навчального матеріалу та забезпечують ефективний 
та швидкий зворотний зв’язок під час різного виду діяльності викладача  та 
здобувача освіти. 
      Робота висвітлює   впровадження  сучасних засобів навчання  для 
підвищення якості освіти  в Державному навчальному закладі « Охтирський 
центр професійно - технічної освіти». Одним з визначальних напрямів 
розв’язання проблем підвищення якості освіти є розвиток педагогічних систем 
та їх складових, використання нових підходів та методів навчання, які 
впроваджуються в тісній взаємодії з новітніми інформаційними технологіями.  
Надаються методичні рекомендації щодо впровадження в навчальний процес 
сучасних засобів навчання,продуктів,програм, демонстрація міжпредметних 
зв᾽язків, виховання  у здобувачів освіти  патріотизму, бажання вивчати історію 
рідного краю; прищеплення поваги до національних традицій; втілюється 
проблема актуальності впровадження інтеграції в освітній процес, яка 
супроводжується новими соціальними запитами, що постали перед  закладами  
освіти, та змінами в сфері виробництва, тому, що перед  сучасною системою 
освіти стоїть завдання сформувати інтелектуально  - розвинену, високоосвічену 
та професійно-конкурентну  спроможну особистість, яка володіла б цілісним 
уявленням про світ, розуміла б  глибину зв’язків процесів та явищ у ньому. 
У роботі представлено матеріали уроків ,тестовий пакет  он-лайн тестів, збірник 
флеш-карток,тотуріальних карток, всі ці методи,засоби, допоможуть  
викладачам  професійно -  теоретичного навчання  та майстрам виробничого 
навчання здійснювати ефективне подання навчального матеріалу, перевірку їх 
знань і вмінь, дозволить   здобувачам освіти самостійно  знаходити відповіді на 
поставлені завдання. Завдяки цьому можемо спостерігати,  як активізується 
робота здобувача освіти, розширюється спектр його роботи,підвищується 
мотивація, залучення їх до взаємодії в рамках освітнього процесу дозволить  
підвищити якість навчання, формувати необхідні компетентності. Доведено, що 
сучасні  технології навчання мають великий освітній і розвивальний потенціал, 
забезпечують максимальну активність учасників освітнього процесу, 
оптимальний час навчання і його результативність.  
У  роботі  розглядаються особливості педагогічної технології «навчання в 
співробітництві» як складової особистісно-орієнтованого підходу в навчанні. 
Проаналізовано дослідження авторів, щодо навчання у співробітництві з 
використанням комп’ютерних технологій та сутність інноваційних освітніх  
технологій. Описана структура проведення заняття у формі навчання 
успівробітництві, етапи навчального  спілкування, дидактичні умови, які 



 

 
можуть забезпечити ефективну організацію етапів навчального спілкування з 
урахуванням специфіки процесу навчання. Демонструються можливості 

застосування он
для реалізації навчального співробітництва
Академік М. 
процес сучасних засобів пошуку, збирання, зберігання, 
опрацювання, подання, передавання різноманітних відомостей 

відкриває широкі перспективи 
поглиблення і розширення 
навчання практичної значущості, активізації пізнавальної діяльності, створення 
умов для повного розкриття творчого потенціалу здобувачів освіти  з 
врахуванням їхніх  особливостей і життєвого досвіду, індивідуаль
запитів і здібностей». [1]

Робота може бути цікавою для педагогів з професійно
професійно-практичної підготовки професійних навчальних закладів у
контексті вдосконалення професійної компетентності майбутніх
кваліфікованих робітників.
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Сучасні засоби 
  навчання. 

 
Вступ 

 
Сучасна освіта – формуєсобистість, 
індивідуальність, яка повинна вижити в умовах не 
визначеності.  Слід мати  на увазі – що знання –не ідеал 
освіченої людини, бо рішення невизначеності результат 
творчої діяльності людини, використання одних і тих 
знань новим способом, у новому контексті,з новими 
акцентами і новою метою в публічному 
управлінні.Освіта і наука відіграє велику роль у 
розвиткупрофесійної компетентності,є невідкладною  

розвиткусуспільствав цілому. 
Сучасний  ринок  праці просліджує , що за останні роки  значно підвищилися 
вимоги до кваліфікованих робітників з боку роботодавців. Сьогодні необхідні 
фахівці, які в повній мірі володіють різними видами професійної діяльності, 
мають високу інформаційну та управлінську культуру, володіють знаннями у 
галузі  за професійним  спрямуванням, готові до зміни характеру і змісту 
власної професійної  діяльності, оскільки необхідно не лише вдосконалювати 
свої професійні якості, але й бути психологічно готовим до змін.  
Професійна освіта  має орієнтуватись на діяльнісні, розвиваючі технології, 
які формують  у здобувачів  освіти уміння навчатися, управляти і оперувати 
інформацією,приймати швидке рішення, пристосовуватись до потреб ринку 
праці ( формувати основні життєві компетенції).  Світовий  процес  переходу  
до інформаційного  суспільства, а також  економічні, політичні і соціальні 
зміни, що відбуваються в Україні,зумовлюють необхідність використання 
нових сучасних засобів навчання,продуктів,програм,систем і комплексних 
рішень для підвищення якості професійної освіти. 
Людство  має нагальну  потребу обробки інформації.  Перед нами педагогами  
постає необхідність  пошуку  нових організаційних форм і методик навчання  
зумовлена тим,що виникла потреба в розробці методики,яка відповідає 
адаптації навчального закладу докомп’ютерної епохи. Навчальний  заклад  
професійно-технічної освіти  має  стати  найважливішим фактором  
формування нових  сучасних життєвих установок особистості. Це завдання 
підсилу лише тим педагогам,які здатні не тільки «завантажувати» пам'ять  
здобувачам освіти,а й формувати їх компетентності.   
Дослідження педагогів, а також власний досвід педагогічної роботи в 
Державному навчальному закладі « Охтирський центр професійно – технічної 
освіти» вказують на те, що доцільно поєднувати традиційні та інноваційні 
підходи до навчання.  
Перехід від традиційного навчання до інноваційного, що реалізує загальні 
принципи розвитку здобувача освіти, зумовлює необхідність використання 
нових сучасних  методів і засобів навчання. 
Нові освітні педагогічні та інформаційні технології, сучасні засоби навчання  
доцільно використовувати з метою розвитку інтелектуального і творчого  
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потенціалу кожного здобувача освіти, активізації їх 
навчально-пізнавальної та дослідницької діяльності, 
реалізації компетентнісного, особистісно орієнтованого та 
аксіологічного підходів у навчанні, урізноманітнення та 
інтенсифікації процесу навчання.  
Сучасні  здобувачі освіти  досить вільно орієнтуються в 

інформаційному просторі. Щоб зацікавити їх і викликати інтерес до 
професійного навчального предмету, варто показати, що викладач  може стати 
для них чудовим провідником у світі  сучасних  технологій. Бесіди та 
опитування викладачів  різних професійно  - теоретичних предметів  розкрили 
дві найбільш поширені проблеми, з якими стикається сучасний викладач  – це 
візуалізація навчального матеріалу (оскільки сучасна молодь  важко 
сприймають інформацію на слух) та налагодження ефективного та швидкого 
зворотного зв’язку.  
Сучасному сьогоденню  потрібна компетентна особистість,здатна брати 

активну участь у розвитку економіки,науки,культури.Тому 
сьогодні у професійно-технічній освіті  на перший план  
висувається завдання створення  сприятливих умов для 
виявлення і розвитку  здібностей здобувачів освіти,задоволення 
інтересів та потреб,розвитку навчально-пізнавальної активності 
та творчої самостійності. 

Професійна освіта  має орієнтуватися  на перспективи розвитку суспільства.  
А це надихає, що в сучасній професійній освіті необхідно застосовувати 
найновітніші інформаційні технології.Створення  
якісного,добротного,доступного інформаційного середовища є ключовим 

завданням. Впровадження  сучасних засобів навчання  у 
професійну освіту висуває проблему комп’ютерізації в 
розряд приорітетних,які спрямовані  на їх комплексне 
інформаційно- ресурсне й методичне забезпечення. 
Кожний  предмет у професійній школі  здатний суттєво 
вплинути на менталітет здобувача освіти,який  формує себе 

як особистість,на методи вирішення не тільки  навчальних завдань,а й 
навколишнього середовища. Сучасний здобувач  професійної  освіти   повинен 
мати компетенцію використання  інформаційних технологій,тобто технологій 
що проєктуються сучасною індустрією  в повсякденному житті.Нові 
інформаційні технології  відкривають здобувачам освіти  доступ до  
нетрадиційних джерел інформації, підвищують  ефективність самостійної 
роботи, дають нові можливості для творчості, знаходження і закріплення  будь-
яких професійних навичок,дозволяють реалізувати сучасні  нові форми і методи 
навчання. 
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Основна частина 
Методика застосування інформаційно – комунікаційних технологій у 
діяльності викладача професійного навчання  Наталії Лебедь . 
 

Швидке зростання інформації і 
високий рівень інформатизації всіх 
сфер людської діяльності зумовлює 
стрімкий розвиток та використання 
сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ). 

Успішне користування ІКТ можуть забезпечити тільки ті викладачі  які 
володіють необхідними знаннями, уміннями й навичками, що дають змогу 
практично взаємодіяти в інформаційному просторі, швидко адаптуватися до 
сучасних інформаційно-комунікаційних засобів, тобто володіють 
інформаційно-технологічною культурою задля забезпечення власних і 
професійних потреб. Важливим стає вміння оперативно, якісно працювати з 
інформацією, використовуючи задля цього сучасні засоби та 
методи.Впровадження сучасних засобів навчання у навчально-пізнавальну 
діяльність здобувачів освіти – це один  із шляхів. Комп’ютери   мають перейти 
із кабінету інформатики у навчальні кабінети.Особливої  актуальності набуває 
проблемарозробки, створення та впровадження розвивальних  освітніх програм, 
які сприятимуть підвищенню якості освіти. Зміни  у підходах до навчання 
створили умови для  перебудови особистісних  установок  взаємодії викладача з 
добувачами освіти. Для вирішення поставлених завдань педагог повинен 
виступати в ролі фасилітатора, тьютора або модератора.Тобто стати педагогом, 
який організовує індивідуальні та групові заняття, здійснює підтримку й 
організовує активну роботу в групі, стимулює та направляє процес 
самостійного пошуку інформації і спільної діяльності здобувачів освіти. 
Сучасному педагогу професійної підготовки недостатньо мати знання зі свого 
предмета і бажання їх передати здобувачам освіти, йому необхідно проявляти 
креативність, винахідливість, постійно опановувати інноваційні технології як 
виробничі, цифрові, так і педагогічні. Існує багато технологій, методик. 
Впровадження сучасних методик  та моделей  навчального процесу  передбачає 
вміння викладачів професійного  спрямування   користуватися  засобами 
новітніх  інформаційних технологій. Структура  і побудова уроку теоретичного 
та виробничого навчання з використанням нових засобів  змінює саму суть 
навчального процесу, занурюючи його в спілкування,де  ролі викладача і 
здобувача освіти  врівноважені: обидва працюють для того,щоб навчатися, 
ділитися своїми знаннями,навичками для досягнення свого життєвого 
досвіду.Важливим  тут є не те,як багато здобувачі освіти знають, як вони 
дізналися і  що робитимуть  зі своїми знаннями. До того ж  потрібно звернути 
увагу на те, що викладач  повинен  своєчасно моделювати  ситуації взаємодії  за 
допомогою  засобів,схем,технологічних та туторіальних  карток діяльності 
здобувача освіти,відповідно до змісту і мети уроку професійно – теоретичної 
підготовки. 



 

 
В моделях слід фіксувати склад індивідуальних дій здобувачів освіти,спосіб їх 
розподілу між учасниками і послідовність дій виконанн
діяльності  здобувачів освіти 
допомогою якого можна п
основним  засобом організації комунікації здобувача освіти і педагога.У 
процесі побудови уроку  з використанням сучасних засобів навчання  
визначальною є діяльність здобувачів освіти, а головною функцією  
викладацької згоди стає створення комунікативних умов,коли ви
висловлюваннями, діями, формами
ситуацій»,що ведуть до аналізу й розуміння  змісту навчального 
матеріалу,способів пізнання.Викладач керує  взаєм
представляють різні позиції й пізнавальні можливості.
данного уроку дуже висока і дає викладачу  змогу визначати й вивчати  
феноменальні можливості  окремих здобувачів освіти,а здобувачам освіти 
умови системності використання  таких методів навчання,більш наглядно  
виявляти різні позиції,ситуації,які виникають у процесі навчальної діяльності. 
Саме  в такій формі уроку,за сучасними методами навчання та використання 
ІКТ, утворюється зв'язок  між темою урок
діяльності,між  здобувачем освіти і способом  пошуку вирішення 
проблеми,ситуації,завдання.На теперішній час  існує безліч інформаційних 
матеріалів на електронних носіях,
освіти  набувати навичок пошуку, зберігання 
інформації, використання  для набуття професійної освіти,а виклада
можливість ефективно вести пошук потрібних матеріалів у світовому просторі.
Традиційна  формула освітнього процесу 
вже не спрацьовує повною мірою.Сьогодні потрібно  набуття здатності та вмінь  
самостійно  здобувати і нест
нові засоби їх пошуки,осмислення,поглиблення  
професійній діяльності.Щоб поглибити  знання  у 
технологій, навчитися їх застосовувати у п
теоретичного навчання, 
досвід інших педагогів.Сучасне 
професіоналізму викладача.Сере

Домінантною складовою  для кожного викладача  є оволодіння  комп’ютерною 
технікою,інформаційними технологіями.
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допомогою якого можна поєднувати  методологію та зміст, крім того,вона є 
основним  засобом організації комунікації здобувача освіти і педагога.У 
процесі побудови уроку  з використанням сучасних засобів навчання  
визначальною є діяльність здобувачів освіти, а головною функцією  

кладацької згоди стає створення комунікативних умов,коли ви
діями, формами, бере участь у створенні « критичних 

що ведуть до аналізу й розуміння  змісту навчального 
матеріалу,способів пізнання.Викладач керує  взаємодію здобувачів освіти, 
представляють різні позиції й пізнавальні можливості.Дидактична ефективність 
данного уроку дуже висока і дає викладачу  змогу визначати й вивчати  
феноменальні можливості  окремих здобувачів освіти,а здобувачам освіти 

истемності використання  таких методів навчання,більш наглядно  
виявляти різні позиції,ситуації,які виникають у процесі навчальної діяльності. 
Саме  в такій формі уроку,за сучасними методами навчання та використання 
ІКТ, утворюється зв'язок  між темою уроку і способом  спільної,індивідуальної 
діяльності,між  здобувачем освіти і способом  пошуку вирішення 

роблеми,ситуації,завдання.На теперішній час  існує безліч інформаційних 
атеріалів на електронних носіях,вони дають велику можливість здобувачам 

освіти  набувати навичок пошуку, зберігання  
інформації, використання  для набуття професійної освіти,а виклада

вести пошук потрібних матеріалів у світовому просторі.
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же не спрацьовує повною мірою.Сьогодні потрібно  набуття здатності та вмінь  
самостійно  здобувати і нестандартно використовувати знання,
нові засоби їх пошуки,осмислення,поглиблення  та застосування в своїй 
професійній діяльності.Щоб поглибити  знання  у сфері інформаційних 

навчитися їх застосовувати у процесі викладання  професійно 
 мені, як педагогу допомагає самоосвіта та передовий 
Сучасне викладання уроку чітко визначає риси 
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Домінантною складовою  для кожного викладача  є оволодіння  комп’ютерною 
технікою,інформаційними технологіями. 
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моделях слід фіксувати склад індивідуальних дій здобувачів освіти,спосіб їх 
я.Така модель  

на даних уроках виступає  інструментарієм,за 
єднувати  методологію та зміст, крім того,вона є 

основним  засобом організації комунікації здобувача освіти і педагога.У 
процесі побудови уроку  з використанням сучасних засобів навчання  
визначальною є діяльність здобувачів освіти, а головною функцією  

кладацької згоди стає створення комунікативних умов,коли викладач своїми 
бере участь у створенні « критичних 

що ведуть до аналізу й розуміння  змісту навчального 
ію здобувачів освіти, які 
Дидактична ефективність 

данного уроку дуже висока і дає викладачу  змогу визначати й вивчати  
феноменальні можливості  окремих здобувачів освіти,а здобувачам освіти – за 

истемності використання  таких методів навчання,більш наглядно  
виявляти різні позиції,ситуації,які виникають у процесі навчальної діяльності. 
Саме  в такій формі уроку,за сучасними методами навчання та використання 

у і способом  спільної,індивідуальної 
діяльності,між  здобувачем освіти і способом  пошуку вирішення  

роблеми,ситуації,завдання.На теперішній час  існує безліч інформаційних 
вони дають велику можливість здобувачам 

інформації, використання  для набуття професійної освіти,а викладачі  мають 
вести пошук потрібних матеріалів у світовому просторі. 
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Висока компетентність дає змогу  ухвалювати  творчі рішення,вміло 
використовувати теоретичні та практичні знання.На широке впровадження 
освітніх інновацій та інформаційних технологій орієнтує викладачів Концепція 
нової української школи [2], в якій зазначається, що наскрізне застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні 
закладами освіти і системою освіти має стати інструментом забезпечення 
успіху нової української професійної школи. Запровадження ІКТ в освітній 
галузі має перейти від одноразових проєктів у системний процес, який охоплює 
всі види діяльності. ІКТ суттєво розширять можливості педагога, оптимізують 
управлінські процеси, таким чином формуючи  у здобувача освіти  важливі для 
нашого сторіччя технологічні компетентності. 
Нові  освітні  педагогічні засоби  та інформаційні  технології доцільно 
використовувати  з метою  розвитку  інтелектуального  і творчого  потенціалу 
кожного здобувача освіти,активізації їх  навчально пізнавальної та 
дослідницької діяльності, реалізації компетентнісного, особистісного 
орієнтованого та аксіологічного  підходів у навчанні,урізноманітнення та 
інтенсифікації процесу навчання. Сучасні здобувачі освіти  досить вільно 
орієнтуються в інформаційному просторі. 
Щоб зацікавити їх і викликати  інтерес  навчання,до професійних предметів, 
варто показати, що викладач може стати для них чудовим провідником у світі 
сучасних технологій. 
Найголовніше,  про що не слід забувати: позитивні властивості засобів нових 
технологій навчання можуть виявлятися тільки тоді,коли вони органічно 
поєднуються з традиційними засобами, органічно вписуються  у існуючі 
організаційні форми навчання, доповнюючи систему засобів навчання. 
Головне завдання  професійно- технічної освіти  полягає у допомозі здобувачеві 
освіти пройти шлях самореалізації. На сьогодні спостерігається така  потужна 
тенденція, як суб’єктивізація професійно – технічної освіти. Однак орієнтація  
професійної освіти на світ праці, як і раніше,залишається в силі, оскільки 
найважливіша частина самореалізації людини здійснюється в трудовій 
діяльності. 

  Сучасні інноваційні педагогічні технології 
охоплюють коло теоретичних та практичних питань 
організації навчально – виховного процесу, методів 
та засобів навчання. 
      Під педагогічними сучасними засобами 

технології розуміється якісно нова сукупність форм, методів та засобів 
навчання, виховання й управління, яка приносить суттєві зміни у результати 
педагогічного процесу. Одним  з напрямків модернізації системи навчання  
є удосконалення методів та форм навчання. Так наприклад: уведення прийомів 
візуалізації в освітній процес -це вимога часу. Для креативного викладача  -  це 
творчість, відхід від буденності. Для сучасних  здобувачів освіти -  це розвиток 
критичного мислення, зорового сприйняття, візуальної грамотності та  
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культури. Ураховуючи всі переваги використання сучасних засобів візуалізації, 
я як викладач з професійно -теоретичної підготовки  почала створювати  
навчальні дидактичні матеріали для представлення різноманітної інформації, 
які можна використовувати практично на будь-яких уроках. Світ не стоїть на 
місці. Сучасні прийоми візуалізації здатні не тільки передавати інформацію, але 
й емоційно впливати на здобувачів освіти, спонукати в них позитивні емоції та 
інтерес до вибраної професії. 
«Атмосфера, яку ми створюємо навколо себе, є втіленням наших думок. 
Навчати означає вдвічі вчитися, а ділитися з колегами своїм досвідом — ще 
одна складова викладацької  професії. Саме тому  із задоволенням проводжу  
уроки - покази, на яких створюю чарівну творчу атмосферу та презентую 
інноваційні прийоми візуалізації: меми, інтелект-карти, буктрейлери. 
Візуалізація – це унаочнення,створення умов для безпосереднього 
спостереження,одержання видимого зображення  при вивченні професійно – 
теоретичних предметів,явищ чи процесів у зручній для зорового сприйняття 
формі. Щоб візуалізувати навчальний матеріал професійних предметів  слід 
його ретельно  відібрати,структурувати і оформити так, щоб складне зробити 
зрозумілим, громіздке компактним, довготривале лаконічним.Різні способи 
подання інформації  та встановлення зв’язків з ними сприяють активній роботі. 
Активне використання засобів візуалізації у викладанні  професійних предметів 
допомагає одночасно впливати на кілька каналів сприйняття інформації 
здобувачем освіти, забезпечуючи посилення уваги та ефективність засвоєння та 
запам'ятовування нового матеріалу, адже інформація подається у стислому за 
формою та великому за обсягом форматі. 

Спектр  форм візуалізації навчального матеріалу 
достатньо широкий.  
Наприклад, комп’ютерні презентації,флеш 
карти,відео-матеріали, зображення,інструкційні 
картки,технологічні картки,інтелект картки, 
туторіальні карти, тощо.    
Відсутність теорії навчальних програм кулінарного 
профілю дуже ускладнює викладацькі дії у цій сфері, 
а викладач часто стає перед проблемами створення 

нових засобів, завдань або авторських програм, практично реалізуючи основні 
принципи класичної науки. Класична педагогіка розглядає  здобувача освіти,  
як об’єкт зовнішньої дії. Головна увага в зв’язку з цим звертається на логічний 
розподіл і послідовність у предметах викладання. Проблема навчання полягає в 
складанні презентацій, які поділені на логічні частини, розташовані у відомій 
послідовності, і у викладі цих частин здобувачам освіти  таким самим 
визначеним і послідовним чином, у догматизації викладених знань, у 
формальному питально-відповідальному методі навчання.  Сучасні  
інформаційні освітні технології відкривають небачені раніше перспективи  
візуалізації  навчання і підвищення його ефективності. Саме завдяки цим 
технологіям  здобувач освіти позбувається  механічної і рутинної роботи в 
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процесі навчання, може організовувати власну пізнавальну діяльність на 
оптимальному рівні трудності, набуває неоціненного досвіду орієнтуватися в  
 
неосяжному масиві інформації, що забезпечить необхідну підготовку для 
життєдіяльності в інформаційному просторі.Розглянемо деякі з них. 
Мультимедійні презентації:- послідовність слайдів, електронних сторінок. 

Тема уроку: Технологія приготування холодних
страв і закусок

Професія “ Кухар” – 4 розряд

Підготувала: викладач І категорії
Лебедь Наталія

 
Презентації легко продемонструвати здобувачам освіти у кабінеті,роздрукувати  якусь частину, 
переслати  на електронну пошту здобувачу освіти, який був відсутній, або завантажити на блог 
викладача ( де  здобувачі освіти,батьки,викладачі мають можливість ознайомитись).  
 Мультимедійна презентація є одним з найбільш поширених засобів унаочнення навчального 
матеріалу, їх можуть використовувати для будь – якого типу уроку( звісно не на всьому уроці, а лише 
на деяких етапах). Використання мультимедійної презентації на уроках в професійно – технічній 
освіті поєднує в собі багато компонентів, необхідних для успішного навчання . 
Мультимедійні презентації надають можливості здійснювати віртуальну взаємодію користувача з 
об’єктами або процесами пізнання, які знаходять своє відображення на екрані. Іншими словами, 
використання мультимедіа-презентацій дозволяє створювати інформаційний і візуальний образ 
об’єкту, який досліджується, імітувати реальність за допомогою участі в процесах, що відбуваються 
на екрані. Аналіз таких занять показав, що пізнавальна мотивація збільшується, полегшується 
оволодіння складним матеріалом.  

Просіяне борошно 

Кефір

Яйце

СІЛЬ

Сода

 
Крім  того, фрагменти уроків, на яких використовуються презентації, 
відображають один з головних принципів створення сучасного уроку - принцип  
 
фасціаціі (принцип привабливості). Завдяки  мультимедійним 
презентаціям,здобувачі освіти, які зазвичай не відрізнялися високою 
активністю на уроках, стали активно висловлювати свою думку, міркувати. 
Найдоступнішим засобом для створення власних комп’ютерних навчальних 



 

продуктів є програма PowerPoint
викладач  може перетворити презентацію в зах
здобувачів освіти до освітньої діяльності,своєї пошукової і проєктної роботи, 
або викладач і здобувач освіти разом, або
презентація може стати своєрідним планом уроку, його логічною структурою, 
тобто може бути використана на будь
уроці: вивчення нового матеріалу або закріплення, контроль знань або під час 
виконання домашнього завдання, абож узагальнення і систематизації.
Презентація дає можливість викладачу 
креативність. У роботі викладача 
ілюстрування; використання різноманітних вправ; економію часу і 
матеріальних засобів;  активіза
розширення освітнього простору уроку. 
презентацій на уроках має важливе значення, с
всіх рівнів навчально-виховного процесу; 
освіти; ефективність використання навчального часу; можливість забезпечення 
зворотного зв’язку з кожним здобува
навчального матеріалу; оперативність одержуваної інформації; підсилення 
мотивації навчання шляхом активного діалогу  здобувача освіти 
комп’ютером. 
  А застосування мультимедіа дає змогу об’єднати текст, звук, графічне 
зображення, відеозображення
навчання  використовую відео
дуже подобається здобувачам освіти

навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань
здобувачів освіти  до комп’ютера (вони почина
сучасну іграшку, а як універсальний інструмент для ефективної роботи в будь
якій галузі людської діяльності).
є доцільним на будь-якому етапі вивчення теми і на будь
 
Сучасну молодьякнайкраще характеризує давнє китайське прислів’я: 
«Почую – забуду, побачу 
І саме урок з використанням мультимедійних технологій дає можливість не 
тільки почути, щоб не забути, а й побачити, щоб запам’ят
дібраний дидактичний  мате
вивчення нового матеріалу, даючи можливість виконати завдання самостійно, 

PowerPoint – майстер створення презентацій. Досвідчений 
може перетворити презентацію в захоплюючий спосіб залучення  

здобувачів освіти до освітньої діяльності,своєї пошукової і проєктної роботи, 
икладач і здобувач освіти разом, або із  декількома людь

презентація може стати своєрідним планом уроку, його логічною структурою, 
тобто може бути використана на будь-якому етапі урокуабо на будь
уроці: вивчення нового матеріалу або закріплення, контроль знань або під час 

завдання, абож узагальнення і систематизації.
зентація дає можливість викладачу проявити творчість, індивідуальність

креативність. У роботі викладача  вона забезпечує: інформаційну підтримку; 
ілюстрування; використання різноманітних вправ; економію часу і 
матеріальних засобів;  активізацію пізнавального інтересу здобувача освіти
розширення освітнього простору уроку. Застосування мультимедійних 

цій на уроках має важливе значення, свідченням  чого є: 
виховного процесу; багатоаспектний розвиток здобувача 

ефективність використання навчального часу; можливість забезпечення 
воротного зв’язку з кожним здобувачем освіти;  унаочнення запропонованого 

навчального матеріалу; оперативність одержуваної інформації; підсилення 
ня шляхом активного діалогу  здобувача освіти 

А застосування мультимедіа дає змогу об’єднати текст, звук, графічне 
зображення, відеозображення, до речі, на уроках професійно 

використовую відео-питання та ще йанімацію (мультиплікацію)
дуже подобається здобувачам освіти. Таким чином, використання

значно сприяє засвоєнню 
навчальної інформації кожним 
здобувачем освіти.
Педагогічна практика переконує в 
тому, що системати
використання ком
уроках з професійної підготовки 
сприяє: підвищенню якісного 
використання наочності на уроці; 
зростанню продуктивності уроку; 
реалізації міжпредметних зв’язків; 
логізації й структуруванню 

навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань учнів; зміні ставлення 
до комп’ютера (вони починають сприймати його не як 

сучасну іграшку, а як універсальний інструмент для ефективної роботи в будь
якій галузі людської діяльності).Як уже зазначалося, використання презентацій 

якому етапі вивчення теми і на будь-якому етапі уроку.

якнайкраще характеризує давнє китайське прислів’я: 
забуду, побачу – запам’ятаю, зроблю сам – зрозумію». 

І саме урок з використанням мультимедійних технологій дає можливість не 
тільки почути, щоб не забути, а й побачити, щоб запам’ятати. А далі 
дібраний дидактичний  матеріал або інтерактивні засоби завершують процес 
вивчення нового матеріалу, даючи можливість виконати завдання самостійно, 
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зентацій. Досвідчений 
оплюючий спосіб залучення  

здобувачів освіти до освітньої діяльності,своєї пошукової і проєктної роботи, 
декількома людьми. До того ж 

презентація може стати своєрідним планом уроку, його логічною структурою, 
якому етапі урокуабо на будь-якому 

уроці: вивчення нового матеріалу або закріплення, контроль знань або під час 
завдання, абож узагальнення і систематизації. 

проявити творчість, індивідуальність, 
вона забезпечує: інформаційну підтримку; 

ілюстрування; використання різноманітних вправ; економію часу і 
цію пізнавального інтересу здобувача освіти; 

Застосування мультимедійних 
відченням  чого є: візуалізації 

багатоаспектний розвиток здобувача 
ефективність використання навчального часу; можливість забезпечення 

;  унаочнення запропонованого 
навчального матеріалу; оперативність одержуваної інформації; підсилення 

ня шляхом активного діалогу  здобувача освіти  з 

А застосування мультимедіа дає змогу об’єднати текст, звук, графічне 
, до речі, на уроках професійно – теоретичного 

анімацію (мультиплікацію), яка 
Таким чином, використання мультимедії 

значно сприяє засвоєнню 
льної інформації кожним 

здобувачем освіти. 
Педагогічна практика переконує в 
тому, що систематичне 
використання комп’ютера, на 
уроках з професійної підготовки , 
сприяє: підвищенню якісного рівня 
використання наочності на уроці; 
зростанню продуктивності уроку; 
реалізації міжпредметних зв’язків; 
логізації й структуруванню 

учнів; зміні ставлення 
ють сприймати його не як 

сучасну іграшку, а як універсальний інструмент для ефективної роботи в будь-
Як уже зазначалося, використання презентацій 

якому етапі уроку. 

якнайкраще характеризує давнє китайське прислів’я:  
зрозумію».  

І саме урок з використанням мультимедійних технологій дає можливість не 
ати. А далі –вдало 

ріал або інтерактивні засоби завершують процес 
вивчення нового матеріалу, даючи можливість виконати завдання самостійно, 
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щоб усе зрозуміти. Ось чому використання мультимедійних презентацій на 
уроках є актуальним і цікавим носієм інформації для здобувачів освіти.  
Мої здобувачі освіти – це випускники 9-их класів, а як відомо в 9-их 
класах спецпредмети, у  школах не вивчаються, тобтоздобувачі освіти 
приходять з невеликим запасом кулінарних знань. Тізнання, які вони мають від 
батьків, оточуючого їх суспільства, інтернета,новин тощо. Практичних сталих 
знань вони не мають. І велике значення маєте, як я їм ці знання надам. Тому 
застосування сучасних  інноваційних педагогічнихтехнологій мають велике 
значення в процесі моєї роботи, що відображаютьвсебічний розвиток 
особистості. 
Однією з умов успішного вирішення цих завдань є: – рівень кваліфікації та 
майстерності педагогів, їх вміння донести свої знання до кожного  здобувача 
освіти; – пошук та впровадження нових технологій, форм і активних методів 
навчання; – дидактичне забезпечення навчального процесу та максимальне 
розкриття потенціалу кожного здобувача освіти. 
Он -лайн тести.Особливу увагу заслуговують онлайн-тести для перевірки 
знань з професійно-технічної підготовки та лабораторно-практичних робіт, які 
коректно відображаються та  зручні у використанні . 
 Існує велика кількість онлайн-платформ, за допомогою яких викладач ,майстер  
виробничого навчання  має можливість швидко оцінити знання та уміння 
здобувачів освіти. Викладач може використати вже існуючі тести, розроблені 
спеціалістами,але цікаво розробляти самій та разом з здобувачами освіти. На 
веб-ресурсах розміщено деякі теми  за навчальною програмою з технології 
приготування їжі,устаткування підприємств харчування по різним курсам. 
Питання різнопланові: вибрати правильні відповіді, на відповідність або певну 

послідовність. У кінці тесту 
висвітлюється результат в 
кількісному складі та час 
витрачений на роботу.  
Тестування  можна 
використовувати не тільки  за 
темами, а як підготовку до 
узагальнення матеріалу. У 
власній діяльності за 
цимнапрямком роботи 

використовую сайт: «На урок»https://naurok.com.ua/biblioteka/upload, 
де маю особисту сторінку,та власні розробки. 
 
 
 
Для якісної реалізації навчальної програми та завдань конкретного уроку 
працюємо з платформами, які надають можливість розробити власне 
тестування. Найпростіший варіант — конструктор тестів  на платформі 
 «На урок» він дозволяє викладачу  створити питання різних типів, переглянути 
результати проходження в загальній таблиці. До змісту запитання можна 
додати  зображення або відео. Для створення ефекту змагання до запитань 
встановлюється таймер. Онлайн-сервіс Kahoot(www.getkahoot.com)має більше 
функціональних можливостей, сучасний дизайн, але англомовний інтерфейс. 

https://naurok.com.ua/biblioteka/upload
http://www.getkahoot.com/
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Використання зазначеного веб-ресурсу захоплює здобувачів освіти,емоційно 
забарвлює урок.  
 Ігрові технології.Гра, емоції, навчання і простота -це створює передумови для 
використання застосунку на уроках. За допомогою сервісу можна організувати 
тестування, опитування, дискусію, турнір або змагання між командами, 
отримати зворотній зв’язок і провести формуюче оцінювання. Найголовніше, 
що результати зберігаються у вигляді поіменного списку в таблиці MSExcel. 
Таким чином можна провести моніторинг знань і визначити стратегію 
подальшого навчання. Для проходження тесту реєструватись непотрібно,тільки 
вказати прізвище та ім’я. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гра- найактивніша форма людської діяльності. Гнучка система навчальних ігор 
дозволяє навчатися цікаво, а від можливості обирання ігор цей інтерес тільки 
збільшується. Ця модель цікавих ідей для проведення уроку навчання (учень - 
викладач- учень), порівняно із традиційною, є перспективнішою.Модель 
дозволяє здобувачам освіти самостійно обирати свій шлях розвитку, можливо, 
роблячи це несвідомо, інтуїтивно, а викладач  виконує роль каталізатора; його 
вміння й знання допомагають здобувачам освіти  розвиватися швидше. Уроки 
за ігровою методикою істотно підвищують інтерес здобувачів освіти до 
професійного предмета, дозволяють їм краще запам’ятовувати,технологію 
приготування,будовуустаткування і таке ін. 
 Гра -це один з інструментів педагога; інструмент, яким можна скористатися на 
будь-якому етапі уроку для розв’язання дидактичних, виховних і розвивальних 
завдань. Гра допоможе там, де потрібно щось змінити (урізноманітнити, 
пожвавити, поліпшити). Повноцінна дидактична гра орієнтована на підвищення 
ефективності навчального уроку й, одночасно, на розвиток особистості 
здобувача освіти. 
 
 

 Гра створює на уроці атмосферу життєрадісності, емоційної 
розкутості, доброзичливості, волі, сприяє максимальному 
самовираженню, мобілізації їх потенціалу, допомагає 
розвинути увагу, реакцію, комунікативні навички, творчі  
здібності. До того ж гра сприяє психологічному 

розвантаженню здобувачів освіти, допомагає позбутися напруження, страху. 
На етапі вивчення нового матеріалу гра допоможе викладачеві розв’язати два 
важливих взаємозалежних завдання — зацікавити здобувачів освіти  новою 
темою й зробити зміст теми зрозумілим. У цих іграх часто використовується 



 

прийом порівняння незнайомого із чимось відомим. На етапі закріплення 
матеріалу ігрові технології 
Здобувачі освіти  відпрацьовують навички під час гри особливо охоче й 
результативно, саме тоді задіються різні види запам’ятовування, моторна 
пам’ять. Гра є корисною на етапі контролю засвоєння знань. Під 
спрацьовує механізм змагання, що сприяє максимальному самовиявленню 
учасників. Гра допоможе створити в групі  й у закладі 
атмосферу, підвищити увагу, а
організувати «зворотний зв’язок
завдань навіть найцікавіша навчальна тема не зацікав
навчаємося.Використання під час уроків
 

До ігрових форм уроку належать рольові, імітаційні, ділові та інші ігри. 
Ігрові форми відрізняються тим, що процес навчання максимально наближений 
до практичної діяльності. Відповідно до характеру й інтересів своєї ролі, учні 
повинні приймати практичні ріш
конфліктній ситуації, закладеній у зміст гри. Рішення в багатьох іграх 
приймаються колективно, що розвиває мислення учнів, комунікативні 

 
 

здібності. Під час гри виникає певний емоційний настрій, що активізує 
навчальний процес. Навчальні ігри застосовуються для розвитку вмінь
використовувати отримані знання на практиці. Це складна форма навчальної 
діяльності, що вимагає значної підготовки й чималих витрат часу.

Підсумовуючи вищесказане, можна відзн
сприяє діалогу, мотиваційне забезпечення спільної діяльності, дотримання 
правил навчального співробітництва, використання комунікативних методів і
прийомів, оптимізація системи оцінювання процесу та результатів спільної
діяльності, розвиток навичок самоаналізу і самоконтролю індивідуальної та
групової діяльності. 

Формує навички 
самооцінки,самоко
нтролю,розвиває 
творче мислення

Виховує активну 
особистість,яка вміє 
бачити,вирішувати

нестандартні 
проблеми

прийом порівняння незнайомого із чимось відомим. На етапі закріплення 
алу ігрові технології також є досить ефективними.  

відпрацьовують навички під час гри особливо охоче й 
результативно, саме тоді задіються різні види запам’ятовування, моторна 
пам’ять. Гра є корисною на етапі контролю засвоєння знань. Під 
спрацьовує механізм змагання, що сприяє максимальному самовиявленню 

в. Гра допоможе створити в групі  й у закладі доброзичливу творчу 
атмосферу, підвищити увагу, активність і зацікавленість здобувачів освіти
організувати «зворотний зв’язок» з ними. Без успішного розв’язання цих 
завдань навіть найцікавіша навчальна тема не зацікавить їх. Навчаємо і 

Використання під час уроків ігрових форм роботи:

До ігрових форм уроку належать рольові, імітаційні, ділові та інші ігри. 
Ігрові форми відрізняються тим, що процес навчання максимально наближений 
до практичної діяльності. Відповідно до характеру й інтересів своєї ролі, учні 
повинні приймати практичні рішення. Найчастіше їм доводиться грати ролі у 
конфліктній ситуації, закладеній у зміст гри. Рішення в багатьох іграх 
приймаються колективно, що розвиває мислення учнів, комунікативні 

здібності. Під час гри виникає певний емоційний настрій, що активізує 
навчальний процес. Навчальні ігри застосовуються для розвитку вмінь
використовувати отримані знання на практиці. Це складна форма навчальної 
діяльності, що вимагає значної підготовки й чималих витрат часу.

Підсумовуючи вищесказане, можна відзначити, що ігр
мотиваційне забезпечення спільної діяльності, дотримання 

правил навчального співробітництва, використання комунікативних методів і
прийомів, оптимізація системи оцінювання процесу та результатів спільної

вичок самоаналізу і самоконтролю індивідуальної та

Розвиває навички 
комунікативного 

спілкування

Підвищує рівень 
пізнавальної 
діяльності та 

мотивації  
зацікавлює їх.

Дає змогу  
диференціювати,

індивідуалізувати,

розвивати аналітичне 
мислення.

Формує навички 
самооцінки,самоко
нтролю,розвиває 
творче мислення

Виховує активну 
особистість,яка вміє 
бачити,вирішувати

Висновки 
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прийом порівняння незнайомого із чимось відомим. На етапі закріплення 

відпрацьовують навички під час гри особливо охоче й 
результативно, саме тоді задіються різні види запам’ятовування, моторна 
пам’ять. Гра є корисною на етапі контролю засвоєння знань. Під час гри 
спрацьовує механізм змагання, що сприяє максимальному самовиявленню 

доброзичливу творчу 
ктивність і зацікавленість здобувачів освіти, 

» з ними. Без успішного розв’язання цих 
ить їх. Навчаємо і 

ігрових форм роботи: 

 
До ігрових форм уроку належать рольові, імітаційні, ділові та інші ігри. 

Ігрові форми відрізняються тим, що процес навчання максимально наближений 
до практичної діяльності. Відповідно до характеру й інтересів своєї ролі, учні 

ення. Найчастіше їм доводиться грати ролі у 
конфліктній ситуації, закладеній у зміст гри. Рішення в багатьох іграх 
приймаються колективно, що розвиває мислення учнів, комунікативні  

здібності. Під час гри виникає певний емоційний настрій, що активізує 
навчальний процес. Навчальні ігри застосовуються для розвитку вмінь 
використовувати отримані знання на практиці. Це складна форма навчальної 
діяльності, що вимагає значної підготовки й чималих витрат часу. 

ігрове навчання 
мотиваційне забезпечення спільної діяльності, дотримання 

правил навчального співробітництва, використання комунікативних методів і 
прийомів, оптимізація системи оцінювання процесу та результатів спільної 

вичок самоаналізу і самоконтролю індивідуальної та 

Підвищує рівень 

діяльності та 

зацікавлює їх.



 

Флеш
карток у тому, 
перевірити інформацію
картках 
розміщуються з обох сторін
знаходиться запитання ( класифікація бутербродів),

а на другій стороні – відповідь чи коротке пояснювання.

Робота з такими картками спрямована на візуальне сприйняття інформації та 
побудову асоціативних рядів. В
принципі,що дозволяє зацікавити здобувачів освіти,та щей  додати навчанню 
змагального запалу. На уроках  пр
кращого запам’ятовування використання флеш
методикою « розділеного повторення». Навчальні матеріали не тільки вивчають 
за допомогою карток,а й кілька разів перевіряють якість його 
запам’ятовування,засвоювання інформації і виокремити проблемні питання та 
зосередитися на їх вирішенні.
Флеш – картки виготовили самостійно позаурочний час,інформація 
розпочалася засвоюватися  вже на етапі  
з використанням флеш –
10-15 хвилин).Здобувачі освіти працюють з флеш 
інформацію дозують,особливо ак
приготування страв. Вони 
складові.Адже метод флеш
одна відповідь». Я, як викладач мот
перевіряти свої знання,влаштовуючи змагання з одногрупниками.Під час 
використання флеш – карток здобувачі освіти озвучують інформацію з карток, 
за допомогою чого  швидко виявляють помилки та додатково залучається 
слуховий канал сприйняття інформації.
Під час навчання і використання флеш 
інформацію з двох сторін,так легше
відповіддю. Під час створення флеш 
зображень( для додаткової вуалізації).
Флеш – картки на яких зображені ключові моменти,використовуються  як засіб 
актуалізації, закріплення та систематизації  знань,а також під час підготовки до 
пробних робіт та ККЗ,є методом розвитку творчих здібностей здобувачі
освіти. Флеш-картки у класичному розумінні є дієвим інструментом у 
навчанні.Та це не єдина можливість, їх використання! Фактично на будь
уроці можна звернутися до цього інструменту. Флеш
стати цікавою альтернативою фізичних 
роботу під час уроку та зацікавити здобувачів освіти.
«StudyStack» - англомовний сервіс для створення флеш
використовувати браузер з можливістю перекладати текст. З правого боку 
картки ми пишемо запитання, з лівого 

Флеш-картки: суть методики використання флеш
карток у тому, щоб через певні проміжки часу вивчити та 
перевірити інформацію,яка розташована на спеціальних 
картках у( вигляді слів,зображень).Дані на к
розміщуються з обох сторін. Наприклад, на одній стороні 
знаходиться запитання ( класифікація бутербродів),

відповідь чи коротке пояснювання. 
Такі картки називають «фізичними» їх можно тримати 
в руках. 
Також існують щей  он-лайн картки,
сьогоденні популярність,адже здобувачі освіти 
використовують гаджети і вони ледь не в кожного.

Робота з такими картками спрямована на візуальне сприйняття інформації та 
побудову асоціативних рядів. Використання флеш-карток базується на ігровому 
принципі,що дозволяє зацікавити здобувачів освіти,та щей  додати навчанню 

На уроках  професійно- теоретичного  навчання 
ятовування використання флеш-карток поєднують ії 

методикою « розділеного повторення». Навчальні матеріали не тільки вивчають 
за допомогою карток,а й кілька разів перевіряють якість його 
запам’ятовування,засвоювання інформації і виокремити проблемні питання та 
зосередитися на їх вирішенні. 

и виготовили самостійно позаурочний час,інформація 
розпочалася засвоюватися  вже на етапі  виготовлення, вивчення  матеріалу 

– карток не займає багато часу(може тривати 
15 хвилин).Здобувачі освіти працюють з флеш – картками 

інформацію дозують,особливо актуально під час вивчення технології 
Вони самостійно розділяють складний матеріал на 

складові.Адже метод флеш - карток  працює за принципом «о
Я, як викладач мотивую здобувачів освіти  самостійно 

перевіряти свої знання,влаштовуючи змагання з одногрупниками.Під час 
карток здобувачі освіти озвучують інформацію з карток, 

за допомогою чого  швидко виявляють помилки та додатково залучається 
канал сприйняття інформації. 

Під час навчання і використання флеш – карток  здобувачі освіти вивчають 
ормацію з двох сторін,так легшепростежити зв’язок  між запитанням і 

відповіддю. Під час створення флеш – карток  використано поєднання слів та 
нь( для додаткової вуалізації). 
картки на яких зображені ключові моменти,використовуються  як засіб 

актуалізації, закріплення та систематизації  знань,а також під час підготовки до 
пробних робіт та ККЗ,є методом розвитку творчих здібностей здобувачі

картки у класичному розумінні є дієвим інструментом у 
навчанні.Та це не єдина можливість, їх використання! Фактично на будь
уроці можна звернутися до цього інструменту. Флеш-картки он
стати цікавою альтернативою фізичних карток, що допоможе урізноманітнити 
роботу під час уроку та зацікавити здобувачів освіти. 

англомовний сервіс для створення флеш-карток, тому необхідно 
використовувати браузер з можливістю перекладати текст. З правого боку 

питання, з лівого – відповідь. Коли здобувач освіти бачить 
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суть методики використання флеш- 
певні проміжки часу вивчити та 

ашована на спеціальних 
вигляді слів,зображень).Дані на картках 

. Наприклад, на одній стороні 
знаходиться запитання ( класифікація бутербродів), 

фізичними» їх можно тримати 

лайн картки, які набули в 
популярність,адже здобувачі освіти 

використовують гаджети і вони ледь не в кожного. 
Робота з такими картками спрямована на візуальне сприйняття інформації та 

карток базується на ігровому 
принципі,що дозволяє зацікавити здобувачів освіти,та щей  додати навчанню 

теоретичного  навчання  для 
карток поєднують ії  з 

методикою « розділеного повторення». Навчальні матеріали не тільки вивчають 
за допомогою карток,а й кілька разів перевіряють якість його 
запам’ятовування,засвоювання інформації і виокремити проблемні питання та 

и виготовили самостійно позаурочний час,інформація 
вивчення  матеріалу  

карток не займає багато часу(може тривати  
картками систематично, 

туально під час вивчення технології 
самостійно розділяють складний матеріал на 

карток  працює за принципом «одне запитання – 
ивую здобувачів освіти  самостійно 

перевіряти свої знання,влаштовуючи змагання з одногрупниками.Під час 
карток здобувачі освіти озвучують інформацію з карток, 

за допомогою чого  швидко виявляють помилки та додатково залучається 

здобувачі освіти вивчають 
простежити зв’язок  між запитанням і 

використано поєднання слів та 

картки на яких зображені ключові моменти,використовуються  як засіб 
актуалізації, закріплення та систематизації  знань,а також під час підготовки до 
пробних робіт та ККЗ,є методом розвитку творчих здібностей здобувачів 

картки у класичному розумінні є дієвим інструментом у 
навчанні.Та це не єдина можливість, їх використання! Фактично на будь-якому 

картки он-лайн можуть  
карток, що допоможе урізноманітнити 

карток, тому необхідно 
використовувати браузер з можливістю перекладати текст. З правого боку 

відповідь. Коли здобувач освіти бачить 
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запитання, дає на нього відповідь уголос, ми наводимо мишку на картку, 
натискаємо на неї, тоді відразу картка повертається і ми можемо побачити 
відповідь та оцінити здобувача освіти. Ще один з варіантів цієї програми, коли 
на екрані відкриті всі запитання та відповіді, у такому випадку потрібно їх  
перетягнути одне до одного, щоб утворилися пари.«Quizlet» - найбільш 
популярний безкоштовний сервіс для створення та застосування флеш-карток 
та навчальних ігор. Досить зручний, тому що має декілька режимів:  «Cards» - 
перегляд карток (можна бачити одну або дві картки одночасно, є функція 
прослуховування слова), «Speller»надає змогу ввести здобувачі освіти  те, що 
він чує, «Scatter»дозволяє перетягувати терміни до їх значення і коли це 
зробити вірно, картки зникають. 
   Зазначена форма роботи може проводитися як в навчальному закладі , так і 
вдома. Здобувачі освіти  навіть можуть самі створювати флеш-картки як один з 
видів домашньої роботи, у такому випадку інформація запам’ятовується ще на 
стадії підготовки. Приклади використання флеш – карток в додатках. 
1.Приклад використання флеш – карток на уроках професійно – 
теоретичного навчання з предмета « Устаткування підприємств 
харчування». Група поділяється на дві команди. Учасники гри стають до 
дошки спиною в два ряди, перші учасники бачать флеш-картки на дошці та 
викладача.Розпочинається гра, викладач вказує  на флеш-картку,із зображенням  
устаткування «м’ясорубка» по одному учаснику  з кожної команди  не обхідно 
прошепотіти  наступному учаснику і т.д. Останній учасник в ряді має знайти 
флеш- картку, доторкнутися і оголосити відповідь. Команда отримує бал,якщо 
відповідь вірна. Учасник стає першим в ряд, продовжується гра до тих пір, поки 
всі учасники по черзі не стануть першими в ряді. Команда яка більше має балів 
стає переможцем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Приклад використання флеш – карток на уроках з предмета  
«Технологія приготування їжі з основами товарознавства». 
Здобувачі освіти малюють коло на папері. Викладач пояснює правила гри. 
Учасники  мають намалювати  або написати назву інгредієнтів, які входять до 
складу страви, за вказівками викладача. Наприклад, викладач показує флеш - 



 

картку  із зображенням страви « Соуси
учасники повинні  намалювати або написати інгредієнти
намалювати або написати вибуває з гри,
вправився за даний час більше намалював чи написав.
3.Приклад використання флеш 
приготування їжі з основами товарознавства».
Здобувачі освіти стають у коло. Викладач розміщує флеш 
приготування страви» , перший учасник починає
приготування страви учаснику який поряд,уч
розповідати  далі технологію приготування страви, ще одне,учасники  
продовжують гру  і повторюють відповідь попередніх учасників
розповідь. Учасник, який не пам
страви, які наддали попередні учасники виходить з гри.Переможець ,той 
учасник який залишився один і повторив все за учасниками.
4.Флеш картки по темі: « Холодні страви і закуски»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хмарні технології
розвитку інформаційних технологій є хмарні технології. 
У професійній діяльності  сучасного педагога вони є 
необхідною 
навчально 
використання, доступ до важливих файлів, в будь який 
час, через будь які присторої, забезпечення прискорених 

темпів розповсюдження  хмарних технологій.
навчанні – це наступний еволюційний крок до надання навчальному процесу 
властивостей адаптивності, гнучкості, відкритості та мобільності.
Використання нових компютерних інформаційних і хмарних технологій 
як для мене є необхідність у 
Навчання у професійних закладах 
виховання і формування особистості, компетентності здобувача освіти. 
Осучаснення навчального процесу  розширює можливість формування 
компетенції здобувача освіти за допомогою нових інформаційних технологій.
Хмарні технології слід відносити  до елементів компютерної орі
засобів навчання. Так інноваційні технології позитивно змінюють імідж 

ФЛЕШ-КАРТКИ 
ФЛЕШ КАРТКИ

ФЛЕШ -КАРТКИ
ФЛЕШ-КАРТКИ
 
Надайте алгоритм  
           приготування 
         « Салат із свіжих
      томатів,огірків,редису».

 
 
 
 

 
 

женням страви « Соуси»та показує цифру за який 
учасники повинні  намалювати або написати інгредієнти,учасник який не встиг 
намалювати або написати вибуває з гри, переможець той учасник,

час більше намалював чи написав. 
Приклад використання флеш – карток на уроках з предмета «Технологія 

приготування їжі з основами товарознавства». 
стають у коло. Викладач розміщує флеш – 

приготування страви» , перший учасник починає розповідати з покрокове 
приготування страви учаснику який поряд,учасник повторює і продовжує 

технологію приготування страви, ще одне,учасники  
овторюють відповідь попередніх учасників

. Учасник, який не пам’ятає  покроковий порядок приготування  
дали попередні учасники виходить з гри.Переможець ,той 

учасник який залишився один і повторив все за учасниками.
по темі: « Холодні страви і закуски» 

Хмарні технології. Одним із  перспективних напрям
розвитку інформаційних технологій є хмарні технології. 
У професійній діяльності  сучасного педагога вони є 
необхідною складовою для ефективної організації 
навчально – виховного процессу, зручність, простота 
використання, доступ до важливих файлів, в будь який 
час, через будь які присторої, забезпечення прискорених 

темпів розповсюдження  хмарних технологій.Використання цих
це наступний еволюційний крок до надання навчальному процесу 

властивостей адаптивності, гнучкості, відкритості та мобільності.
Використання нових компютерних інформаційних і хмарних технологій 
як для мене є необхідність у викладанні професійно – теоретичного  навчання

рофесійних закладах – це змістовна лінія, спрямована на 
виховання і формування особистості, компетентності здобувача освіти. 
Осучаснення навчального процесу  розширює можливість формування 

нції здобувача освіти за допомогою нових інформаційних технологій.
Хмарні технології слід відносити  до елементів компютерної орі

. Так інноваційні технології позитивно змінюють імідж 

 
ФЛЕШ КАРТКИ 

КАРТКИ 
КАРТКИ 

 
« Салат із свіжих 

томатів,огірків,редису». 

ВІДПОВІДЬ 
ВІДПОВІДЬ 

ВІДПОВІДЬ 
ВІДПОВІДЬ 
Овочі обробляють 
Нарізають тонкими 
кружальцями, скибочками або
часточками. 
Ріпчасту і зелену 
цибулюшаткують 
Викладають шарами 
Посипають сіллю,перцем
Поливають олією,або сметаною.
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»та показує цифру за який термін часу 
,учасник який не встиг 

переможець той учасник,який 

предмета «Технологія 

 картки  «технологія 
розповідати з покрокове  

асник повторює і продовжує 
технологію приготування страви, ще одне,учасники  

овторюють відповідь попередніх учасників  додаючи свою 
ятає  покроковий порядок приготування  

дали попередні учасники виходить з гри.Переможець ,той 
учасник який залишився один і повторив все за учасниками. 

Одним із  перспективних напрямків 
розвитку інформаційних технологій є хмарні технології. 
У професійній діяльності  сучасного педагога вони є 

складовою для ефективної організації 
виховного процессу, зручність, простота 

використання, доступ до важливих файлів, в будь який 
час, через будь які присторої, забезпечення прискорених 

Використання цих технологій в 
це наступний еволюційний крок до надання навчальному процесу 

властивостей адаптивності, гнучкості, відкритості та мобільності. 
Використання нових компютерних інформаційних і хмарних технологій , 

теоретичного  навчання. 
це змістовна лінія, спрямована на 

виховання і формування особистості, компетентності здобувача освіти. 
Осучаснення навчального процесу  розширює можливість формування 

нції здобувача освіти за допомогою нових інформаційних технологій. 
Хмарні технології слід відносити  до елементів компютерної орієнтації систем 

. Так інноваційні технології позитивно змінюють імідж 

, скибочками або 

Посипають сіллю,перцем 
Поливають олією,або сметаною. 
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навчального закладу. Хмара – це сервізна якому можна зберігати дані і легко 
ними керувати, створити нові, змінювати,зберігати на комп’ютері. 
Сучасні  технології в освіті це професійно – орієнтоване навчання зпредметів 
професійно – теоретичної підготовки, як відомо,основним компонентом 
неперервного зростання інтересу до навчання з обраної професії здобувачів 
освіти ,є підвищення рівня дидактичної, методичної, розвивальної складової 
навчально- виховного процессу.Саме хмарні технології допомагають 
забезпечити не тільки доступ здобувачів освіти  до основних компонентів 
навчально – виховного процессу,а й створити належні умови їх  
навчання,саморозвитку,креативності та активної самореалізації.При цьому 
реалізуються певні задачі: отримання оперативної інформації, миттєва 
комунікація із колегами або з здобувачами освіти (відбувається оптимізація 
часу навчального процесу), поширення власного досвіду, підвищення 
кваліфікації, ознайомлення із передовим досвідом викладачів.. 
Сучасний урок  у професійній школі вимагає у здобувачів освіти 
активності,поваги до особистості, інформованості,максимального використання 
потенціалу між  предметних зв’язків, диференційованого  підходу до навчання. 
Викладачу належить відповідальне місце: створення педагогічної атмосфери, в 
якій навчання стає цікавою справою,що відкриває простір для самореалізації та 
свободи кожного.Навчально – пізнавальна діяльність здобувачів освіти  при 
роботі із засобами хмарних технологій може бути організована в наступних 
напрямках: 

 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Для створення різноманітних вправ я використовую онлайн-сервіс 
https://edu.glogster.com/.Характеристика хмаро-зорієнтованого навчального 
середовища:структурованість (систематизація навчальних матеріалів 

відповідно до навчальних 
програм);нучкість( викладач  взаємодіє 
з здобувачем освіти  індивідуально в 
зручному місці і в зручному 
темпі);Інтерактивність ( обмін і 

Послідовне,або вибіркове 
опрацювання  
навчального матеріалу 

Закріплення 
навчального 
матеріалу 

Уміння 
застосування 
набутих знаь 

Закріплення  
вивченого 
матеріалу 

Виконання,виріш
ування 
самостійних робіт 

https://edu.glogster.com/
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опрацювання різноманітних даних).За допомогою хмарних технологій на 
уроках можна проводити  підсумкові контрольні роботи, створювати новий 
дидактичний матеріал. За допомогою малюнків Coogle створювати 
ілюстрації,схеми,завантажувати зображення, текстові коментарі,фігурні 
надписи – тобто  розширюється робота текстового редактора. Отже, хмарні 
технології це уже незамінний інструмент у навчальному процесі. Це співпраця 
між викладачами і здобувачами освіти, це покращення обміну інформацією і це 
привабливі і зручні інструменти для створення завдань, контролю і оцінювання 
знань. Тому сьогодні робота викладача полягає в створенні навчально-
методичного забезпечення дисципліни в електронному вигляді, підборі 
ілюстрацій до навчального матеріалу, створенні Flash- завдань, тестів для 
самоконтролю. 

Застосування хмарних технологій на уроках : 
Етап уроку ( заняття) Додаток що використовується 
Перевірка домашнього завдання Coogle Презентація, Coogle Документ, 

Coogle Таблиці, Coogle Форми. 
Перевірка знань і умінь здобувачів 
освіти для підготовки до нової теми 

Coogle Рисунок, інструкційні 
картки,схеми. 

Первинна перевірка розуміння  Coogle Рисунок, Coogle Документ. 
Організація засвоєння способів 
діяльності шляхом відтворення 
інформації в її застосуванні за зразком 

Coogle  Рисунок, Coogle Документ, 
Coogle  Таблиці. 

Творче застосування та добування 
знань,освоєння способів діяльності 
шляхом вирішення проблемних 
завдань,побудованих на основі 
засвоєних знань і умінь. 

Coogle Презентація, Coogle Документ 

Домашнє завдання  Coogle Таблиці, Coogle Форми. 
Викладачі  можуть викладати навчальний матеріал, відео, фотоматеріали 

у себе на блозі, на сайті навчального закладу, Диску Google, запропонувати 
здобувачам освіти  ознайомитися з темою, а вже на уроці проводити 
обговорення, закріплення або опитування. Для контролю навчальних досягнень 
також можна використовувати ці ресурси. 

 

 
 
За допомогою хмарних технологій на уроках можна проводити  підсумкові 

контрольні роботи, створювати новий дидактичний матеріал. За допомогою 
малюнків Coogle створювати ілюстрації,схеми,завантажувати 
зображення,текстові коментарі,фігурні надписи – тобто  розширюється робота 
текстового редактора.Таким чином, хмарні технології спричинили справжню 
революцію в освіті, спонукають здобувачів освіти  та викладачів до самоосвіти 
і самовдосконалення.Хмарні технології для викладача професійної підготовки  
дають змогу-мати доступ до своїх матеріалів і документів будь де і будь коли, 
використовувати відео- та аудіо файли прямо із Інтернету; проведення онлайн 
уроків, круглих столів. 



20 
 

Проаналізувавши накопичені мною матеріали можна зробити висновки 
що якість навчання при використанні хмарних технологій підвищується за 
рахунок: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребуси. На відміну від звичайної загадки, де об’єкт зашифровано вербально, 
ребус розвиває ще й логічне образне мислення, увагу, аналітичні здібності, 
вчить здобувача освіти  нестандартно сприймати графічне зображення, сприяє 
розвитку творчих здібностей, пізнавальної активності, а також тренує зорову 
пам’ять.  Аналіз зображень та структурування слів, позначених малюнками, 
сприятимуть збагаченню уяви здобувачів освіти. Також у процесі розгадування 
ребусів активізується увага, виробляються навички ретельного аналізу. Під час 
вивчення даної теми  не залишилися поза увагою останні праці науковців про 
інтерактивні методи навчання  [див. 1; 2; 3, 4].Ребуси можна використовувати 
під час вивчення будь-якої теми.  Можна зашифровувати інгредієнти що 
входять для приготування страви, частини устаткування яке вивчається.Ребуси 
можна застосовувати на всіх етапах уроку: актуалізації знань, вивчення нового 
матеріалу, закріплення матеріалу. 
 
 
 
 
 
 
Використання на уроках готових ребусів сприяє виникненню бажання у 
здобувачів освіти самим їх створювати.Ребус – це особливий вид загадок, у 
якому слова зашифровані за допомогою малюнків, літер, цифр, символів. При 
укладанні ребусів ураховували основні правила [5]. 

більшої адаптації учнів до навчального матеріалу з урахуванням власних 
можливостей і здібностей 

можливості вибору більш відповідного для учня методу засвоєння предмета; 
 
регулювання інтенсивності навчання на різних етапах навчального процесу; 
 

образної наочної форми подання матеріалу, що вивчається; 
 

самоконтролю; 

підтримці активних методів навчання; 
 

образної наочної форми подання матеріалу, що вивчається; 

модульного принципу побудови, що дозволяє використовувати окремі складові 
частини хмарних технологій; 
 
розвитку самостійного навчання. 
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(1. Борщ український)                                                             2.  ( М’ясорубка) 

 

 

 

 

3.(Огірки)                                               4.( Помідори і редис) 

Основні правила,за якими складаються та розгадуються ребуси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальність використання  цих технологій обумовлена тим, що в них 
закладені великі  можливості для навчання на якісно новому 
рівні.Проте,звичайно,компютер не може повністю замінити викладача. 
По – перше, сааме ми викладачи маємо можливість зацікавити здобувачів 
освіти,викликати інтерес,допитливість,завоювати їх довіру;по – друге, 
він може спрямувати їх увагу на ті або інші важливі аспекти предмета,який 
вивчається;по – третє,відзначити їх старанність та знайти шляхи спонукання до 
навчання.Отже,викладач повинен визначити місце та роль сучасних 
інструментарій у своїй професійній діяльності. 
 
 

 
SmartBoard - який більше відомий під назвою 
«інтерактивна дошка».Інтерактивні методики 
дають змогу впливати не тільки на свідомість 
людини, але на її почуття, емоції, вольові якості. 
Значно підвищується особистісна роль 

Ребуси читаються  зліва 
на право 
 

Ребус може допускати 
комбінацію двох і більше 
правил одночасно 

Назви зображення 
предметів члід читати 
повністю, але не в 
збільшено – згрубілийчи 
пестливій формі 

Не слід забувати,що 
предмет,зображений на 
малюнку , може мати 
декілька назв (наприклад 
тістечко – олодощі, 
заєць-кріль 

Назви зображення слід 
читати в називному 
відмінку 

Рекомендується 
розшифровувати ребуси 
по частинах 
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викладача  – він виступає як лідер, організатор. Але треба зазначити, що 
проектування і проведення уроку за інтерактивними технологіями потребують, 
перш за все, компетентності в цих технологіях викладача, його вміння 
переглянути і перебудувати свою роботу з здобувачами освіти, засвоїти сучасну 
технічну базу.На даний час найбільш поширеною технічною базою, що 
використовується в інтерактивному освітньому середовищі, є інтерактивний 
програмно-технологічний навчальний комплексна основі SMARTBoard. 
 Цей комплекс дозволяє створювати інтерактивне інформаційно-комунікаційне 
середовище й використовуватияк традиційні, так й інноваційні педагогічні 
технології навчання. Слід зазначити, що навчанняза допомогою інтерактивного 
комплексу SmartBoardмало чим відрізняється від звичних методів викладання. 
Основи успішного проведення уроку ті самі, незалежно від технологій й 
устаткування, що використовує викладач. Насамперед, будь-яке заняття 
повинне мати чіткий план,структуру та мету. Все це допомагає здобувачам 
освіти краще засвоїти матеріал і відчути свою успішність, 
інтелектуальну спроможність. Кожний бренд інтерактивної дошки працює 
трохи по-іншому,але у них всіх подібні деякі базові риси. Усі інтерактивні 
дошки отримують інформацію з комп'ютера, а зображення - з певного типу 
проекційної системи, зворотної або фронтальної проекції. У кожної 
інтерактивної дошки є певні засоби запису, які ви натискаєте на екрані.  
Деякі інтерактивні дошки реєструють тиск вашого дотику на екрані. Інші 
інтерактивні дошки використовують електромагнітну технологію, що міститься 
у спеціальних маркерах і яка читається дошкою. Кілька інших використовують 
систему з камерою, що бачить, де ваш палець або стилус 
(олівець) перебувають на дошці. Яким би чином інтерактивна дошка не 
розпізнавала ваші вхідні дані, ця інформація подається назад до комп'ютера, що 
використовує це введення даних длякористування цифровою інформацією так 
само, як це робить натискання на клавіші миші. Звичайно, усе, що ви робите 
вашою мишкою на комп'ютерному екрані, на інтерактивній дошці ви 
робите за допомогою пальця або спеціального маркера. 
SmartBoard, ми використовуємо на уроках з технології приготування 
їжі,використовуємо  спільно з проектором, то це потужний інструмент для 
проведення презентацій, що дозволяє управляти нашими додатками дотиком 
поверхні дошки або роблячи записи поверх програми для акцентування уваги 
на певній інформації. 
 
 
 
 

 
 

Спробуйте “зарядку для розуму” 
Цікаві завдання на початку уроку є чудовим 
способом зацікавити  здобувача освіти з 
будь якої теми, або  яку вони зараз 
вивчатимуть за допомогою або без 
інтерактивної дошки. Гарна ― розминкадля 
мозку - це цікаве завдання, що змушує мізки 
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здобувачів освіти  працювати і вводить їх у тему, яку вони 
вивчатимуть. На інтерактивній дошці таке завдання може бути грою на основі 
змісту або ребус,відеокліп з вимкнутим звуком, щоб здобувачі освіти  могли 
розробити технологічну картку, або дослідити сучасні новітні технології у 
кулінарії, за допомогою карт GoogleEarth. Можливості обмежуються лише 
нашоюуявою.Заохочення подальшого зацікавлення використовує природну 
цікавість здобувачів освіти і заохочуєнезалежне навчання протягом усього 
життя. Додаткова гнучкість уроків на інтерактивній дошцідозволяє викладачам  
давати такий матеріал, який цікавить здобувачів освіти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Висновок.  
 
Сучасні форми і методи навчання у професійно – технічних закладах  
дозволяють змінити роль викладача, який  є не тільки носієм знань, а й 
наставником, який ініціює творчі пошуки здобувачів освіти. Наукова основа 
викладання – це той фундамент, без якого неможливо уявити сучасну освіту, 
котра підвищує особистісну, а в майбутньому професійну самооцінку 
випускника ПТНЗ. Результати якісної професійної освіти  – це не просто 
грамотність, що необмежена до майбутньої професії, а можливість формування 
здібностей самостійно і кваліфіковано мислити, самостійно працювати, 
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вчитися, перенавчатися,підвищувати власну кваліфікацію. Таким шляхом, 
удосконалення освіти забезпечують інновації, що інтегрують освіту, науку і 
виробництвою. Отже, впровадження сучасних засобів навчання– це основний 
інструментарій покращення якості освіти. 
Проаналізовано можливості використання он-лайн інструментів та ресурсів, які 
дозволяють організувати співпрацю під час навчального процесу. Розглянуто 
етапи та напрями співробітництва з використанням он-лайн сервісів. Здійснено 
огляд інструментів та підготовлено приклади їх застосування на всіх етапах 
навчального процесу. Продемонстровано переваги використання описаних 
сервісів.Тому зростає як сама необхідність в професійній освіті, так і вимоги до 
неї. До фахівця своєї справи сьогодення висуваються вимоги не лише діяти, але 
й мислити по-новому.Тому дедалі частіше в процесі вивчення спецдисциплін 
відходять від переважного використання традиційних методів навчання. Дійсно 
сьогодні  важливою проблемою залишається питання урізноманітнення 
навчального процесу, активізації діяльності здобувачів освіти, розширення 
сфери їх інтересів. Сучасним здобувача освітим доступні найрізноманітніші 
джерела інформації, але часто саме наявність готової інформації сприяє 
розвитку пасивності. Зникає прагнення до пошуку, пізнання, творчості, тобто 
діяльності. Із задоволенням і користю вчитися здатні всі, а для цього процес 
навчання має бути сконструйований з максимальним наближенням до 
сьогодення, запитів і можливостей здобувача освіти. 
Основним завданням викладача в сучасному світі є створення умов для 
формування творчої компетентної особистості, яка буде здатна реалізувати 
свій потенціал у суспільстві. Тому актуальним є перехід до особистісно - 
орієнтованого навчання й виховання, упровадження нових більш ефективних 
 сучасних педагогічних технологій, інтерактивних методів навчання, введенням 
в освітнє середовище інноваційних сучасних технологій, в основу яких 
покладені цілісні моделі освітнього процесу, засновані на діалектичній єдності 
методології та засобів їх здійснення. 
Мої здобувачі освіти – це випускники 9-их класів, а як відомо в 9-их 
класах спецдисципліни,  не вивчаються, тобтоздобувачі освіти приходять з 
невеликим запасом кулінарних  знань. Ті знання які вони мають від батьків, 
оточуючого їх суспільства, інтернета,новин тощо. Практичних сталих знань 
вони не мають. І велике значення маєте як я їм ці знання надам. Тому 
застосування сучасних засобів навчання,продуктів,программ,систем і 
комплексних рішень для підвищення якості освіти, мають велике значення в  
 
 
процесі моєї роботи, що відображаютьактуальність дослідження. Головна 
функція освіти – всебічний розвиток особистості. Одними з головних завдань 
сучасної освіти є навчити людину навчатися та обучити ефективній взаємодії в 
процесі навчальної діяльності, тобто формувати здатність цілеспрямовано 
оволодівати професійними навичками, розвивати вміння комунікувати, 
знаходити та опрацьовувати дані, проявляти свій творчий потенціал, знайти 
шлях до самовираження та реалізації себе в житті. Одна з основних проблем 
сучасної дидактики полягає у виборі оптимального співвідношення найкращих 
традицій чинної освітньої системи, інструментарію інформаційно-
комунікаційних технологій, сучасних педагогічних інновацій та тенденцій.  
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Творча 
діяльність 

Інноваційне 
навчання Творчий 

пошук 

Співробітництво 

 
 
 
 
 
 
Нагальною потребою сьогодення є проблема пошуку найбільш ефективних 
освітніх технологій, що здатні допомогти у вирішенні даної проблеми. 
Інноваційне навчання - навчальна та освітня діяльність, яка зорієнтована на 
динамічні зміни в навколишньому світі, ґрунтується на розвитку різноманітних 
форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних 
можливостей особистості.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Творча  
активність 

Сучасні 
зас 

навча 
Творчий викладач 
 
Успішний фахівець 
своєї справи 
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Додаток 1. 
 
Частина ІІ.Методика застосування інформаційно –комунікаційних 

технологій у формуванні професійних  компетентностей учнів. 
 
Пропоную  розроблену  мною методику проведення  уроку   
теоретичного навчання з предмету з використання мультимедійних 

презентацій : «Технологія приготування їжі з основами  товарознавства». 
                      Сучасні вимоги до якості освітнього процесу викликають 
необхідність урізноманітнити  застосовувані під час уроків форми і методи 
роботи.З моєї точки зору найбільш прийнятною і доступною для наших 
здобувачів освіти  формою активізації діяльності є робота в парах і групах. Так 
на уроках передбачена можливість спілкування здобувачів освіти, що сидять за 
однією партою. На початку процесу навчання, використовуючи цю можливість, 
здобувачі освіти спільно долають труднощі, що виникають при самостійному 
вивченні матеріалу, обмінюються думками щодо виконання завдань, при 
необхідності корегують діяльність один одного. І хоча, подібну роботу не 
можна беззастережно назвати активним методом навчання, вона є передумовою 
для подальшої  роботи на уроці. 
Поступово розвиваючи у здобувачів освіти  навички роботи в парі,  
я намагаюся урізноманітнити їх комунікативне спілкування. В ході  актуалізації 
отриманих раніше знань, перевірці рівня засвоєння знань, за новою темою я 
задаю їм  запитання, відповідь на які вони повинні знайти спільно.  
Наприклад:   перед вивченням теми «Технологія приготування холодних страв і 
закусок » я ставлю їм запитання: «Які  можливі причини для виникнення і 
поширення харчових отруєнь?». Здобувачі освіти  протягом  пя’ти  хвилин в 
парах обговорюють можливі варіанти відповіді. Потім у формі фронтального 
опитування вони їх озвучують. Така, здається на перший погляд, простаробота 
для здобувачів освітидозволяє формувати  навички ефективної співпраці  
спілкування, спільного прийняття рішень, вміння відстоювати свою точку зору 
і інші комунікативні компетенції. 
Разом з  здобувачами освіти  другого курсу на уроках з предмету «Технологія 
приготування  їжі » я застосовую роботу в групах по 4-5 чоловік. Дана форма 
роботи ефективна при вирішенні виробничих ситуацій на етапі закріплення і 
застосування отриманих знань. Їм, я пропоную опис можливих в умовах 
реального виробництва ситуацій і питання до них. Груповевирішення 
виробничих ситуацій призводить до гарних результатів, тому що; 
по-перше, знання, засвоєні таким чином, стають знаннями, переконаннями; 
по-друге, засвоєні активно, вони глибше запам'ятовуються і легко 
актуалізуються, більш гнучкі і мають властивість переносу в інші ситуації;  
по-третє, рішення проблемних завдань виступає своєрідним тренажером в 
розвитку інтелекту;  по-четверте, підвищує інтерес до змісту і підсилює ефект 
психологічної підготовки до майбутньої діяльності. Таким чином, робота в 
групах за рішенням виробничих ситуацій формує і розвиває не тільки 
комунікативні компетенції, а й формує навички вирішення проблемних питань, 
аналізує ситуації, що склалася, вміння виявляти причинно-наслідкові зв'язки. 
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Крім цього, роботу в групах я застосовую при видачі здобувачам 
освітизавдання по розробці   фірмових  холодних страв і закусок ,муляжів, 
проєктів, кліптограм.  Для цього я ділю  на групи по 3-4учасника.  Кожна група 
отримує завдання, розробляючи їх  здобувачі освіти  висувають свої ідеї, 
обговорюють різні варіанти , вчаться аргументовано відстоювати свою точку 
зору і в підсумку приймають колективне рішення. Протягом уроку здобувачі 
освіти розробляють  можливі варіанти оформлення страв, які вивчають з теми. 
  Розподіливши обов'язки - оформлення роботи в друкованому вигляді, 
виконання замальовки, підготовки виступу до представлення своєї роботи і 
інші - вони продовжують роботу в позаурочний час і на наступному занятті 
представляють результати своєї роботи. 
         Дану роботу вони виконують після закінчення вивчення розділу 
«Технологія приготування   холодних страв і закусок » в якості тематичного 
контролю знань. Особливо ефективна була подібна робота в групі 2020 році 
навчання, утвореної злиттям двох груп . Результатом даної роботи стало не 
тільки формування самоорганізаторських, інформаційних та комунікативних 
компетенцій, а й згуртування групи. 
Можливості для посилення активності навчання є практично на всіх уроках. 
Застосовуючи певні прийоми можна зробити активним методом навчання 
навіть такий спосіб викладу інформації, як розповідь. Мною в роботі широко 
застосовується метод - розповідь з елементами бесіди, що проводиться швидше 
у формі діалогу. Даний метод передбачає безпосередній контакт з аудиторією, 
дозволяє привертати увагу здобувачів освіти  до найбільш важливих питань 
теми, визначати зміст і темп викладу з урахуванням специфіки аудиторії, 
використовувати колективний досвід і знання. При такій роботі формування 
нових знань підкріплюється розвитком комунікативних навичок. 
         Обов'язковим елементом кожного уроку є рефлексія - самоаналіз 
діяльності та її результатів. Саме рефлексія лежить в основі таких розумових 
процесів, як розуміння, порівняння, зіставлення, цілепокладання, планування, 
контроль, самооцінка.  
Цілі рефлексії - згадати, виявити й усвідомити основні компоненти діяльності: 
її зміст, типи, способи, проблеми, шляхи їх вирішення, отримані результати і 
т.п. Без розуміння способів свого вчення, механізмів пізнання здобувачі освіти 
не можуть якісно засвоїти отримані знання. Рефлексія допомагає їм 
сформулювати отримані результати, визначити цілі подальшої роботи, 
скоригувати свій освітній шлях. Результатом рефлексивної діяльності є 
формування і розвиток ключових компетенцій , в першу чергу компетенцій 
самоорганізації - вміння ставити цілі, завдання, планувати і організовувати 
свою діяльність, здійснювати самоконтроль і самооцінку. 
При проведенні рефлексії,  я застосовую різні методи. Найбільш простим і 
доступним для здобувачі освіти  прийомом є пропозиція орієнтовних питань. 
 Наприклад: Які ваші головні результати сьогоднішньої діяльності на уроці?  
Які завдання виявилися для вас найбільш важкими?  
Які завдання виявилися найбільш цікавими?  
Які прийоми самостійної роботи дозволили вам засвоїти матеріал? 



 

 
 
 

методу незакінчених пропозицій. 
фрази, які вони повинні закінчити:
«я навчився ...» та інші. Таким чином, постійна рефлексивна діяльність здатна 
прищепити  звичку до постійного самоаналізу і планування своєї 
                                               
 

Тема програми : « Технологія приготування  холодних страв і закусок»
Тема уроку: «Технологія приготування бутербродів :
багатошарові тощо, правило оформлення та подачі. 
Тип уроку: Вивчення нового матеріалу
Мета уроку:навчальна :  сформувати знання з підготовки  сировини  та 
приготування бутербродів 
тощо, правила оформлен
досліджуваної теми, провести повторення, закріплення і перевірку отриманих 
знань. 
розвиваюча:  розвиток пізнавальної   самостійності, 
орієнтуватись в виробничих умовах;
виховна:  виховувати інтерес  та любов  до обраної професії, акуратність,вміння 
раціонально використовувати сировину та різні  ресурси.
формувати : професійну  компетентність  та вводити  в навчальний процес 
сучасні інноваційні  технології.
Методична  метауроку
розвиваючих технологій і впровадження 

Для здійснення рефлексії змісту 
навчального матеріалу я з
прийом «збільшення» знань 
висловлювання «Я не знав ... 
язнаю ... ». В кінці кожного уроку 
підбиваються його підсумки. 
Швидким способом провести рефлексію 
на даному етапі можна за допомогою 

методу незакінчених пропозицій. Для цього я пропоную здобувачам освіти 
фрази, які вони повинні закінчити: «сьогодні я дізнався ...»; «я зрозумів, що ...»;
«я навчився ...» та інші. Таким чином, постійна рефлексивна діяльність здатна 

звичку до постійного самоаналізу і планування своєї 
                                               План- конспект  уроку 

(Слайд 1.) 
Тема програми : « Технологія приготування  холодних страв і закусок»

Технологія приготування бутербродів : відкриті та закриті, гарячі 
ощо, правило оформлення та подачі. Вимоги до якості. 

Вивчення нового матеріалу 
:  сформувати знання з підготовки  сировини  та 

приготування бутербродів відкритих та закритих, гарячих, багатошарових 
тощо, правила оформлення  та подачі, вимоги до якості, наочно донести сенс 
досліджуваної теми, провести повторення, закріплення і перевірку отриманих 

к пізнавальної   самостійності, уваги,мислення,вміння 
орієнтуватись в виробничих умовах; 

виховувати інтерес  та любов  до обраної професії, акуратність,вміння 
раціонально використовувати сировину та різні  ресурси. 
формувати : професійну  компетентність  та вводити  в навчальний процес 

інноваційні  технології. 
Методична  метауроку є використання  сучасних засобів навчання 
розвиваючих технологій і впровадження організації роботи 
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Для здійснення рефлексії змісту 
навчального матеріалу я застосовую 
прийом «збільшення» знань - 
висловлювання «Я не знав ... - Тепер 
язнаю ... ». В кінці кожного уроку 
підбиваються його підсумки.  
Швидким способом провести рефлексію 
на даному етапі можна за допомогою 

опоную здобувачам освіти  
«сьогодні я дізнався ...»; «я зрозумів, що ...»; 

«я навчився ...» та інші. Таким чином, постійна рефлексивна діяльність здатна 
звичку до постійного самоаналізу і планування своєї діяльності. 

Тема програми : « Технологія приготування  холодних страв і закусок» 
відкриті та закриті, гарячі 

Вимоги до якості.  

:  сформувати знання з підготовки  сировини  та 
багатошарових 

наочно донести сенс 
досліджуваної теми, провести повторення, закріплення і перевірку отриманих 

уваги,мислення,вміння 

виховувати інтерес  та любов  до обраної професії, акуратність,вміння 

формувати : професійну  компетентність  та вводити  в навчальний процес 

сучасних засобів навчання 
організації роботи у групах. 
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Міжпредметні  зв’язки: 
Організація  виробництва : тема : Організація  роботи холодного  цеху» 
Облік калькуляція і звітність: тема : « Розрахунок страв на задану кількість 
порцій» 
Устаткування підприємств харчування : тема: « Машини для  нарізання  
хіба,гастрономічних продуктів» 
Охорона праці : тема : «Основи безпеки праці  з професії « Кухар» 
Виробниче навчання : « Інструктажі з безпеки праці  по організації робочих 
місць на кухні» 
Матеріально технічне забезпечення  уроку: мультимедійний 
проектор,інтерактивна дошка, роздатковий  матеріал  
« Помічник»,презентація « Бутерброди »,відео,муляжі. 
Метод проведення : робота в парах 
 ( картки - завдання , кліптограмми), пояснення нового матеріалу з елементами  
демонстрації, інтерактивні  методи,бесіда, бесіда  - обговорення  вивченого  
матеріалу.  
Структура уроку 
 Структура уроку була побудована відповідно до рекомендацій побудови уроку 
за даною технологією. Обов'язковою умовою є навчання за допомогою 
застосування різноманітних активних форм: 
1. Групова - вивчення матеріалу в групах і підготовка його презентації; 
2. Індивідуально-групова - презентація роботи груп; 
3. Фронтальна - гра-ланцюжок «Ти - мені. Я - тобі »; 
4. Індивідуальна – складання  технологічних схем, читання, конспектування.  
Основними методами навчання, що застосовуються на уроці, були: 
• словесний (відповіді на питання, слово викладача, презентація роботи груп), 
• наочний (презентація роботи груп , мультимедійна презентація) 
• практичний (виконання  розрахунку). 
 Хід уроку 
І. Організаційна  частина : 
* привітання викладача; 
* перевірка  наявності  учнів до уроку; 
* перевірка готовності учнів до уроку. 
Доброго дня. 
Я рада вас бачити сьогодні на уроці здоровими та енергійними. Сподіваюся, що 
сьогодні в роботі ви досягнете великих успіхів.  
Черговий доповідає про  відсутніх на уроці. 
ІІ. Підготовка учнів до засвоєння нових знань. 
Повідомлення теми,мети,задач уроку і плану викладення матеріалу 
уроку,ознайомлення учнів із системою оцінювання активності. 
План уроку 
(Запис теми у зошит) 
1.Технологія приготування бутербродів:відкриті та закриті ,гарячі багатошарові  
2. Приготування масляних сумішей. 
3. Правило оформлення та подача. 
 



 

 
 
 
Мотивація навчальної діяльності  учнів
Розпочинаємо .Тема сьогоднішнього уроку:
бутербродів:відкриті та закриті, 
та подачі, Вимоги до якості.»
     Сьогодні на уроці ми вивчимо, закріпимо та удосконалимо технологію  
приготування бутербродів , виявимо ваші ділові якості, необхідні для 
майбутньої діяльності. Адже в майбутньому ви можете стати рестораторами, 
шеф-кухарями, майстрам
різновиди бутербродів, закріпити  знання з теми щодо організації робочого 
місця, технології приготування  бутербродів.  Ми будемо вчитися 
співпрацювати, допомагати один одному, і в подальшому застосовувати св
знання на уроках виробничого навчання  та  практиці. Будьте уважні протягом 
уроку. Думайте, запитуйте, переконуйте, бо шляхом істини нам іти разом.
Актуалізація  опорних знань 
Здобувачі освіти  працюють з картками
Сприйняття та осмислення  нової інфор
Девіз уроку: Щоб дати  учням іскорку знань,
                                                          
світла.   (В.Сухомлинський)

У сучасній українській кухні набули визнання закуски, розміщені на 
скибочці хліба, – бутерброди (накладанці), які можна довільно комбінувати. 
Для приготування бутербродів використовують пшеничний і житній хліб із 
скоринкою або без неї. Хліб має бути не дуж
нарізується, деформується, розкришується. 

(Слайд-2) 

Бутерброди повинні мати гарний зовнішній вигляд, приємний аромат і 
пікантний смак. Тому хліб нарізують скибочками однакової форми 
(трикутники, прямокутники), на нього акуратно кладуть закуску і 
прикрашають свіжими овочами, листковими і прямими овочами, кус
яйця і лимона, маслинами, майонезом або майонезом з корнішонами, 
калиною чи журавлиною. Якщо до складу бутерброда не входять продукти 

Мотивація навчальної діяльності  учнів 
Тема сьогоднішнього уроку:«Технологія приготування 

бутербродів:відкриті та закриті, гарячі,багатошарові тощо.,правило оформлення 
Вимоги до якості.» 

Сьогодні на уроці ми вивчимо, закріпимо та удосконалимо технологію  
приготування бутербродів , виявимо ваші ділові якості, необхідні для 
майбутньої діяльності. Адже в майбутньому ви можете стати рестораторами, 

кухарями, майстрами своєї справи. Ми повинні навчитися готувати   
різновиди бутербродів, закріпити  знання з теми щодо організації робочого 
місця, технології приготування  бутербродів.  Ми будемо вчитися 
співпрацювати, допомагати один одному, і в подальшому застосовувати св
знання на уроках виробничого навчання  та  практиці. Будьте уважні протягом 

Думайте, запитуйте, переконуйте, бо шляхом істини нам іти разом.
Актуалізація  опорних знань  

працюють з картками. 
Сприйняття та осмислення  нової інформації. 
Девіз уроку: Щоб дати  учням іскорку знань, 
                                                          викладачу  необхідно  ввібрати  в себе море

(В.Сухомлинський) 
У сучасній українській кухні набули визнання закуски, розміщені на 

бутерброди (накладанці), які можна довільно комбінувати. 
Для приготування бутербродів використовують пшеничний і житній хліб із 
скоринкою або без неї. Хліб має бути не дуже м'яким, оскільки він погано 
нарізується, деформується, розкришується.  

 
Бутерброди повинні мати гарний зовнішній вигляд, приємний аромат і 

пікантний смак. Тому хліб нарізують скибочками однакової форми 
(трикутники, прямокутники), на нього акуратно кладуть закуску і 
прикрашають свіжими овочами, листковими і прямими овочами, кус
яйця і лимона, маслинами, майонезом або майонезом з корнішонами, 
калиною чи журавлиною. Якщо до складу бутерброда не входять продукти 
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приготування 
багатошарові тощо.,правило оформлення 

Сьогодні на уроці ми вивчимо, закріпимо та удосконалимо технологію  
приготування бутербродів , виявимо ваші ділові якості, необхідні для 
майбутньої діяльності. Адже в майбутньому ви можете стати рестораторами, 

и своєї справи. Ми повинні навчитися готувати   
різновиди бутербродів, закріпити  знання з теми щодо організації робочого 
місця, технології приготування  бутербродів.  Ми будемо вчитися 
співпрацювати, допомагати один одному, і в подальшому застосовувати свої 
знання на уроках виробничого навчання  та  практиці. Будьте уважні протягом 

Думайте, запитуйте, переконуйте, бо шляхом істини нам іти разом. 

викладачу  необхідно  ввібрати  в себе море 

У сучасній українській кухні набули визнання закуски, розміщені на 
бутерброди (накладанці), які можна довільно комбінувати. 

Для приготування бутербродів використовують пшеничний і житній хліб із 
е м'яким, оскільки він погано 

Бутерброди повинні мати гарний зовнішній вигляд, приємний аромат і 
пікантний смак. Тому хліб нарізують скибочками однакової форми 
(трикутники, прямокутники), на нього акуратно кладуть закуску і 
прикрашають свіжими овочами, листковими і прямими овочами, кусочками 
яйця і лимона, маслинами, майонезом або майонезом з корнішонами, 
калиною чи журавлиною. Якщо до складу бутерброда не входять продукти  
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для оформлення, їх використовують, складаючи відповідну калькуляцію 

на додаткові продукти.  
Подають бутерброди на блюдах, вазах з плоскими краями або мілких 

столових чи закусочних тарілках, які покривають паперовими серветками. 
Бутерброди укладають симетрично або у вигляді рисунка.  

Бутербродні вироби не підлягають тривалому зберіганню, тому їх 
готують безпосередньо перед реалізацією.  

Бутерброди поділяють на такі основні групи: відкриті (прості й складні 
– асорті), закриті (сандвічі), закусочні (канапе) і гарячі.  

МЕНТАЛЬНА КАРТКА

Класифікація
бутербродів

Закритіі
Відкриті

Закусочні

ПРОСТІ
СКЛАДНІ

САНДВИЧІ

ГАМБУРГЕРИ

КАНАПЕ

ТАРТИНКИ

(Слайд 3) 
Відкриті бутерброди. Бутерброди з жирними продуктами (сало шпик, 

корейка, грудинка), продуктами, що мають гострий смак (оселедець, кілька, 
ікра кетова), а також з продуктами, які не мають добре вираженого смаку 
(яйця, деякі сорти плавленого сиру), готують на житньому хлібі. Для решти 
бутербродів використовують пшеничний хліб, який після нарізування на 
скибочки змащують розм'якшеним вершковим маслом або сумішшю масла з 
гірчицею, майонезом, томатним пюре, кладуть нарізану зелень петрушки, 
тертий хрін, кільку, оселедець, сир.  

Хліб для відкритих бутербродів нарізують скибочками, трохи навскіс 
завтовшки 1-1,5 см і масою 30-40 г. Продукти для них нарізують, 
дотримуючись таких правил: товсті батони вареної ковбаси нарізують 
упоперек одним  шматочком на бутерброд, копчені – навскіс по 2-3 
шматочки, сир твердий – скибочками прямокутної або трикутної форми, 
шинку – тоненькими шматочками, малосолону рибу навскіс по 1 шматочку на 
бутерброд, філе оселедця – навскіс по 2 шматочки, варене і смажене м'ясо – 
упоперек волокон тоненькими скибочками, масло і масляні суміші – 
шматочками прямокутної форми. Товщина нарізаних продуктів повинна бути 
2-3 мм. Продукти, призначені для бутербродів, нарізують за 30-40 хв до 
подавання і зберігають на холоді.  

Прості відкриті бутерброди готують з одного виду продуктів, 
наприклад, бутерброди з маслом, з ковбасою, з сиром та ін. (Слайд 3) 

 



 

 
 
 

Складні відкриті бутерброди асорті
поєднуються за кольором і смаком. Продукти укладають так, щоб вони 
повністю покривали хліб. 

Для відкритих бутербродів продукти слід розміщувати таким чином, щоб було 
зручно їсти, основнийпродукт у поєднанні із супутним повинен виділятися. 

Відкриті бутерброди можна прикрасити зеленим салатом, шпинатом, 
гілочками петрушки, кропу, скибочками свіжих томатів або солоних огірків, 
редиски, шматочками свіжого чи маринованого перцю тощо. Бутерброди з 
оселедцем, кількою, шпротами або ікрою оформляють
троянди, листочка, зірочки. При цьому відповідно збільшують вихід. 

Бутерброди з маслом. 
або шоколадне, нарізане тоненькими шматочками різної форми так, щоб вони 
покривали більшу частину скибочки хліба. 

Хліб – 30, масло – 15. Вихід 
Бутерброди з масляними сумішами. 
Готують їх і подають так само, як і бутерброди з маслом. 
Хліб – 30, масляна суміш 

Складні відкриті бутерброди асортіготують з набору кількох продуктів, які 
поєднуються за кольором і смаком. Продукти укладають так, щоб вони 
повністю покривали хліб.  

відкритих бутербродів продукти слід розміщувати таким чином, щоб було 
зручно їсти, основнийпродукт у поєднанні із супутним повинен виділятися. 

Відкриті бутерброди можна прикрасити зеленим салатом, шпинатом, 
гілочками петрушки, кропу, скибочками свіжих томатів або солоних огірків, 
редиски, шматочками свіжого чи маринованого перцю тощо. Бутерброди з 
оселедцем, кількою, шпротами або ікрою оформляють маслом у вигляді 
троянди, листочка, зірочки. При цьому відповідно збільшують вихід. 

( Слайд 4)
 На нарізані скибочки хліба укладають вершкове масло 

або шоколадне, нарізане тоненькими шматочками різної форми так, щоб вони 
покривали більшу частину скибочки хліба.  

15. Вихід – 45.  
Бутерброди з масляними сумішами.  

ть так само, як і бутерброди з маслом.  
30, масляна суміш – 15. Вихід – 45. 

(Слайд 5) 
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готують з набору кількох продуктів, які 
поєднуються за кольором і смаком. Продукти укладають так, щоб вони 

відкритих бутербродів продукти слід розміщувати таким чином, щоб було 
зручно їсти, основнийпродукт у поєднанні із супутним повинен виділятися.  

Відкриті бутерброди можна прикрасити зеленим салатом, шпинатом, 
гілочками петрушки, кропу, скибочками свіжих томатів або солоних огірків, 
редиски, шматочками свіжого чи маринованого перцю тощо. Бутерброди з 

маслом у вигляді 
троянди, листочка, зірочки. При цьому відповідно збільшують вихід.  

( Слайд 4) 
На нарізані скибочки хліба укладають вершкове масло 

або шоколадне, нарізане тоненькими шматочками різної форми так, щоб вони 
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Приготування масляних сумішей. 
Масло зелене. До розм'якшеного вершкового масла додають дрібно 

посічену зелень петрушки, лимонну кислоту, перемішують, формують у 
вигляді валика або бруска, охолоджують, нарізують.  

Масло вершкове – 850, петрушка (зелень) – 216/160, лимон або кислота 
лимонна – 2. Вихід – 1000.  

Масло кількове. До розм'якшеного вершкового масла додають протерте 
крізь сито філе кільки, добре збивають, формують, охолоджують і нарізують.  

Масло вершкове – 840, кілька (консерви) – 400/180. Вихід – 1000.  
Масло оселедцеве. До розм'якшеного вершкового масла додають 

протерте крізь сито філе оселедця, гірчицю, збивають, формують і 
охолоджують.  

Масло вершкове – 750, оселедець (вимочений) – 521/250, гірчиця – ЗО.  
Вихід – 1000.  
Масло з гірчицею. До розм'якшеного масла додають готову гірчицю, 

перемішують, формують, охолоджують і нарізують.  
Масло вершкове – 900, гірчиця столова – 125. Вихід – 1000.  
Бутерброди з вареними м'ясними продуктами. На скибочку хліба 

укладають варені м'ясні продукти (м'ясо або язик варені), нарізані тоненькими 
скибочками, прикрашають свіжими чи маринованими овочами, зеленню.  

Яловичина – 65/48, (свинина – 59/50), баранина – 66/47, телятина – 71/47, 
язик яловичий, свинячий – 51), маса варених м'ясних продуктів – ЗО; хліб – 
ЗО. Вихід – 60.  

Бутерброди з ковбасою. На скибочку хліба укладають тоненько 
нарізану ковбасу. Бутерброди з вареною ковбасою можна подати з маслом 
вершковим, маслом з гірчицею (5 г), прикрасити зеленню.  

Ковбаса варена – 31/30, ковбаса напівкопчена або варенокопчена – 26/25, 
хліб - 30. Вихід – 60  

Бутерброди з рибними консервами. На скибочку хліба кладуть шпроти 
або сардини чи іншу рибу, прикрашають нашаткованою зеленою цибулею. 
Хліб можна попередньо змастити маслом (5 г)  

Рибні консерви в олії (шпроти, сардини) – 26/25, хліб – ЗО.  
Вихід – 55.  
Асорті м'ясне на хлібі. На скибочку хліба кладуть окіст, смажені м'ясні 

продукти або язик (ковбасу), нарізані тоненькими шматочками, оформляють 
вершковим маслом чи маслом з гірчицею.  

Окіст копчено-варений і варений – 13/10, свинина – 18/15 або яловичина 
– 20/15, жир тваринний топлений харчовий – 0,4, маса смажених м'ясних 
продуктів – 10, або язик яловичий – 17, маса вареного язика – 10, чи ковбаса 
сирокопчена або напівкопчена – 10, масло вершкове – 5, хліб–ЗО. Вихід –55.  

Потапці (грінки) з салом. Скоринку хліба натирають часником. Хліб і 
сало нарізують скибочками по 2 шт. на порцію. На сковороду з підсмаженим 
салом кладуть скибочки хліба і підсмажують з обох боків. На стіл подають 
разом із салом . 

 



 

 
 

 
Хліб житній або пшеничний 

– 52/50, часник – 2,6/2. Вихід 
Асорті рибне на хлібі

шматочками, хліб змащують маслом, укладають на нього рибу, ікру і 
прикрашають нашаткованою зеленою цибулею. 

Ікра кетова або зерниста чи паюсна 
– 22/14; маса відвареної риби 
цибуля зелена – 6/5, масло вершкове 

Закриті бутерброди (сандвічі).
хліб, батон, булочки. 

Хліб для таких бутербродів краще використовувати формов
скоринок. Його нарізують на скибочки завширшки 5
Поверхню смужки хліба змащують тоненьким шаром вершкового масла 
(можна використати масляну суміш), укладають тоненькі скибочки 
підготовлених продуктів (м'ясних, рибних тощо), 
смужкою хліба, змащеною вершковим маслом, злегка притискають і 
нарізують на бутерброди у вигляді трикутників, ромбиків, квадратів. Для 
приготування закритих бутербродів з батонів або булочок їх розрізують 
уздовж навпіл, поверхню розрізу з
підготовлених продуктів. Можна готувати багатошарові бутерброди, для яких 
використовують пасти з різних продуктів, що дають змогу приготувати різні 
за смаком і зовнішнім виглядом закуски. Для приготування паст 
використовують залишки м'ясних або рибних продуктів, консервів, сиру, 
шинки, ковбаси, оселедця, яєць і зелену цибулю. Зазначені продукти 
пропускають через м'ясорубку з паштетною решіткою, додають вершкове 
масло, гірчицю, сіль, перець (за смаком), масу ретельно розт
збивають. Замість гірчиці можна використовувати майонез або тертий хрін. 

Для жовткової яєчної пасти:
Вихід - 1000.  
Для сирної пасти: сир –
мелений. Вихід – 1000. 

Хліб житній або пшеничний – 70, маса смаженого хліба 
2,6/2. Вихід – 80/20.  

Асорті рибне на хлібі. Підготовлену рибу нарізують тоненькими 
шматочками, хліб змащують маслом, укладають на нього рибу, ікру і 
прикрашають нашаткованою зеленою цибулею.  

Ікра кетова або зерниста чи паюсна – 10,2/10, осетер – 
22/14; маса відвареної риби – 10 (сьомга, лосось, кета солона 

6/5, масло вершкове – 5, хліб – ЗО. Вихід –
Закриті бутерброди (сандвічі). Для закритих бутербродів використовують 

 
Хліб для таких бутербродів краще використовувати формов

скоринок. Його нарізують на скибочки завширшки 5-6 см і завтовшки 0,5 см. 
Поверхню смужки хліба змащують тоненьким шаром вершкового масла 
(можна використати масляну суміш), укладають тоненькі скибочки 
підготовлених продуктів (м'ясних, рибних тощо), накривають другою 
смужкою хліба, змащеною вершковим маслом, злегка притискають і 
нарізують на бутерброди у вигляді трикутників, ромбиків, квадратів. Для 
приготування закритих бутербродів з батонів або булочок їх розрізують 
уздовж навпіл, поверхню розрізу змащують маслом і викладають скибочки 
підготовлених продуктів. Можна готувати багатошарові бутерброди, для яких 
використовують пасти з різних продуктів, що дають змогу приготувати різні 
за смаком і зовнішнім виглядом закуски. Для приготування паст 

вують залишки м'ясних або рибних продуктів, консервів, сиру, 
шинки, ковбаси, оселедця, яєць і зелену цибулю. Зазначені продукти 
пропускають через м'ясорубку з паштетною решіткою, додають вершкове 
масло, гірчицю, сіль, перець (за смаком), масу ретельно розт
збивають. Замість гірчиці можна використовувати майонез або тертий хрін. 

жовткової яєчної пасти: жовток – 500, масло вершкове 

– 500, масло вершкове – 500, перець червоний 
1000.  
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70, маса смаженого хліба – 80; сало шпик 

. Підготовлену рибу нарізують тоненькими 
шматочками, хліб змащують маслом, укладають на нього рибу, ікру і 

 23/14 або севрюга 
0 (сьомга, лосось, кета солона – 15/10), 

– 60.  
Для закритих бутербродів використовують 

Хліб для таких бутербродів краще використовувати формовий без 
6 см і завтовшки 0,5 см. 

Поверхню смужки хліба змащують тоненьким шаром вершкового масла 
(можна використати масляну суміш), укладають тоненькі скибочки 

накривають другою 
смужкою хліба, змащеною вершковим маслом, злегка притискають і 
нарізують на бутерброди у вигляді трикутників, ромбиків, квадратів. Для 
приготування закритих бутербродів з батонів або булочок їх розрізують 

мащують маслом і викладають скибочки 
підготовлених продуктів. Можна готувати багатошарові бутерброди, для яких 
використовують пасти з різних продуктів, що дають змогу приготувати різні 
за смаком і зовнішнім виглядом закуски. Для приготування паст 

вують залишки м'ясних або рибних продуктів, консервів, сиру, 
шинки, ковбаси, оселедця, яєць і зелену цибулю. Зазначені продукти 
пропускають через м'ясорубку з паштетною решіткою, додають вершкове 
масло, гірчицю, сіль, перець (за смаком), масу ретельно розтирають і 
збивають. Замість гірчиці можна використовувати майонез або тертий хрін.  

500, масло вершкове – 500. 

500, перець червоний 



 

 
 

 
Сандвічі можуть бути дво
останньому випадку продукти добирають так, щоб вони поєднувалися між 
собою за смаком.  
Корзиночки можна наповнювати м'ясним, рибним чи овочевим салатом, 
прикрашати шматочками м'яса,
зеленим салатом.  
Вимоги до якості бутербродів:
Бутерброди повинні мати гарний зовнішній вигляд, приємний аромат і
пікантний смак. 
В бутербродах – продукти охайно нарізані і викладені на кусок хліба.
Вони мають гладеньку поверхню.
Смак  і запах - властивий використаним продуктам. Хліб не черствий, товщина 
куска для відкритих бутербродів 
свіжими овочами, листковими і пряними овочами, кусочками яйця і лимона, 
маслинами, соусом майонез та майонез з корнішонами, калиною або 
журавлиною. 
Якщо до складу бутерброда не входять продукти для оформлення, їх 
використовують, складаючи відповідну калькуляцію на додаткові продукти. 
Подають бутерброди на блюдах, вазах з плоскими краями
столових, закусочних тарілках, які покривають паперовими серветками або 
серветками з тканини. 
Бутербродні вироби не підлягають тривалому зберіганню, тому їх готують 
безпосередньо перед реалізацією.

Осмислення, узагальненя та систематизація
На данному етапі учням пропонується  бесіда.

1.Дати класифікацію бутербродів у вигляді таблиці.
2.Який хліб використовують для бутербродів?
3.Що можна використати крім хліба для бутербродів?
4.Як можна використати гарячі бутерброди?
5.Які особливості приготування багатошарових бутербродів?
6.З якою метою багатошарові бутерброди охолоджують і ставлять під прес?
7.Які особливості оформлення бутербродів.
 

Сандвічі можуть бути дво- і тришаровими, з одним продуктом або кількома. В 
останньому випадку продукти добирають так, щоб вони поєднувалися між 

Корзиночки можна наповнювати м'ясним, рибним чи овочевим салатом, 
прикрашати шматочками м'яса, риби чи яйцем, а також зеленню петрушки чи 

Вимоги до якості бутербродів: 
терброди повинні мати гарний зовнішній вигляд, приємний аромат і

продукти охайно нарізані і викладені на кусок хліба.
гладеньку поверхню. 

властивий використаним продуктам. Хліб не черствий, товщина 
куска для відкритих бутербродів – 1 –1,5 см, закритих –0,5 см. Їх оформляють 
свіжими овочами, листковими і пряними овочами, кусочками яйця і лимона, 

соусом майонез та майонез з корнішонами, калиною або 

Якщо до складу бутерброда не входять продукти для оформлення, їх 
використовують, складаючи відповідну калькуляцію на додаткові продукти. 
Подають бутерброди на блюдах, вазах з плоскими краями або на мілких 
столових, закусочних тарілках, які покривають паперовими серветками або 

Бутербродні вироби не підлягають тривалому зберіганню, тому їх готують 
безпосередньо перед реалізацією. 

 
Осмислення, узагальненя та систематизація  отриманих знань.
На данному етапі учням пропонується  бесіда. 
Дати класифікацію бутербродів у вигляді таблиці. 
Який хліб використовують для бутербродів? 
Що можна використати крім хліба для бутербродів? 
Як можна використати гарячі бутерброди? 
Які особливості приготування багатошарових бутербродів?
З якою метою багатошарові бутерброди охолоджують і ставлять під прес?
Які особливості оформлення бутербродів. 
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і тришаровими, з одним продуктом або кількома. В 
останньому випадку продукти добирають так, щоб вони поєднувалися між 

Корзиночки можна наповнювати м'ясним, рибним чи овочевим салатом, 
ем, а також зеленню петрушки чи 

терброди повинні мати гарний зовнішній вигляд, приємний аромат і 

продукти охайно нарізані і викладені на кусок хліба. 

властивий використаним продуктам. Хліб не черствий, товщина 
0,5 см. Їх оформляють 

свіжими овочами, листковими і пряними овочами, кусочками яйця і лимона, 
соусом майонез та майонез з корнішонами, калиною або 

Якщо до складу бутерброда не входять продукти для оформлення, їх 
використовують, складаючи відповідну калькуляцію на додаткові продукти.  

або на мілких 
столових, закусочних тарілках, які покривають паперовими серветками або 

Бутербродні вироби не підлягають тривалому зберіганню, тому їх готують 

отриманих знань. 

Які особливості приготування багатошарових бутербродів? 
З якою метою багатошарові бутерброди охолоджують і ставлять під прес? 



 

 
 
 
Підведення підсумків 
(Викладач підводе підсумки уроку і пояснює результати 
Домашнє завдання: 
Викладач поділяє учнів на групи
(4-5учнів)  учні отримюють слайдовий матеріал і повинні виконати проект :

1.Із наданих інгредієнтів  приготувати бутерброди  за допомогою 
інформаційних технологій)
2.Скласти технологічні картки
3.Зробити розрахунок  на 5 порцій.
4.Визначити споживну властивість
5.Підготувати  питання   до складання кліптограм використовуючі  матеріал  
«Завдання до проєктів»

 

 

Завдання для І групи 
Кожному кольору відповідає певна тема і запитання
                 1.Як підготувати
                 (помити, обчистити, нарізати, якщо городній, тепличний 
                 нарізати) 
                 2. Як підготувати петрушку для прикрашання бутербродів?
                 (перебрати, промити, нарізати або подрібнити)
 
 

 
(Викладач підводе підсумки уроку і пояснює результати оцінювання.)

Викладач поділяє учнів на групи 
учні отримюють слайдовий матеріал і повинні виконати проект :

1.Із наданих інгредієнтів  приготувати бутерброди  за допомогою 
інформаційних технологій) 

Скласти технологічні картки. 
Зробити розрахунок  на 5 порцій. 

4.Визначити споживну властивість 
Підготувати  питання   до складання кліптограм використовуючі  матеріал  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кожному кольору відповідає певна тема і запитання Зелений 
Як підготувати  огірок для приготування бутербродів?

(помити, обчистити, нарізати, якщо городній, тепличний 

2. Як підготувати петрушку для прикрашання бутербродів?
(перебрати, промити, нарізати або подрібнити) 

39 

оцінювання.) 

учні отримюють слайдовий матеріал і повинні виконати проект : 
1.Із наданих інгредієнтів  приготувати бутерброди  за допомогою 

Підготувати  питання   до складання кліптограм використовуючі  матеріал  

Зелений - овочі та зелень: 
для приготування бутербродів? 

(помити, обчистити, нарізати, якщо городній, тепличний - помити,  

2. Як підготувати петрушку для прикрашання бутербродів? 
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Червоний – м’ясо. 
                 3.За способом теплової обробки яке використовують  м'ясо для 
                  приготування бутербродів?(відварне, смажене) 
                 4.Які продукти із м'ясної гастрономії використовують для 
                 приготування бутербродів? (ковбасу варену, копчену, шинку, 
                 рулети копчені, сало) 
 
Синій риба 
5.За станом теплової обробки яку використовують для заливної 
                риби?(відварену) 
6.Як підготувати оселедець для приготування бутерброду? 
               (розробити на філе, нарізати під кутом на кусочки) 
7. Вимоги до поверхні конфорок плити? 
(рівні, без тріщин) 
 
Завдання для другої групи: 
1.Підкреслити назву інвентарю, інструментів, посуду, обладнання, необхідного 
для приготування закусочного бутерброду з яйцем та шинкою. 
Дошки з маркеровкою : "МС", "МГ", "ОС", "РГ", "Хліб"; 
Ножі: "Масло", "МС", "МГ", "ОС", "РГ"; 
Кондитерські мішки, тертка, серветки паперові, каструля, закусочні тарілки, 
сито, качалка, сковорода, креманка, черпак, кругле блюдо, ложка, жарова шафа, 
електрична плита, кухарська голка. 

2.Сучасні обробні дошки європейського зразку – їх 
призначення. 
Завдання для 3 групи .( Фронтальна - гра-ланцюжок 
«Ти - мені. Я - тобі »;) 
Тема: Приготування бутербродів. 
1.Який хліб використовують для приготування 
бутербродів за ступанню свіжості? 
(не зовсім черствий) 
2.Як подають бутерброди? 
(на плоских тарілках, покритих серветкою) 

3.Що потрібно зробити із твердим маслом? 
(розм'якшити) 
4.Як нарізають для бутерброду рибу мало солону і оселедець? 
(під кутом) 
5.Як підготувати пшеничний хліб для закритих бутербродів? 
(знімають скоринку) 
6.Із скількох видів основного продукту готують відкриті бутерброди? 
(одного) 
7.Якої форми нарізають закриті бутерброди? 
(ромби, трикутники, квадрати) 
8.Де можна використати для приготування бутербродів залишки м'ясної 
гастрономії, сиру після нарізання? 
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(для приготування гарячих бутербродів або масляних сумішів) 
9.Як підготувати хліб для приготування закусочних бутербродів? 
(підсушують, обсмажують) 
10. Що можна використати для приготування закусочних бутербродів замість 
хліба? 
(воловини, тарталетки) 
 
(Фронтальна - гра-ланцюжок «Ти - мені. Я - тобі »;) 
Тема: Приготування бутербродів. 
1.Який хліб використовують для приготування бутербродів за ґатунком? 
(житній або пшеничний) 
2.Чи оформляють бутерброди продуктами, що не входять до складу 
бутерброду? 
(так, дописують до калькуляції) 
3.Як задовго до подавання готують бутерброди? 
(перед подаванням) 
4. Як нарізають для бутерброду ковбасу варену і ковбасу копчену? 
(один кусочок під прямим кутом; два 
куски під кутом) 
5.Як нарізають для бутербродів сир твердий? 
(трикутником або прямокутником) 
6.Із скількох видів основного продукту готують складні бутерброди? 
(декількох) 
7.Чим можна замінити масло для намащування бутербродів? 
(пастою чи сумішшю) 
8.Чи можна використати для приготування бутербродів залишки м'ясної 
гастрономії, сиру після нарізання? 
(так, для приготування гарячих бутербродів або масляних суміші) 
9.Чи можна використати булку шкільну, міську для приготування закритих 
бутербродів? 
(так) 
Робота біля дошки 

1.Якої операції не вистачає в схемі приготування закритих
бутербродів?
Нарізання → змащування → накладання → ................. 
→ притискування → ………….. → подавання.
2.Якої операції не вистачає в схемі приготування
закусочних бутербродів?
Обчищення → нарізання → обсмажування → ................ 
→ змащування → ……………→ нарізання →
подавання.
3.Розв’яжіть ребус

 



 

Організація рольової 
гри  на уроках:
«Технологія 
приготування їжі»

 
 
Додаток 1.1 
 
Ігрові технології на уроках « Технологія приготування їжі  з основами 
товарознавства» 
професія: 5122 «Кухар», кваліфікація: 4
Методична розробка уроку з використанням ігрових технологій 
урок «КВК» (Команди; « Тартинки», «Сандвічі»; « Піта»)
 

 
 
 
Рольові ігри: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Визначити 
функції,вимоги,
місце дії і результат 
кожної ролі 

1.Опис ідеї,задум,сутність

 5.Оцінити результат кожної ролі і 
всієї гри в цілому. 
 

4.Наповнити 
конкретним змістом
кожну  роль
 

Організація рольової 
гри  на уроках: 
«Технологія 
приготування їжі» 

Ігрові технології на уроках « Технологія приготування їжі  з основами 

я: 5122 «Кухар», кваліфікація: 4 розряд. 
Методична розробка уроку з використанням ігрових технологій 

(Команди; « Тартинки», «Сандвічі»; « Піта») 

 
 
 
 
 
 
 

функції,вимоги, 
місце дії і результат 

1.Опис ідеї,задум,сутність 
ігрової ситиації 

2.Створити ситуацію вибору ролей у 
відповідності з 
інтересами,потребами. 

результат кожної ролі і  
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4.Наповнити 
конкретним змістом 
кожну  роль 

Ігрові технології на уроках « Технологія приготування їжі  з основами 

Методична розробка уроку з використанням ігрових технологій – 
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Розробка уроку з використанням ігрових технологій 
навчання - урок «КВК». 
Тема уроку:«Технологія приготування холодних страв і 
закусок». 
Мета уроку: 

Навчальна: Виявити рівень усвідомлення та глибину знань з питань 
технології приготування холодних страв і закусок, перевірити та оцінити 
знання, вміння та їх практичне застосування у вирішенні завдань. Формувати 
готовність здобувачів освіти до оволодіння креативними напрямками в 
приготуванні,оформленні та подачі холодних страв і закусок. Формувати 
вміннята прийняття рішень у нестандартних ситуаціях та застосування 
теоретичнихзнань на практиці. 
Розвивальна: Розвивати механізм мислення, уміння робити 
самостійні висновки, порівняння, навички співробітництва і партнерської 
поведінки здобувачів освіти  в процесі групової роботи. Спонукати  до 
формуваннястійких професійних знань. Розвивати пошукову роботу  з 
додатковимиджерелами та уміння презентації своїх знахідок. 
Методична: формувати професійні компетентності шляхом використання 
інтерактивного навчання. Створення умов для закріплення та 
перевірки теоретичних знань здобувачів освіти, розвитку їх розумових та 
інтелектуальнихздібностей в нестандартній ігровій формі. 
Тип уроку: Урок контролю та корекції знань, умінь і навичок. 
Форма організації навчальної діяльності учнів: бригадно-групова, 
індивідуальна. 
Методи та прийоми навчання: урок – «КВК» ,гра, змагання знавців, 
самостійна робота,частково-пошуковий метод, презентація самостійної 
пошукової роботи,вирішення проблемних та виробничих ситуацій, 
взаємооцінювання. 
Педагогічні очікування: 
Здобувачі освіти  повинні: 
знати рецептури  приготування холодних страв і закусок, послідовність 
викладки продуктів, правила подачі;вміти складати дефініцію - структурно-
логічний алгоритм приготуваннястрав, технологічні картки на фірмові страви 
або соуси до холодних страв і закусок, аналізувати тавирішувати проблемні 
питання та ситуації;володіти вмінням подавати за сучасними вимогами холодні 
страви і закуски та  соуси до них. 
Очікувані результати уроку 
Після цього уроку здобувачі освіти  зможуть: обґрунтовувати важливість знань 
з технології приготування холодних страв ізакусок, регіональних фірмових 
страв, розширювати асортимент фірмових страв у мережі Сумської області та 
Охтирського району.Висловлювати свою точку зору щодо вирішення 
проблемних ситуацій. 
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Дидактичне забезпечення: електронний конструктор уроку. 
технологічні картки на фірмові страви, навчальні презентації, дидактичні 
ігри: «Кулінарний челлендж», «Тестограй», «Вилучи зайве», «Загадковий 
конверт» - «Брейкворд», «Технологічний ринг», «Дешифрувальник», 
«Розгадай ребус», «Розвантажувальна хвилинка», брифінг (домашнє 
завдання), «Феномен» (конкурс капітанів), відео-презентації. 
Матеріально–технічне забезпечення: комп’ютер ,SMARTBoard 

( інтерактивна дошка),мультимедійнийпроектор. 
Міжпредметні зв’язки:Устаткування, тема «Машини для нарізання хліба та 
гастрономічних   продуктів». 
Організація виробництва і обслуговування, тема «Організація роботи 
в холодному  цеху». 
Облік ,калькуляція і звітність, тема «Складання технологічних 
карток». 
Гігієна санітарія  виробництва тема: « Гігієничні вимоги лізації холодних страв 
і закусок» 
Етнічні кухні, тема «Кухня слов’ян». 
Інформаційні технології, тема «Презентація у програмі PowerPoint». 
Виробниче навчання, тема «Приготування холодних страв і закусок. Правила 
подачі». 
Література: В.С.Доцяк «Технологія приготування їжі з основами 
товарознавства продовольчих товарів».  Частина ІІ. Розділ 11. 
§ 1-9.  ст.233-258. 
Епіграф уроку: «Людина, що незнає нічого, може навчитися,справа тільки в 
тому, щоб запалити в ній бажання вчитися. 
(Д. Дідро, французький філософ) 
                                                       Хід уроку  
1.Організаційна частина (1 хвилина): 
* перевірка присутніх здобувачів освіти; 
* перевірка готовності  здобувачів освіти  до уроку. 
2.Актуалізація опорних  знань  здобувачів освіти. 
Повідомлення теми,мети,задач уроку і плану викладення матеріалу 
уроку,ознайомлення  здобувачів освіти  із системою оцінювання активності. 
Слово викладача: 
Створення ситуації успіху: 
-- Добрий день! Сідайте, будь ласка. Побажання здобувачам освіти. 
Будьте: 
У- усміхненими; 
С - спокійними; 
П -прогресивними; 
І – ініціативними; 
Х –хоробрими 
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Я бачу, що Ви всі готові до уроку. Мені подобаються Ваші відкриті 
добріобличчя, і мені дуже приємно буде з вами працювати. Отже, 
посміхнітьсяодинодному, і почнемо урок. 
Повідомлення мети та завдань уроку. 
Викладач звертається до здобувачів освіти: «Шановні, майбутні кухарі! За 
навчальною програмою кухарів 4-го кваліфікаційного розряду, ми завершуємо 
вивчати тему програми  «Технологія приготування холодних страв і закусок». 
 І сьогодні в рамках цієї теми проведемо урок перевірки і оцінювання 
рівня Ваших знань і вмінь з технології приготування холодних страв , соусів до 
них. 
Але у мене до Вас є пропозиція: влаштувати змагання знавців з технології  
задопомоги  гри  «КВК». Кожна гра маєпевні правила та структуру проведення, 
яких необхідно, обов’язково,дотримуватись.Я Вам пропоную у формі гри 
провести розминку, знайомство, продемонструвати професіоналізм  
у «Технологічному калейдоскопі», творчота креативно презентувати Ваші 
кулінарні винаходи, відчути себе у ролі професійногокухаря, вирішуючи 
проблемні питання та виробничіситуації. Виконуючи завдання - конкурси  
Ви набиратимете бали і такимчином буде визначено переможця – команду 
знавців з технології, яка і отримає приз.Приймаєте мою пропозицію? 
Мотивація навчальної діяльності учнів (Preface - легенда): 
В сучасних умовах виробництва кухарі 4  розряду постійно працюють над 
впровадженням нового ассортименту  страв та оригінальними рецептурами їх 
приготування з натуральної сировини. Тому у нашому навчальному закладі 
виникла кейс-ситуація: визначити можливості та перспективи майбутніх 
робітників за професією «Кухар» щодо покращення та збереження здоров’я 
людей, пропаганди культури здорового харчування та здорового способу 
життя. На підставі вищезазначеного Державний навчальний заклад 
« Охтирський центр професійно – технічної освіти»  прийняло пропозицію  від 
журналу «Ресторатор»щодо до участі у конкурсі «Банк ідей» по створенню 
холодних страв і закусок   регіону, які зацікавлятьрестораторів міста Охтирка  і 
вони внесуть їх рецептури приготування до менюсвоїх ресторанів. Нещодавно 
на адресу нашого закладу надійшло замовленняпошукового характеру від 
адміністрації ресторанного комплексу  «Тет- а-Тет», яке отримали  здобувачі 
освіти, що навчаються на високому рівні знань про створення авторської 
холодної страви і закусок та соусу до них. 
Орієнтуючись на курс України до євроінтеграції, я як викладач націлила 
здобувачів освіти  назростання їх професійної майстерності до рівня 
європейських стандартівможливості конкурувати на міжнародному ринку 
праці,  висловиласподівання, що до позитивних результатів у підсумку уроку. 
Цільова установа на виконання завдань. 
Викладач акцентує увагу здобувачів освіти, що сьогодні у них урок контролю 
та корекціїзнань, на якому пройде перевірка, узагальнення та систематизація їх 
знань звивченої теми навчальної програми «Технологія приготування холодних 
страв і закусок».А також націлює здобувачів освіти на те, що вони також 
будутьформувати вміння з прийняття рішень у нестандартних 
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ситуаціях. 
Для цього здобувачам освіти   потрібно було: 
*об’єднатися у три команди (робочі групи), за власним бажанням та 
симпатіями; 
*дати назву командам: команда « Тартинка»; команда  « Сандвічі»; команда 
«Піта»;  
обрати капітанів, які мають організувати роботу своїх команд на  досягнення 
успіху. 
Етапи уроку: 
Розминка в ігровому спілкуванні через  «Експрес – опитування» під девізом :  
« Маєш розум – поспішай».Дидактична гра «Кулінарний челлендж»,яка 
основана на тезаурусі(від лат. Thēsaurus-скарб,множина,скарбниця) – 
одномовний тематичний словник. 
Завдання: Викладач називає продукт харчування, а здобувачі освіти  усіх 
команд маютьзмогу швидко надати кулінарне визначення зазначеної сировини. 
Відповідь надає здобувач освіти , який першим підняв руку. Журі виставляє 
отримані баликоманді, учасник якої надав правильну відповідь. Завдання 
подібного типу – єзавданням на встановлення причинно-наслідкових зв’язків, 
розвитокпослідовного і логічного мислення (Додаток 2). 
Максимальна кількість балів – «28». 
Дидактична гра: «Тестограй»  
Умови гри: Кожній з команд надаються завдання у формі тестів з 
трьома варіантами відповіді, але з однією правильною. Викладач оголошує 
питання і три варіанти відповіді до них, які знаходяться на різнокольорових 
кульках. Якщо учасники  надають правильну відповідь, кулька  зникає з 
екрану,відкривається відповідь, а якщо відповідь неправильна, тоді кулька з 
хибною інформацією алишається на екрані і не відкривається.. Відповідь надає 
той учасник  з команди, який першим підняв руку. 
Критерії оцінювання:  
Правильна відповідь з першої спроби узазначений термін часу оцінюється у “2” 
бали. 
Правильна відповідь з другої спроби оцінюється в “1” бал. 
Максимальна кількість балів – «10». 
Робота з учасниками  3 етапу змагань: «Технологічний калейдоскоп». 
Капітани команд отримують папки, в яких: 
*завдання для дидактичної гри: «Технологічний ринг» (дефініції 
окремих технологічних операцій) . 
Максимальна кількість балів – «12». 
*завдання для дидактичної гри: «Загадковий конверт - брейкворд» 
Максимальна кількість балів – «10». 
Капітани команд визначають двох учасників запропонованих ігор, які 
виконують завдання письмово та надають роботи журі для оцінювання. 
Решта учасників  працюють з викладачем. 
Викадач роздає капітанам команд різнокольорові повітряні кульки, 
відповідно до обраного командами кольору. 
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червону– команді «Тартинки»; 
 
 
зелену– команді «Сандвич»; 
 
 
синю - команді «Піта». 
 
 

В кожній кульці захована секретна інформація для команди. 
Завдання: знайдіть її. Отримані завдання: 
*для команди «Тартинки» -- дидактична гра: «Вилучи зайве»; 
*для команди «Сандвічі» -- дидактична гра: «Дешифрувальник»; 
*для команди «Піта» -- дидактична гра: «Розгадай ребус». 
Викладач надає команді «Тартинки» завдання надруковані на аркуші паперу 
для дидактичної гри: «Вилучи зайве». А команді «Піта» завдання 
надруковані на аркуші паперу для дидактичної гри: «Розгадай ребус». Кожна 
з зазначених команд працює над відповіддю отриманого завдання, перевірка 
якої буде проведена разом з викладачем. Команди працюють,а викладач 
запрошує команду «Сандвічі» для виконання завдання дидактичної гри: 
«Дешифрувальник». 
*Дидактична гра: «Вилучи зайве»  
Умови гри: Викладач почергово задає питання кожній команді. Учасники 
команди,до якої звертається викладач, знайомляться із запропонованою 
холодною стравою, а також наданими трьома варіантами відповіді до них.  
За короткийтермін часу (10 секунд) учасники  повинні визначитись з 
відповіддю та вилучитипродукт харчування, який не входить до рецептури 
зазначеної страви . 
Критерії оцінювання: Правильні відповіді за указаний термін часу на чотирі 
питання надають команді – «20» балів. 
*Дидактична гра: «Дешифрувальник»  
Умови гри: Кожній команді надані по чотирішифрувальні записки. 
Користуючисьпредставленим ключом-відповіддю для розшифрування, 
необхідноспівставити цифри з алфавітом та надати правильну відповідь на 
питання 
Шифр: 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
АБВГ  ГДЕЄ  ЖЗИІ  ЇЙКЛ  МНОП  РСТУ  ФХЦЧ  ШЩЬ  ЮЯ 
Критерії оцінювання: Правильна відповідь на питання і зазначений 
термін часу оцінюється у “5” балів. 
Максимальна кількість балів для команди – “20”. 
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Дидактична гра: «Розгадай ребус»  
Умови гри: Уважно ознайомитись із світлинами, які відображені на папері і 
слайдах на дошці , та скласти літери у речення та розгадати ребус. 
Критерії оцінювання: За правильно розгаданий ребус команда отримує – “5” 
балів. Максимальна оцінка за завдання – “15” балів. 
*«Розвантажувальна хвилинка». 
Завдання: у списку представлених на слайді слiв, треба викреслювати ті, що 
належать до посуду, інвентарю та обладнанню з вивчаємої теми. 
Слова, що залишаться i будуть ключовими у вивченнi наступної теми. 
*Бр́ифінг - короткий публічний виступ для здобувачів освіти. Робота з 
командами. 
Презентація домашнього завдання під девізом: «Сучасно і креативно» 
(для здобувачів освіти  що навчаються на високому рівні). 

Команди, відповідно до оголошеного конкурсу «Банк ідей» від журналу  
«Ресторатор», презентують результати пошукової роботи у формі електронної 
презентації, в якій надають технологію приготування регіональної страви, 
розробленої учасниками -авторами цієї команди, а також представляють 
складену технологічну картку на зазначену регіональну  страву. Створені 
регіональні страви, якими зацікавляться ресторатори міста  Охтирка , будуть 
внесені доменю місцевих ресторанів. 
Максимальна кількість балів – «15». 

Конкурс капітанів» через дидактичну гру: «Феномен» -- Сase-study 
(Структуровані кейси). 
Мета: Гра сприяє розвитку уваги, навичок логічного пошуку. 
Умови гри: Викладач надає короткий і точний виклад ситуації з конкретною 
проблемою. Необхідно швидко надати варіант вирішення професійного 
ситуаційного тесту (творче есе). 
Максимальна  кількість балів за конкурс – «5». 
Хвилинка – цікавинка. Навчальний фільм «Ложка -перо Decospoon» 
(декоративна ложка). 
5. Підведення підсумків уроку - «КВК»: 
5.1. визначення команди переможця та нагородження переможців; 
5.2. аналіз помилок та засоби по їх вирішенню; 
5.3. аналіз діяльності учнів, коментування роботи учнів на уроці; 
5.4. взаємооцінювання результатів роботи учнів на уроці. 
Заключний етап уроку: 
Слово викладача: Підійшов час до  закінчення  нашої гри – «КВК». Сьогодні 
на уроці ми з вами удосконалили прийоми приготування холодних страв і 
закусок; ви продемонстрували знання, пошукову та дослідницьку 
роботу, розкрили нові сторінки в кулінарній майстерності та сучасні 
напрями ф’южн – кухні; навчилися попереджати недоліки у приготуванні 
зазначених страв ; розвивали логічне мислення та вміння оцінювати 
результати роботи на уроці; виховали почуття відповідальності, повагу до 
обраної професії. 
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Дякую вам за  цікаву,активну  роботу на уроці, завдяки якій 
розшириться асортимент регіональних  страв  ресторанів охтирщини і я, 
 сподіваюсь, у Сумській  області. Я впевнена, що саме Ваші 
авторські розробки рецептури презентованих холодних страв  і закусок будуть 
найсмачнішими і користуватимуться  попитом у відвідувачів. 
Я сподіваюсь, що наш урок залишив добрий слід у ваших серцях. 
Досліджуйте, фантазуйте, творіть, працюйте. Я вірю в Вас. Маю надію, що у 
Вас все вийде- ви будите високими фахівцями у своїй професії. 
Рефлексія 
 Чи сподобався Вам урок? 
 Що Вам більше сподобалося на уроці-«КВК»? 
 Вашіпропозиціїщодопроведеннянаступнихуроків. 
Домашнєзавдання: 
Винайтирегіональнустравутапрезентуватитехнологіюприготуваннястрави 
«Відшефа» змісцевоїриби « Линокохтирський» 
Варіативнедомашнєзавдання: 
Викладач: Мизвамизавершилициклзанятьщодореалізаціїголовної 
задумкитаметиобраноїкейс-ситуації: визначитиможливостітаперспективи 
майбутніхробітниківзапрофесією«Кухар» щодо покращення та збереження 
здоров’я людей, пропаганди культури здорового харчування та здорового 
способу життя. 
Картка-навігатор №1 
Яка національна кухня вважається самою корисною для нашого здоров’я? 
http://micro-cook.ru/zametki/2101-sredizimnomorskay-kuhnya.html 
Картка-навігатор №2 
Як визначити та розрахувати раціон для різних категорій населення? 
http://www.znaytovar.ru/s/Fizikoximicheskie-svojstva-pishh.html 
Картка-навігатор №3 
Вегетаріанство: користь та шкода. 
http://amazingwoman.ru/zdorovje/vegetarianstvo-pol 
На наступному уроці кожна група буде презентувати знайдений та 
опрацьований матеріал, який я пропоную до вашої уваги.  
Мету роботи досягнуто – визначено, що гра - це вид діяльності в 
умовах ситуацій, спрямованих на відтворення і засвоєння  досвіду, 
в якому складається й удосконалюється самоврядування поведінкою. 
Педагогічна гра має суттєвою ознакою - чітко поставленою  завданням та 
метою навчання і відповідним їй педагогічним результатом, які можуть бути 
обгрунтовані,виділені в явному вигляді й характеризуються навчально-
пізнавальної спрямованістю. 
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Перевагами ігрових технологій є:активізація та інтенсифікація процесу 
навчання; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Технологіювикористання рольових ігор для здобувачів освіти з повним правом 
можнаназвати новим засобом  навчання, системою  з  комплексним рішенням  
для підвищення якості освіти. Її виховні, навчальні та розвивальніможливості 
широкі та багатогранні. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підсумовуючи вищесказане, можна відзначити такі методичні 
особливості організації ігрового навчання: застосування проблемних ситуацій 
та формулювань, відповідна організація навчального простору, що сприяє 
діалогу, мотиваційне забезпечення спільної діяльності, дотримання правил 
навчального співробітництва, використання комунікативних методів і 
прийомів, оптимізація системи оцінювання процесу та результатів спільної 
діяльності, розвиток навичок самоаналізу і самоконтролю індивідуальної та 
групової діяльності. 
 
 
 
 
 

гнучке поєднання 
різноманітних 
прийомів і методів 
навчання (від 
репродуктивних до 
проблемних); 

моделювання 
практично будь-
якого виду 
діяльності. 
 

відтворення 
міжособистісних відносин, 
процедури прийняття 
колективних рішень учнів в 
ситуаціях, що моделюють 
реальні умови 
професійної діяльності; 
 

Ділова гра - провідна форма квазіпрофесійної діяльності, це форма 
відтворення предметного і соціального змісту професійної діяльності, 
моделювання систем відносин, характерних для даного виду праці. 

Пізнавальний потенціал гри – це універсальна характеристика, яка 
притаманна, безумовно, будь-якій грі. 

Дидактична гра в усіх своїх видах виконує різні функції, але домінує -
мотиваційна; саме з цих позицій слід оцінювати її переваги порівняно 
з іншими методами навчання. 
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Працюючи над проблемою сутності ігрових технологій навчання, та їх 
ролі в удосконаленні освітнього процесу на уроках з теоретичного навчання з 
предмета «Технологія приготування їжі з основами товарознавства», можна 
зробити певні висновки і визначити кілька критеріїв сучасного уроку, яких 
намагаються дотримуватись викладачі у педагогічній діяльності: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Методичний супровід уроку за ігровими технологіями є таким, 
який оптимально сприяє ефективному досягненню дидактичної мети уроку. 
В основу мого дослідження було покладене припущення про те, що 
найкращим доповненням до навчального процесу в контексті вдосконалення 
професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників є гра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чим меншу активність під час уроку виявляє викладач і чим більше 
спонукає до ігрової активності учнів, тим інтенсивнішим стає розвиток 

Основними елементами сучасного уроку ігрових технологій навчання є 
практична діяльність, аналіз, дослідження й пошук 

Урок проведений за сутністю ігрових технологій навчання – це майстерня 
аналізу та обробки інформації, здобутої учасниками навчального процесу 
з різних джерел інформаційного простору. 

Технологізація уроку за методом ігрових технологій (відео, комп’ютер, 
мультимедійні системи) - все це те, що економить час на неефективній 
підготовчій роботі. 

 Урок викликав пізнавальний інтерес у здобувачів освіти та спрямував їхню 
розумову діяльність,упевнитись в знаннях,вміннях,швидко приймати 
рішення в нестандартних  ріеннях розуміли критерії не тільки свогоуспіху,а 

й застосовувати ці критерії при оцінюванні роботи товаришів. 
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Додаток 1.2 
«Експрес-опитування» під дивізом: «Маєш розум -поспішай» через 
дидактичну гру «Кулінарний челлендж». 
Завдання: Викладач називає продукт харчування, а учні усіх команд мають 
змогу швидко надати кулінарне визначення зазначеної сировини. Відповідь 
надає учень, який першим підняв руку. Журі виставляє отримані бали 
команді, учасник якої надав правильну відповідь. Завдання подібного типу – є 
завданням на встановлення причинно-наслідкових зв’язків, розвиток 
послідовного і логічного мислення. 

 
№  п/з Питання  Бажана відповідь 

 

1. 
Пряні трави, 
які Ви знаєте? 
 

Петрушка,рукола,базилік,м’ята, 
чабер,розмарин,кріп,кіндза, 
естрагон,фенхель,меліса. 

 

2. 

Брюнуаз - 
(Brunoise),що 
це? 

Акуратне і рівне нарізання овочів 
на кубики розміром 2мм 

 

3 

Жюльєн 
(Julienne)-
дайте 
визначення. 

Овочі нарізані тонкою соломкою 
Розмір соломки залежить від 
типу,фактури продукту , проте не 
довший за 4см 

 

4. 
 Конкасе це – 
 

М’які овочі нарізані середніми 
кубиками,більше всього 
помідори. 

 

5. 

Бланкет-який 
спосіб 
нарізування? 

Спосіб нарізування продукту 
рівними шматочками 
 ( брусочками) 

 
 
 
 
 

 

6. 

Тар- Тар це -
соус  чи 
способи 
нарізки? 

Нарізування продуктів дуже 
дрбними кубиками 2мм,не 
плутати з соусом на основі 
майонезуі страви з рубаного м’яса 
та риби. 
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7. Бонус  
Назвіть  нуазет 
що це? 

Нарізання овочів нуазетним 
ножем у вигляді шариків( 
горішків) 

 

8. Крудіте -які 
форми 
нарізування 
овочів? 

Нарізування сирих овочів 
однаковими маленькими 
шматочками. 

 
 

 

9. Бонус 
Потапці це- 

Грінки з салом ,для 
приготування використовують 
житній хліб. 

 10.  
 
Каперси це- 
 

Це бутончики нерозпустилися 
колючого чагарника під 
назвою каперсник. Ці 
специфічні зелені бутончики є 
дуже корисними для нашого 
організму і більш того мають 
цілющі властивості. 
 

 

11 Цибуля шалот 
це - 

Різновид ріпчастої цибулі, але 
відрізняється 
ароматом,смаком. 
 
 
 

 

12 Бонус 
Валовани  що це 
–використання. 

Воловани, це круглі булочки у 
вигляді горщиків, порожнисті 
всередині. Подають різні 
холодні страви і закуски. 

 13 Ікра зерниста 
охарактеризуйте 

Ікра форелі, зазвичай, яскраво-
червоного кольору. Ікринки - 
дрібні або середні, пружні й 
злегка липкі. Смак досить 
солоний, але при цьому ніжний 
і делікатний.Цінне джерело 
білків і легко засвоюваних 
жирів. 
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Додаток 1.3 
 
Дидактична гра: «Тестограй» 
Умови гри: Кожній з команди надаються завдання у формі тестів з трьома 
варіантами відповіді, але з одна відповідьправильна. Викладач оголошує 
питання ітри варіанти відповіді до них, які знаходяться на різнокольорових 
кульках.Якщо здобувачі освіти  надають правильну відповідь, кульки 
здіймаються в гору , а якщо відповідь неправильна, тоді кульки з 
хибною інформацією зникають. Відповідь надає той учасник з 
команди, який першим підняв руку. 
Завдання для команди «Тартинки»: 
1. Обробні дошки повинні мати: 

- маркування; 
- фарбування; 
- м’якість; 

 
2.Для відкритих бутербродів хліб нарізають завтовшки: 

- 2 – 2,5 см. 
- 1 -  1,5 см. 
- 0,5 – 0,7 см. 
 
 

3.Виберіть правильні групи бутербродів: 
- відкриті, закриті, закусочні, гарячі; 
- закручені, теплі, смажені, закручені; 
- розсипчасті, холодні, напіввідкриті, припущені. 
- відкриті, закриті, закусочні, гарячі; 

 
 
 

      
4.Бутерброди подають: 

- в салатниках, креманках, на порційний тарілках; 
- тарілках, супниках, горщиках, на долонях; 
- на блюдах, вазах – «плато», на закусочних тарілках. 

 
 
 
 
 
 
5.Яка температура подачі холодних страв і закусок? 
- 10 -12 С*; 
-12 -15 С*; 
- 12 -14 С*; 
 

Маркування 

 
1-1,5см 

Відкриті,закриті, 
закусочні, гарячі; 
 

на блюдах, вазах – 
«плато», на 
закусочних тарілках. 

10-12 
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Завдання для команди «Сандвич»: 
1. Вкажіть назву процесу втрати жиру при розбризкуванні під 
час смаження на ньому риби: 
-   чад; 
-   інверсія; 
 -  емульгація.

 
2. Назвіть представника сухих пряних трав, який входить до складу 
малогобукету Garni: 
  -  орегано; 
  -  аніс; 
  -  чабер. 
3. Що входить до бутербродної пасти ?   
- сметана, майонез, лимон; 
- консерви,сир,шинка,оселедець,яйця,вершкове масло,горчиця. 
- соус білий, консерви,ковбаса,гірчиця. 
 
 
 
 
 
 
4.До складу овочевого вінегрету обов’язково входить : 
- варена картопля, варений буряк, морква варена,солоні огірки; 
- варена картопля, варений буряк, солоні огірки, цибуля; 
- варена морква, варена  картопля,  солоні огірки, філе оселедця. 
 
 
 
 
 
 
 
5.Салати з варених овочів заправляють: 
- майонезом, салатною заправкою  
- рослинною олією зі сметаною; 
- вершками, топінгами . 

 
 
 
 
 

Чад 

Чабер 

консерви,сир,шинка,осел
едець,яйця,вершкове 
масло,горчиця. 

варена картопля, варений 
буряк, морква 
варена,солоні огірки; 

майонезом, салатною 
заправкою  
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Завдання для команди «Піта»: 
1. Сандвічі використовують для обслуговування: 

- пасажирів транспорту, відвідувачів місць масового відпочинку 

- відвідувачів фуршетів, шведських ліній 

- відвідувачів буфетів, барів, кафе 

 
 
 
 
2.  Значення салатів із сирих овочів  полягає в тому, що вони 
- збуджують апетит і є джерелом біологічних речовин 

- мають високу харчову цінність 

- регулюють діяльність шлунково-кишкового тракту 

 
 
 
 
 
3.Бутерброди закусочні -  це  підсушені скибки пшеничного хліба: 

- без кірочки, завтовшки 1-1,5 см, завдовжки 5 - 6 см,змащені вершковим 
маслом. 

- без кірочки, завтовшки 1 см, масою 30 - 40 г, зверху покриті тонким шаром 
масла і відповідними до рецептури продуктами 

- з кірочкою, масою 30 - 40 г, зверху покладені жирні продукти 

 
 
 
 
 
 
4. Салати з варених овочів і салати картопляні з м'ясними, рибними 
продуктами відпускають: 

- у салатниках, вазах, тарталетках, кошиках із заварного тіста 

- на закусочних тарілках 

- на металевих блюдах 

 
 
 
5.Рулет Полтавский на відміну від печінкового: 
  - запікають у тісті або у формах 

  - запікають у харовій шафі до готовності 
  - варять на пару 

 

пасажирів транспорту, 
відвідувачів місць 
масового відпочинку 

 

збуджують апетит і є 
джерелом біологічних 
речовин 

 

без кірочки, завтовшки 1-1,5 см, 
завдовжки 5 - 6 см,змащені 
вершковим маслом. 

у салатниках, вазах, тарталетках, кошиках 
із заварного тіста 

 

запікають у харовій шафі до 
готовності 
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Додаток 1.4 
Дидактична гра 
«Технологічний ринг» 
Завдання для команди «Піта» 
Учасник  команди знайомиться із назвою запропонованої холодної  страви, 
згадує їїтехнологію приготування. 
Із представлених 8 карток-підказок з нумерацією окремих технологічних 
операцій процесу приготування 
Салат з капусти  із журавлиною та яблуками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Критерії оцінювання: 
Правильна відповідь оцінюється у «12» балів 
 
 

 

6.Яблука  і 
солодкий перець 
журавлину 

7.Змішують,заправ
ляю за салатною 
заправкою. 

 

3.Прогрівають 

4. Охолоджують 

5.Додають 
нашатковану 
зелену 
цибулю,моркву . 

2. Додають  
цукор,лимонну 
кислоту 

1.Оброблену капусту 
шаткують 
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Дидактична гра 

«Технологічний ринг» 
Завдання для команди «Піта» 
Учень команди знайомиться із назвою запропонованої страви, згадує її 
технологію приготування. 
Із представлених 8карток-підказок з нумерацією окремих технологічних 
операцій процесу приготування зазначеної страви, необхідно скласти 
структурно-логічний порядок – алгоритм її приготування, не зважаючи на 
порядковий номер технологічного ланцюжка. 
операцій процесу приготування 
Салат з капусти  із журавлиною та яблуками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Критерії оцінювання: 
Правильна відповідь оцінюється у «12» балів 
 
 

 
 

6.Яблука  і 
солодкий перець 
журавлину 

7.Змішують,заправ
ляю за салатною 
заправкою. 

 

3.Прогрівають 4. Охолоджують 5.Додають 
нашатковану 
зелену 
цибулю,моркву . 

2. Додають  
цукор,лимонну 
кислоту 

1.Оброблену капусту 
шаткують,квадратни
й переріз0, 
1х0,1,довжина 4-5см, 

8. Подають в 
охолодженому 
салатнику до 10-
12С* 
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Дидактична гра                                                                                  

«Технологічний ринг» 
Завдання для команди «Сандвічі» 
Учасник  команди знайомиться із назвою запропонованої холодної  страви, 
згадує її  технологію приготування. 
Із представлених п’ятикарток-підказок з нумерацією окремих технологічних 
операцій процесу приготування зазначеної  холодної страви, необхідно скласти 
структурно-логічний порядок – алгоритм її приготування, не зважаючи на 
порядковий номер технологічного ланцюжка. 
« Фруктовий салат  з плодів і ягід.» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 4 2 3 

 
 
Критерії оцінювання: 
Правильна відповідь оцінюється у «12» балів 
 
 

 
 

Фруктовий салат 

3.Мандарини та 
помаранчі очищають, 
розділяють на 
часточки 
 

2.Яблука і груші 
очищають, 
нарізають 
скибочками 

1.У слив, абрикосів, 
персиків видаляють 
кісточки 
 

4.Заправляють 
майонезом зі 
сметаною і 
цукровою пудрою 
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Дидактична гра                                                                                  

«Технологічний ринг» 
Завдання для команди «Сандвічі» 
Учасник  команди знайомиться із назвою запропонованої холодної  страви, 
згадує її  технологію приготування. 
Із представлених п’ятикарток-підказок з нумерацією окремих технологічних 
операцій процесу приготування зазначеної  холодної страви, необхідно скласти 
структурно-логічний порядок – алгоритм її приготування, не зважаючи на 
порядковий номер технологічного ланцюжка. 
« Фруктовий салат  з плодів і ягід.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Критерії оцінювання: 
Правильна відповідь оцінюється у «12» балів 
 

1 2 3 4 

Фруктовий салат 

3.Мандарини та 
помаранчі очищають, 
розділяють на 
часточки 
 

2.Яблука і груші 
очищають, 
нарізають 
скибочками 

1.У слив, абрикосів, 
персиків видаляють 
кісточки 

4.Заправляють 
майонезом зі 
сметаною і цукровою 
пудрою 
подають у креманках 
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Дидактична гра                                                                                  

«Технологічний ринг» 
Завдання для команди «Тартинки» 
Учасник  команди знайомиться із назвою запропонованої холодної  страви, 
згадує її  технологію приготування. 
Із представлених карток-підказок з нумерацією окремих технологічних 
операцій процесу приготування зазначеної  холодної страви, необхідно скласти 
структурно-логічний порядок – алгоритм її приготування, не зважаючи на 
порядковий номер технологічного ланцюжка. 
«Салат з червоноголової капуст из яблуками» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 2 1 6 5 4 
 

 
 
Критерії оцінювання: 
Правильна відповідь оцінюється у «12» балів 
 

 

3.нашатковану 
ріпчасту цибулю 

2.  Додають яблука без 
серцевинки і шкірочки 
нарізані  часточками 
яблук 

1.Підготовлену 
капусту шаткують, 
Перетирають із сіллю 
до виділення соку і 
відціджують 

5.нарізані яблука 
збризкують розчином 
лимонної кислоти  
 

4.Заправляють 
салатною заправкою. 

6..Перемішують,викла
дають у 
салатник,подають. 
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5.Нарізані яблука 
збризкують розчином 
лимонної кислоти  
 

 
 
 
Дидактична гра                                                                                 

«Технологічний ринг» 
Завдання для команди «Тартинки» 
Учасник  команди знайомиться із назвою запропонованої холодної  страви, 
згадує її  технологію приготування. 
Із представлених карток-підказок з нумерацією окремих технологічних 
операцій процесу приготування зазначеної  холодної страви, необхідно скласти 
структурно-логічний порядок – алгоритм її приготування, не зважаючи на 
порядковий номер технологічного ланцюжка. 
«Салат з червоноголової капуст из яблуками» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 
 
Критерії оцінювання: 
Правильна відповідь оцінюється у «12» балів 
 
 

 
 

З червоноголової 
капусти та яблуками 

 

3.Нашатковану 
ріпчасту цибулю 

2.  Додають яблука 
без серцевинки і 
шкірочки нарізані  
часточками яблук 

1.Підготовлену капусту 
шаткують, 
Перетирають із сіллю до 
виділення соку і відціджують 

4.Заправляють 
салатною заправкою. 

6.Перемішують,виклад
ають у 
салатник,подають. 
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Додаток 1.5 
Типова задача (брейкворд) для команди «Сандвічі» 
Завдання: ознайомтесь з кросвордом із набору запропонованих літер і 
знайдіть заховані інгредієнти для приготування страви: 
Холодець по-домашньому.  
С І Л Ь П Е К В У Я 
Ц И Б Ц Е Р М Ж И Л 
Я Л У Ч А С О К Р О 
П Е Е Ц Ь Н Т У П В 
Н І Р Х К И А Р І И 
Б В І Н Е Т Ш К Щ Ч 
К О Р Ь П Р К И Я И 
В О Д О Ю У И Х Р Й 
Відповідь 
С І Л Ь          
Ц И Б У Л Я        
П Е Р Е Ц Ь        
К Р І Н Ь П Е Т Р У Ш К И 
Х Р І Н          
Я Л О В И Ч И Й      
К У Р К И         
Х Р Я Щ І         
Ж И Р           
Типова задача (брейкворд) для команди  «Тарталетки» 
Завдання: ознайомтесь з кросвордом із набору запропонованих літер і знайдіть 
заховані інгредієнти для приготування  
Салат « ВІНЕГРЕТ» 
Б У Р Я К В К Р М О 
О Л Я Ц И А Т Я І Л 
А С Б У К А Р Т О П 
К В Л Я Г Р О Х Л Я 
Е Л Е С О Г Р И Б И 
Д Е Ц Ь Ю А С В М Х 
Відповідь 
Б У Р Я К     
К А р Т О П Л Я  
М О Р К В А    
О Л І Я      
Ц И Б У Л Я    
Г Р О Х      
К В А С О Л Я   
О С Е Л Е Д Е Ц Ь 
Г Р И Б И     



64 
 

 
 
 
 
Типова задача (брейкворд) для команди «Піта» 
Завдання: ознайомтесь з кросвордом із набору запропонованих літер і знайдіть 
заховані інгредієнти для приготування  
Помідори фаршировані  яйцем і цибулею. 
 
Я Ц М А Й О Н Е З П 
Й Ю И ф У Л Я Ж С Е 
Ц Ь З Б О Л І Я Б Т 
Я Л П О М І Д О Р Р 
С І П Е Р Е Ц Ь И У 
П У Ь Б О М Т А К Ш 
 
Відповідь 
 
П О М І Д О Р И 
Я Й Ц Я     
С І Л Ь     
П Е Р Е Ц Ь   
Ц И Б У Л Я   
О Л І Я     
П Е Т Р У Ш К А 
М А Й О Н Е З  
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Додаток  1.6 
Дидактична гра: «Вилучи зайве» 
Умови гри: Викладач почергово задає питання кожній команді. Учасники  
команди,до якої звертається викладач, знайомляться із запропонованою 
холодною стравою, а також наданими трьома варіантами відповіді до них. За 
короткий  термін часу (10 секунд) учасники повинні визначитись з відповіддю 
та вилучитипродукт харчування, який не входить до рецептури зазначеної 
страви. 
Критерії оцінювання: Правильні відповіді за указаний термін часу на 4 
питання надають команді – «20» балів. 
Команда «Тартинки»: 
 
Завдання 1.Страва: «Рулет із свинини з морквою» 

 Свинина 
 Морква                  Зайвий інгредієнт - « сало шпик» 
 Сало шпик 
 Желатин 

 
Завдання 2. Страва « Паштет з печінки» 

 Печінка 
 Морква                               Зайвий інгредієнт « сметана» 
 Сметана 
 Цибуля ріпчаста 

 
Завдання 3.Страва « Закуска Ураїнська» 

 М'ясо курки 
 Гриби,тертий сир                   Зайвий інгредієнт « яйця круто зварені» 
 Яйця круто зварені  
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Дидактична гра: «Вилучи зайве» 
Умови гри: Викладач почергово задає питання кожній команді. Учасники  
команди,до якої звертається викладач, знайомляться із запропонованою 
холодною стравою, а також наданими трьома варіантами відповіді до них. За 
короткий  термін часу (10 секунд) учасники повинні визначитись з відповіддю 
та вилучитипродукт харчування, який не входить до рецептури зазначеної 
страви. 
Критерії оцінювання: Правильні відповіді за указаний термін часу на 4 
питання надають команді – «20» балів. 
Команда «Сандвічі»: 
 
Завдання 1.Страва « Креветки запечені під сметанним соусом» 

 Креветки 
 Картопля,сир                  Зайвий інгредієнт «риба» 
 Риба  

 
Завдання 2. СтраваСоус: «Сметанний основний»: 

 Сметана 
 Борошно Зайвий інгредієнт « кефір» 
 Кефір                                     

 
 
 

Завдання 3.Страва: « Ковбаса домашня» 
 Свинина 
 Часник                          Зайвий інгредієнт «крупа гречана» 
 Крупа гречана 
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Дидактична гра: «Вилучи зайве» 
Умови гри: Викладач почергово задає питання кожній команді. Учасники  
команди,до якої звертається викладач, знайомляться із запропонованою 
холодною стравою, а також наданими трьома варіантами відповіді до них. За 
короткий  термін часу (10 секунд) учасники повинні визначитись з відповіддю 
та вилучитипродукт харчування, який не входить до рецептури зазначеної 
страви. 
Критерії оцінювання: Правильні відповіді за указаний термін часу на 4 
питання надають команді – «20» балів. 
Команда «Піта»: 
 
Завдання 1.Страва « Риба фарширована» 

 Риба 
 Чернослив                              Зайвий інгредієнт «чернослив» 
 Цибуля ріпчаста 

 
Завдання 2. СтраваСоус: «Соус паровий»: 

 Яйця( жовток) 
 Вино сухе                               Зайвий інгредієнт «  яйця( жовтки) 
 Петрушка коріння                                    

 
 
 

Завдання 3.Страва: « Риба смажена під маринадом» 
 Риба  
 Часник                          Зайвий інгредієнт «часник» 
 Олія 
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                                                                                                           Додаток 1.7 
 
Дидактична гра: «Дешифрувальник» 
Умови гри: Кожній команді надані по 4 шифрувальні записки. Користуючись 
представленим ключом-відповіддю для розшифрування, необхідно 
співставити цифри з алфавітом та надати правильну відповідь на питання. 
Шифр: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

АБВГ  ГДЕЄ  ЖЗИІ  ЇЙКЛ  МНОП  РСТУ  ФХЦЧ  ШЩЬ  ЮЯ 

 
Критерії оцінювання: Правильна відповідь на питання і зазначений 
термін часу оцінюється у “5” балів. 
Максимальна кількість балів для команди – “20”. 

Завдання для команди «Тартинки»: 
1. Це різновид салатів, до складу яких обов’язково входить червоний столовий 
буряк. 
 
 
 
 
 
2.Дайте назву це окремі  частини(спинка,теша,боковик,високоякісних риб,які 
оброблені посоолом,в’яленням,або холодним копченням. 
 
 
 
 
3.Назвіть овоч, який виготовляли з олова у Стародавній Греції і під час 
святкувань, присвячених богу Аполлону, приносили до вівтаря? 
 
 
 
 
4.Назвіть екзотичний овоч, який вирощують в Україні у південних степових 
районах. Після термічної обробки стручки цього овочу виділяють слиз.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вінегрет 13522626 

11434 Балик 

556411 Морква 

11539 Бамія 
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Дидактична гра: «Дешифрувальник» 
Умови гри: Кожній команді надані по 4 шифрувальні записки. Користуючись 
представленим ключом-відповіддю для розшифрування, необхідно 
співставити цифри з алфавітом та надати правильну відповідь на питання. 
Шифр: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

АБВГ  ГДЕЄ  ЖЗИІ  ЇЙКЛ  МНОП  РСТУ  ФХЦЧ  ШЩЬ  ЮЯ 

 
Критерії оцінювання: Правильна відповідь на питання і зазначений 
термін часу оцінюється у “5” балів. 
Максимальна кількість балів для команди – “20”. 

Завдання для команди «Сандвічі»: 
1.Назвіть овоч, який американці називають "капустою з університетською 
освітою". 
 
 
 
 
2.Назвіть страву,готують на маленьких шматочках підсушеного чи 
обсмаженого на маслі,подають зі шпажкою. 
 
 
 
 
3.Назвіть страву: варені ,смажені,м’ясопродукти, свинокопчення, ковбасу (3-4 
видів м’ясних продуктів нарізують тонкими шматками( по 2-3 на 
порцію),кладуть на блюдо,поряд овочевий гарнір. 
 
 
 
 
 
 
4. Назвіть до якої групи відноситься салат.Варену ковбасу та редиску  
нарізують соломкою,зварені круті яйця подрібнюють на терці з великими 
отворами. Підготовлені продукти викладують шарами,поливають з верху 
соусом майонез,подають  в креманках. 
 
 
 
 
 
 
 

1654543 
Брокколі 

415152 Канапе 

165663  5’9652 Асорті м’ясне 

45462448 Коктейль 
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Дидактична гра: «Дешифрувальник» 
Умови гри: Кожній команді надані по 4 шифрувальні записки. Користуючись 
представленим ключом-відповіддю для розшифрування, необхідно 
співставити цифри з алфавітом та надати правильну відповідь на питання. 
Шифр: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

АБВГ  ГДЕЄ  ЖЗИІ  ЇЙКЛ  МНОП  РСТУ  ФХЦЧ  ШЩЬ  ЮЯ 

 
Критерії оцінювання: Правильна відповідь на питання і зазначений 
термін часу оцінюється у “5” балів. 
Максимальна кількість балів для команди – “20”. 

Завдання для команди «Піта»: 
 
1.Назвіть овоч, який араби називали плодом райських садів і подарунком 
небес? 
 
 
 
 
2.Назвіть овоч, який містить золото, кількість якого у ньому цілком 
достатньо для підтримки здоров'я очей, та і усього організму в 
цілом,використовують доволі часто для приготування салатів. 
 
 
 
 
3. З який гарнір подають до язика відварного? 
 
 
 
 
 
 
4.Це солона,пряна або маринована риба,укладена в поліетиленові банки і 
герметично закупорена,назвіть продукт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               2359 Диня 

             464666231 Кукурудза 

 51572134 Овочевий 

56262613 Пресерви 
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Додаток 1.8 
Дидактична гра: «Розгадай ребус» 
Умови гри: Уважно ознайомитись із світлинами, які відображені на папері і на  
слайдах, та скласти літери у речення та розгадати ребуси складені з вивчених 
тем. 
Критерії оцінювання: За правильно розгаданий ребус команда отримує – “5” 
балів. Максимальна оцінка за завдання – “20 балів. 

Питання для команди « Тартинки» 
 

,, 
 
 
( Страва) 

 
 

  +Л                                                                                            4-Д 

(Хліб для бутербродів) 
 

 
 
 
 
 
 
 

( Салат  вінегрет) 
 
 
 
 
 
 
 

(Солянка) 
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Дидактична гра: «Розгадай ребус» 
Умови гри: Уважно ознайомитись із світлинами, які відображені на папері і на  
слайдах, та скласти літери у речення та розгадати ребус. 
Критерії оцінювання: За правильно розгаданий ребус команда отримує – “5” 
балів. Максимальна оцінка за завдання – “20 балів. 

Питання для команди « Сендвічі» 
Ребус № - 1. 

 
 
 
 
 
 
 

( Кухня) 
Ребус № -2 

 

(Салат овочевий) 
Ребус № - 3. 
 

 
 
 
 
(Запіканка рисова) 
Ребус № - 4 ( Риба фарширована) 
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Дидактична гра: «Розгадай ребус» 
Умови гри: Уважно ознайомитись із світлинами, які відображені на папері і на  
слайдах, та скласти літери у речення та розгадати ребус. 
Критерії оцінювання: За правильно розгаданий ребус команда отримує – “5” 
балів. Максимальна оцінка за завдання – “20 балів. 

Питання для команди « Піта» 
Ребус №- 1 

 
 
 
 
 
 
 

( Яйця фаршировані) 
Ребус №-2 

 
(Сир твердий) 
Ребус №- 3 

 
 
(Лимони,апельсин,ківі) 
Ребус № - 4 
 

 
 
 
 
 
 

( Пектин) 
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Дидактична гра: «Брифінг» 
Робота з командами. Презентація домашнього завдання під девізом: 
«Сучасні і креативні» (для здобувачів освіти  що навчаються на високому 
рівні).Команди, відповідно до оголошеного конкурсу «Банк ідей» від журналу 
«Ресторатор», презентують результати пошукової роботи у формі електронної 
презентації, в якій надають технологію приготування фірмової страви, 
розробленої учнями-авторами цієї команди, а також представляють складену 
технологічну картку на зазначену фірмову страву. Створені фірмові 
страви, якими зацікавляться ресторатори міста Охтирка, будуть внесені до 
меню місцевих ресторанів. 
За рівень виконання завдання творча група команди може отримати 
максимальну кількість балів – «15». 
Команда «Тартинки». 
Назва фірмової холодної  страви: Салат «Цезар з криветками». 
Виступ команди. Увага на екран (мультимедійна  презентація). 

Один з варіантів популярного в усьому 
світі салату. І хоча найперший салат 
цезар не містив продуктів тваринного 
походження, з часом у нього почали 
додавати яйця, курку, індичку, креветки, 
сьомгу, тунця, бекон, шинку. Легкий, але 
ситний, ніжний і пікантний, ароматний і 
хрусткий класичний цезар з креветками 
додасть витонченості вашому раціону. 
Найсмачніша заправка для такого салату 
вийде, якщо оливкову олія настоювати 
на часнику днів п'ять. 

Салат “ ЦЕЗАР”

 
Технологія приготування 
Розморозити креветки. Найпростіший спосіб — викласти їх на суху 
сковороду й підігріти на маленькому вогні. Після цього креветки потрібно 
очистити. Потім звільнене від нутрощів, панцирів і хвостиків делікатесне 
м’ясо слід ретельно промити під проточною водою. Якщо креветки сирі, їх 
потрібно підсмажити на оливковій олії на сковороді до ніжно-рожевого 
кольору, приправивши сіллю, перцем і часником. Зробити сухарики з батона 
так, як це описано у базовому рецепті.Зварити перепелині яйця. Маленька 
кулінарна хитрість № 3 — щоб вонине тріснули й не витекли, в каструлю, де 
буде проходити термічна обробка,варто додати дрібку солі. Помідори помити й 
розрізати на половинки. Зібрати потрібну кількість порцій салату цезар. 
На тарілках розкластиподрібнений салат, потім креветки, помідори, яйця. 
Посипати сухариками,додати сир, кунжут, полити соусом 
 



75 
 

 
 
 
Дякую команді. Шановні майбутні шеф-кухарі! Ваше рішення з приводу 
оцінки за виконання даного завдання. Зауважую, що результати цього 
конкурсного завдання визначаються методом колективного оцінювання. 
Викладач: 
Дякую команді. Шановні майбутні шеф-кухарі! Ваше рішення з приводу 
оцінки за виконання даного завдання. Команда заслуговує на «15» балів? 
Команда «Піта» 
Назва фірмової страви салат « Теплий салат із печінки та зерен гранату» 
Виступ команди,увага на екран ( мультимедійна презентація) 
 

Ситний і дуже смачний салат!
М’ясо курки  в ньому — основний
інгредієнт, зернятка гранату які
дуже освіжають салат,  та велика 
кількість зелені та горіхового соусу 
надає салату незвичайні смакові

якості.

 
 
Технологія приготування. 
         Курячу печінку обробляємо, знімаємо плівку.Нарізаємо на шматочки, 
приблизно однакового розміру. Обсмажуємо печінку в суміші оливкової олії та 
вершкового масла. Коли печінка буде готова, додаємо бальзамічний оцет та 
тушкуємо на маленькому вогні 3-4 хвилини. В окремій тарілочці змішуємо 
оливкову олію та краплину трюфельної олії, можна додати лимонного соку. За 
допомогою вінчика  ретельно все це перемішуємо. Солимо та перчимо за 
смаком. На порційну тарілку викладаємо печінку, зверху листочки салатного 
міксу та поливаємо соусом, який ми приготували в попередньому кроці. 
Прикрашаємо зверху зернами граната. 
Викладач. Дякую команді. Шановні майбутні шеф-кухарі! Ваше рішення з 
приводу 
оцінки за виконання даного завдання. Зауважую, що результати цього 
конкурсного завдання визначаються методом колективного оцінювання. 
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Команда «Сандвічі» 
Назва фірмової страви салат « Теплий салат із печінки та зерен гранату» 
Виступ команди,увага на екран ( мультимедійна презентація) 

Найменуваннясировини і 

продуктів

Розхідсировинина 1000г

Брутто, г Нетто, г

Свиняча рулька 1470 1290

Часник 45 40

Імбир 40 40

Сіль 20 20

Перець червоний мелений ½ ч. л. ½ ч. л.

Масло рослинне 40 40

Розмарин 20 20

Шавлія 20 20

Мед 100 100

Яблука 180 160

Вода 1,2 1,2

Цибуля ріпчаста 150 120

Вихід: з маслом - 1000

Технологічна карта №1
«Свиннарулька по - Гусарські»
Технологія приготування

У каструлю залити   воду, додати частину  цибулі ріпчастої 
розрізаної навпіл , 1/2 всіх спецій, половину імбиру, закласти 
підготовлену рульку. Довести  воду до кипіння, накрити 
кришкою і варити  дві  години.  Періодично знімаючи піну і 
за необхідності підливати воду. Нагріти духову шафу  до  
температури 220°С.  Мед,олію, подрібнений  часник,сіль і 
перець перемішати,залишити на 20 хвилин. В дварену рульку
натерти сумішшю з меду , олії,часнику, солі та  перцю, запікати  
у духовій шафі 15-20 хвилин при помірному вогні до утворення 
золотавої кірочки. Додайте залишок цибулі і яблука нарізані на 
часточки до рульки і запікайте  ще 20-30 хвилин . Вийняти  
форму з духової шафи  і залиште  готову  рульку 20  хвилин –
так м'ясо, "відпочивши", стане  соковитішою

Консистенція –м’яка, соковита
Колір – на розрізі світло-
коричневий.
Смак та запах- властивий 
запеченим  продуктам з 
ароматом спецій.

 
 
Технологія приготування 
У каструлю залити   воду, додати частину  цибулі ріпчастої розрізаної навпіл , 
1/2 всіх спецій, половину імбиру, закласти підготовлену рульку. Довести  воду 
до кипіння, накрити кришкою і варити  дві  години.  Періодично знімаючи піну 
і за необхідності підливати воду. Нагріти духову шафу  до  температури 220°С.  
Мед,олію, подрібнений  часник,сіль і перець перемішати,залишити на 20 
хвилин. В дварену  рульку натерти сумішшю з меду , олії,часнику, солі та  
перцю, запікати  у духовій шафі 15-20 хвилин при помірному вогні до 
утворення золотавої кірочки. Додайте залишок цибулі і яблука нарізані на 
часточки до рульки  і запікайте  ще 20-30 хвилин . Вийняти  форму з духової 
шафи  і залиште  готову  рульку 20  хвилин – так м'ясо, "відпочивши", стане  
соковитішою . 
Поради від команди: 
Чудовим доповненням до страви буде томатний соус, приготований зі свіжих 
томатів за лічені хвилини: потрібно очищені томати подрібнити за допомоги 
блендера з додаванням солі, часнику, зелені петрушки та соку лимону (за 
смаком) 
Викладач. Дякую команді. Шановні майбутні шеф-кухарі! Ваше рішення з 
приводуоцінки за виконання даного завдання. Зауважую, що результати цього 
конкурсного завдання визначаються методом колективного оцінювання. 
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Додаток 1.10 
 
«Конкурс капітанів» через дидактичну гру: «Феномен» -- Сase-
study(„Кейсстаді”). 
Мета: Гра сприяє розвитку уваги, навичок логічного пошуку. 
Умови гри: Викладач надає короткий і точний виклад ситуації з конкретною 
проблемою. Необхідно швидко надати варіант вирішення професійного 
ситуаційного тесту (творче есе). 
Максимальна кількість балів за конкурс – «5». 
Капітан команди «Тартинки». 
Типова помилка: 
Під час бракеражу страви “Салат із свіжої  капусти” шеф-кухар виявив, що 
страва не відповідає вимогам до якості, а саме:  відбулося виділення соку з 
овочів. 
Вам потрібно:з'ясувати причину професійної помилки;запропонувати шляхи 
попередження помилки в роботі;надати професійну пораду, якщо можливо 
виправити зазначенупроблему. 
Бажана відповідь: 
Причина: салат  із свіжої капусти  перетерли та посолили за рано,  салат  із 
свіжої капусти не перетирають,солять тільки перед подаванням. 
Капітан команди «Піта». 
Типова помилка: 
Від відвідувача ресторану “Тет – а Тет ” під час обслуговування бенкету 
поступила скарга на страву « Паштетіз печінки», консистенція не однорідна,з 
крупинками. 
Вам потрібно:з'ясувати причину професійної помилки;запропонувати шляхи 
попередження помилки в роботі;надати професійну пораду, якщо можливо 
виправити зазначенупроблему. 
Типова помилка:Пересмажили печінку,погано подрібнили. 
Шляхи попередження помилки. Печінку злегка підсмажити, протушкувати до 
готовності,охолодити і двічі пропустити крізь мясорубку з решіткою з малими 
отворами. 
Капітан команди «Сандвічі». 
Типова помилка: 
Під час приготування страви кухар  стикнувся звиробничою ситуацією, яка 
йому заважає, бо муси з різних овочів для єдиноїстрави мали типові помилки, а 
саме: шар мусу з моркви має наявні грудочки,а у шарі мусу з цвітної капусти 
допущена слабка збитість, у шарі з солодкогоперцю – слабко виражений смак і 
запах. 
Вам потрібно: 
з'ясувати причину професійної помилки;запропонувати шляхи попередження 
помилки в роботі;надати професійну пораду, якщо можливо виправити 
зазначенупроблему. 
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Бажана відповідь: 
Причина: Мус являє собою збите желе. У першому шарі мусу причиною 
стало те, що морква не була доведена до готовності. Підготовлену овочеву 
основу з цвітної капусти збивали гарячою. 
 Солодкого перцю взято не занормою закладки відповідно рецептури. 
Шляхи попередження помилки в роботі: Варити моркву потрібно, щоб 
вона набула м'якої консистенції. Підготовлену масу з цвітної капусти 
необхідно було охолодити до 30-40 градусів, а потім збивати до утворення 
стійкої пухкої маси. Необхідно дотримуватись норм закладки сировини 
відповідно до рецептури. 
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   Додаток 1.11 
Хвилинка – цікавинка. 

Навчальний фільм «Ложка - перо Deco spoon» 

Хвилинка  цікавинка

 
 Навчальний фільм «Ложка -перо Deco spoon»декоративна ложка. 
Коментар фільму викладачем.До Вашої уваги нова сторінка кулінарного 
мистецтва – ложка –перо Deco spoon (декоративна ложка).  
Ця кулінарна знахідкастане Вам у нагоді для оволодіння креативними 
напрямами підчас оформлення страв. За допомоги декоративної ложки можна 

Легкими рухами руки, ви перетворюєтесь у чарівника 
– художника, бо такаложка-олівець для страв – як 
пензлик для полотна. За допомоги цього 
кулінарного винаходу, декоруючи тарілку, Ви маєте 
змогу нанести автограф.Таким чином, затвердити себе 
у ролі професійного митця, додавши до декору 
свою родзинку, придавши страві незвичного шарму. 
Приглушена палітрапанно тарілки за допомоги 
«Ложки-перо» універсально перетворюється у 
неперевершену їстівну композицію. Ненав’язливий 

єфект краси страви підкреслює саме декор тарілки. Якщо працю кухаря 
поважаєш, 
Хист до оформлення страв маєш. 
Ложку-перо не завадить придбати, 
Щоб знаним шеф-кухарем стати. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Державний навчальний заклад 
                     « Охтирський центр професійно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Збірник туаріальних карток 
   З предмета « Технологія приготування їжі з основами товарознавства»
              Тема: « Технологія приготування 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 

Державний навчальний заклад  
« Охтирський центр професійно – технічної освіти»

туаріальних карток  
З предмета « Технологія приготування їжі з основами товарознавства»

Тема: « Технологія приготування холодних страв і закусок»

       

                                            М. Охтирка 
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технічної освіти» 

З предмета « Технологія приготування їжі з основами товарознавства» 
холодних страв і закусок» 
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 Розроблений збірник  тотуарільних карток для проведення  
лабораторно-практичних робіт та  уроків з виробничого навчання  з професії 
«Кухар». 

Збірникрозроблено відповідно до навчальних планів та 
програмДержавного стандарту професійно-технічноїосвіти з професії 5122 
«Кухар» кваліфікація: 4 розря. 

Збірник тотуаріальних  карток  призначений на допомогу викладачам  
професійно-теоретичної підготовкипрофесійно-технічнихнавчальнихзакладів  
для проведення уроків.  
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  Тотуріальна картка  
                               На страву « Салат Шопский» 
РецептураУкраїнської кухні В.С.Доцяк  К, :  « Наш час» 2014. – 400с.; іл 
Найменування сировини  Вказівки і пояснення Інструмент,обладнання 

 Томати,огірки,ріпчаста 
 цибуля,перець солодкий, 
маслини,бринза, 
оливкова 
 олія,оцет,зелень.сіль. 

Середній ніж 
кухарської трійки, 
обробна дошка 
промаркована « Х»; 
« ОС» 

 Очищену цибулину розділіть на 6-8 часточок і потім 
тонко наріжте упоперек. 

 Перці очистіть від зерен і наріжте шматочками на 
смак. Додайте до цибулі. 

 Огірки розріжте на 4 частини вдовж і потім 
упоперек кубиками середнього розміру. Якщо у 
огірків груба шкірка, їх можна заздалегідь очистити. 

 Помідори наріжте часточками приблизно такого ж 
розміру, як і огірки. 

 Посоліть салат на смак, заправте олією і оцтом, 
перемішайте. 

 Бринзу натріть на крупній тертці. 

 Розкладіть салат по тарілках, щедро посипте 
бринзою і прикрасьте петрушкою і маслинами. 
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Тотуріальна картка  
                               На страву:Салат «З курки, грибами та горіхами» 
РецептураУкраїнської кухні В.С.Доцяк  К, :  « Наш час» 2014. – 400с.; іл 
Найменування сировини  Вказівки і пояснення        

 
Інструменті обладнання 

 

Куряче філе відварне, 
мариновані гриби,яйця 
 зварені круто,цибуля  
ріпчаста,волоські горіхи, 
майонез, 
сіль,олія. 

Середній ніж кухарської 

трійки, обробна дошка 

промаркована « Х» 

 

 

Обчистити цибулю, нарізати (пів цибулини) 
кільцями. 
 
 
 

 

Обсмажити нарізану цибулю на олії до світло-
золотистого кольору 
 
 
 

 

Відварене куряче філе, зварені яйця нарізати 
невеликими кубиками. 

 

Нарізати гриби пластинками. 
 
 
 
 

 Горіхи злегка підсмажте на сухій сковороді або в 
духовці. Трохи подрібніть 
горіхи качалкою або порубайте їх ножем. 
 

 Змішайте всі підготовлені інгредієнти 
Посоліть, при бажанні поперчіть салат. 
 
 

 

Заправте його майонезом. Розкладіть салат по  
тарілках та притрусить кожну порцію горіхами. 
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Тотуріальна картка  
                               На страву:Салат « Цезарь » 
РецептураУкраїнської кухні В.С.Доцяк  К, :  « Наш час» 2014. – 400с.; іл 
 
Найменування сировини       Вказівки і пояснення Інструмент і 

обладнання 

 
 

Салат Айсберг,соус, 
запечені грінки,сир  
пармезан,оливкова олія, 
сідь, 

Середній ніж 
кухарської трійки, 
обробна дошка 
промаркована 
« Х»;«О,С» 

 

 Ретельно помийте листя салату і обсушіть його. До 
використання можна тримати підготовлене листя в 
холодильнику. 

 

 

 Часникову масу додайте в олію і прогрійте все 
разом на легкому вогні до температури 60-70°С. 
Охолодіть. 

 

 Хліб наріжте невеликими кубиками або наламайте 
шматочками. Свіжий хліб простіше саме рвати на 
шматочки, а грінки з нього виходять більш 
хрусткими, ніж з черствого. 

 

 Хлібні шматочки підсушіть в духовці на 
невеликому вогні до рум'яності, періодично 
помішуючи.Підрум'янені грінки збризніть 
часниковим маслом, а при бажанні посоліть і 
поперчіть. Відправте ще на пару хвилин в духовку. 
Охолодіть. 

 

 Сир натріть на тертці. Салатницю натріть 
зсередини шматочком часнику, що залишився. 

  

 

 Посоліть, поперчіть, збризніть часниковим маслом, 
перемішайте. 
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 Додайте в салат востеширський соус. 

 

 Додайте лимонний сік на смак, 
перемішайте.Додайте тертий пармезан і грінки, 
знову струсіть салат і негайно подавайте до столу, 
щоб грінки не розмокнули. 
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                                Тотуріальна картка  
                               На страву: « Вінегрет» » 
РецептураУкраїнської кухні В.С.Доцяк  К, :  « Наш час» 2014. – 400с.; іл 
Найменування сировини     Вказівки і пояснення Інвентар і 

обладнання 
 
 
 
 
 
 

 Картопля,буряк,морква , 
 ріпчаста цибуля,квашена  
 капуста (без соку), 
 квашені огірки,червона  
 квасоля,соняшникова  
 олія,сіль, чорний мелений  
 перець. 

Середній ніж 
кухарської трійки, 
обробна дошка 
промаркована « Х»; 
« ОВ» 

 
 
 
 
 

Квасолю перебрати,намочити у воді кімнатної 
температури, відварити до готовності. 

 
 
 
 
 

Буряк обробити ,відварити,охолодити,очистити. 

 
 
 
 
 
 

Картоплю, моркву,  вимити, відварити. 
 

 
 
 
 
 

Очищену цибулю нарізати півкільцями. 
 

 
 
 
 
 

Картоплю  очистити,охолодити,  нарізати  
дрібними кубиками 0,3-0,5см 
 
 

 Моркву  очистити,охолодити, нарізати дрібними 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

кубиками 0,3-0,5см 
 
 
 
 
 
 

Солоні огірки очистити від шкірочки, нарізати
дрібними кубиками 0,3-0,5см 

 

 
Квашену капусту перебрати, віджати, нашаткувати

 
Підготовлені овочі з'єднати, заправити олією.
 

 
Червоні  варені буряки очистити,охолодити, 
нарізати дрібними кубиками 0,3-
рослинним маслом,дати трохи постояти.
 
 

Підготовлені овочі змішують,заправляють 
салатною заправкою. 

подають охолодженим при t-10
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истити від шкірочки, нарізати 

Квашену капусту перебрати, віджати, нашаткувати 

Підготовлені овочі з'єднати, заправити олією. 

буряки очистити,охолодити, 
-0,5см,заправити 

рослинним маслом,дати трохи постояти. 

Підготовлені овочі змішують,заправляють 

10-12C* 



 

 
 
 
 
 
Тотуріальна картка  
Салат «Весна» 
РецептураУкраїнської кухні В.С.Доцяк  К, :  « Наш час» 2014. 
 
Найменування сировини

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

РецептураУкраїнської кухні В.С.Доцяк  К, :  « Наш час» 2014. 

Найменування сировини    Вказівки і пояснення Інструмент і 
обладнання

Редиска, свіжий огірок, 
салат латук,зелена цибуля, 
кріп,яйця варені круто, 
сметана,сіль. 
 

Середній ніж 
кухарської трійки, 
обробна дошка 
промаркована
«ОС»; «ОВ».

 Оброблену редиску  натирають на терці з великими 
отворами. 

Свіжі оброблені огірки нарізають соломкою 
завдовжки 4-5см,квадратний переріз 0,2х0,2см.

 

Зварені круто яйця нарізають дрібними кубиками.

 

Листя салата,зелену цибулю дрібно  січуть.

 

Підготовлені інгредієнти  
солять,змішують,заправляють сметаною,подають в 
салатниках,креманках. 
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РецептураУкраїнської кухні В.С.Доцяк  К, :  « Наш час» 2014. – 400с.; іл 

Інструмент і 
обладнання 
Середній ніж 
кухарської трійки, 
обробна дошка 
промаркована « Х»; 
«ОС»; «ОВ». 

Оброблену редиску  натирають на терці з великими 

Свіжі оброблені огірки нарізають соломкою 
5см,квадратний переріз 0,2х0,2см. 

Зварені круто яйця нарізають дрібними кубиками. 

,зелену цибулю дрібно  січуть. 

солять,змішують,заправляють сметаною,подають в 



 

 
 
 
 
Тотуріальна картка  
На страву : «Салат м’ясний із свіжими огірками»
РецептураУкраїнської кухні В.С.Доцяк  К, :  « Наш час» 2014. 
 
Найменування сировини
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ясний із свіжими огірками» 
РецептураУкраїнської кухні В.С.Доцяк  К, :  « Наш час» 2014. 

Найменування сировини          Вказівки і пояснення Інструмент і обладнання
М'ясо курки,картопля, 
огірки солоні, 
листя салата,яйця, 
майонез, 

Середні
трійки, обробні дошки
промаркована
«ОВ»; «МВ».

М'ясо курки відварити, нарізати скибочками або 
кубиками. 

 
 

 
Картопдю відварну охолодити,очистити,нарізати 
дрібними кубиками. 

Моркву відварну охолодити,очистити,нарізати 
дрібними кубиками. 

Солоні огірки очистити від шкірочки,нарізати 
дрібними кубиками або скибочками.

 

Зєднати м'ясо курки,картоплю,огірки,
майонезом. 

Подавати: у салатник викласти листя салату, на них 
гіркою – салат. Оздобити яйцем,
зеленню. 
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РецептураУкраїнської кухні В.С.Доцяк  К, :  « Наш час» 2014. – 400с.; іл 

Інструмент і обладнання 
Середній ніж кухарської 
трійки, обробні дошки 
промаркована « Х»; 
«ОВ»; «МВ». 

нарізати скибочками або 

охолодити,очистити,нарізати 

Моркву відварну охолодити,очистити,нарізати 

рки очистити від шкірочки,нарізати 
дрібними кубиками або скибочками. 

Зєднати м'ясо курки,картоплю,огірки,заправити 

Подавати: у салатник викласти листя салату, на них 
салат. Оздобити яйцем,м’ясом птиці, 
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Тотуріальна картка  
                                         Салат «Дністер » 
РецептураУкраїнської кухні В.С.Доцяк  К, :  « Наш час» 2014. – 400с.; іл 
Найменування сировини  Вказівки і пояснення. Інструмент і 

обладнання 
 
 
 
 
 
 

Капуста білоголова, 
горошок зелений, 
цибуля ріпчаста, ковбаса  
напівкопчена,оцет, 
цукор,яйця,майонез. 

Середній ніж 
кухарської 
трійки, обробна 
дошка 
промаркована 
 « Х»; « О.С»; 
«МВ» 
 

 
 
 
 
 

 

Оброблену капусту білоголову  нарізати 
соломкою 
прогріти з отцом,заправити цукром. 

 
 
 
 
 
 

Ковбасу напівкопчену нарізати соломкою 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тотуріальна картка  
 Холодні страви з печінки
РецептураУкраїнської кухні В.С.Доцяк  К, :  « Наш час» 2014. 
Найменування сировини

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Зєднати капусту,ковбасу,цибулю
заправити майонезом,перцем.

Подавати: у салатник викласти салат, 
оздобити круто звареними яйцями, ковбасою, 
зеленню. 

 
 
 
 

Холодні страви з печінки 
РецептураУкраїнської кухні В.С.Доцяк  К, :  « Наш час» 2014. 
Найменування сировини          Вказівки та поясненя Інструмент і 

обладнання
 Печінка свиняча,або  
яловича,або с/птиці, 
цибуля ріпчаста, 
морква,молоко, 
масло вершкове. 

Середній ніж 

кухарської трійки, 

обробна дошка 

промаркована

« МС»; блендер.

Механічна і кулінарна обробка
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Зєднати капусту,ковбасу,цибулю, 
майонезом,перцем. 

Подавати: у салатник викласти салат, 
оздобити круто звареними яйцями, ковбасою, 

РецептураУкраїнської кухні В.С.Доцяк  К, :  « Наш час» 2014. – 400с.; іл 
Інструмент і 
обладнання 
Середній ніж 

кухарської трійки, 

обробна дошка 

промаркована « Х»; 

« МС»; блендер. 

Механічна і кулінарна обробка 
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Печінку обсмажують  з салом і цибулею ріпчастою 
нарізану великими шматочками. 

 
 
 
 
 

Подріблення,додавання масла вершкового, 
приготування пате ( паштету) 

 
 
 
 
 

 
Формування,охолодження,оформлення,подавання. 

 
 
 
 
 
 

Пате з печінки 

 
 
 
Тотуріальна картка 
                               Приготування страви «Яйця фаршировані» 
РецептураУкраїнської кухні В.С.Доцяк  К, :  « Наш час» 2014. – 400с.; іл. 

 

Найменування сировини  Вказівки та поясненя Інструмент і 
обладнання 

 

Яйця,масло вершкове, 
білі гриби або печериці, 
зелень,майонез,білий соус, 
сіль. 
 

Середній ніж 

кухарської трійки, 

обробна дошка 

промаркована « Х» 

 

 
 
 
 

Білі гриби замочити  



93 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Цибулю порізати  дрібними кубиками 

 
 
 
 
 

Гриби  білі або печериці  відварені подрібнити 

 
 
 
 
 
 

Жовтки  нарізати  дрібними кубиками 
 
 
 
 

 
 

 
У жовтки додати гриби смажені з цибулеюі 
перемішати. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Приготувати білий основний соус. Додати майонез 
суміш перемішати до однорідної консистенції. 

 
 
 
 
 
 

Додати до фаршу соус (трошки залишити для 
оформлення страви) і перемішати. За бажанням 
можна додати солі. 

 
 
 
 
 
 

Яйця зварені круто, почистити, відділити жовтки від 
білків. Щоб стінки білків були рівномірної товщини, 
яйця закладайте у киплячу воду, а щоб яйця не 
потріскали перед тим як покласти їх в окроп 
нагрійте в теплій воді. 

 
 
 

 Подають фаршировані яйця на столових мілких 
закусочних тарілках. 
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Додаток 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

Збірник флеш 
 з предмета « Технологія приготування їжі з основами товарознавства»
Тема:  «Технологія приготування холодних страв і закусок»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               м. Охтирка
 
 
 
 
 
 
 

Флеш - картки 

  

Флеш - 

Збірник флеш – карток 
з предмета « Технологія приготування їжі з основами товарознавства»
Тема:  «Технологія приготування холодних страв і закусок»

. Охтирка 

 картки 

Флеш - картки 

 

Флеш картки 
 

Флеш – картки 
Холодні страви 
          і   закуски 
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з предмета « Технологія приготування їжі з основами товарознавства» 
Тема:  «Технологія приготування холодних страв і закусок» 
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                     Збірник  адаптований  до вимог навчальної програми у системі  прфесійно- 
технічної освіти і, безумовно, сприятиме глибшому оволодінню матеріалу та 
систематизації знань. Поданий із урахуванням сучасних підходів , ґрунтовні 
узагальнення, вдало підібрані завдання , цікаві питання для роздумів і міркувань, 
доступність викладу, продуманість й оптимальність структури роблять "Збірник " 
концептуально цілісним, оригінальним й актуальним . Тема підібрана згідно з 
програмою підготовки здобувачів освіти з професії « Кухар».  

Кожен розділ включає запитання  та закінчується відповідями, які можуть слугувати 
опорою при підготовці до іспиту, для самоперевірки й повторення, що охоплює весь 
вивчений матеріал. Матеріал відповідає спеціальності здобувачів освіти , завдання  
сприяють засвоєнню , розумінню та практичному застосуванню в майбутній фаховій 
діяльності, завдання стимулюють творчий процес роботи  здобувачів освіти  та 
підвищують їх зацікавленість у самостійній підготовці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Флеш-картки 
З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
Тема:Значення холодних закусок у харчуванні»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запитання. 

 
ЯКЕ ? 
 
значення холодних страв у 
харчуванні людини 

Запитання 
 
 
 
 
Назвіть норми витрати 
солі,спецій,зелені на одну 
порцію 

Запитання 
 
 
Температура подавання 
холодних страв і закусок

Технологія приготування холодних страв і закусок»
Тема:Значення холодних закусок у харчуванні» 

значення холодних страв у 

Відповідь 
Холодні страви і закуски  є 
основним джерелом  
вітамінів(С,каротину,групи
В),збуджують 
апетит,урозноманітнюють
харчування,поліпшують 
засвоюваність 
їжі,стимулюють діяльність 
травних залоз,їх подають 
на початку приймання їжі.

Назвіть норми витрати 
солі,спецій,зелені на одну 

Відповідь 
 
Температура подавання 
холодних страв і закусок:
10-12С*,гарячих – 55
 

Температура подавання 
холодних страв і закусок 

Відповіь 
 
Норми цих продуктів на одну 
порцію закусок іхолодних 
страв,Г(нето): сіль-
мелений- 0,02,перець 
горошком-0,05,лавровий 
лист-0,01,салат і зелена
цибуля-5-10,перець солодкий 
-50-10,петрушка,кріп(зелень)
2-3. 
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Технологія приготування холодних страв і закусок» 

Холодні страви і закуски  є 
основним джерелом  

С,каротину,групи 

апетит,урозноманітнюють 
харчування,поліпшують  

їжі,стимулюють діяльність 
травних залоз,їх подають  
на початку приймання їжі. 

Температура подавання  
холодних страв і закусок: 

55-60С* 

Норми цих продуктів на одну 
порцію закусок іхолодних 

-2-3,перець 
0,02,перець 

0,05,лавровий 
0,01,салат і зелена 

10,перець солодкий 
,петрушка,кріп(зелень)-



 

 
 
  Флеш-картки 
З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
 Тема:Значення холодних закусок у харчуванні»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запитання. 
 
Як поділяються холодні 
страви і закуски за 
характером кулінарної 
обробки. 
 

Запитання 
 
Холодні страви і закуски 
подают  в ………… 
 
 

Запитання 
 
Яка особливість між 
закускою і стравою. 
 
 

З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
Тема:Значення холодних закусок у харчуванні» 

Як поділяються холодні 

характером кулінарної 

Відповідь: 
Холодні страви і можна 
поділити  на такі 
групи:бутерброди:бенкетні 
закуски,холодні страви і 
закуски з м’яса та 
риби,нерибних продуктів 
моря,з овочів і грибів,з 
варених овочів,маринованих 
овочів,гастрономічних 
продуктів. 
 

Холодні страви і закуски 

Відповідь 
 
Між закускою і стравою 
особливої відмінності не має,
Особливо якщо.їх подають  
перед обідом,вони відіграють 
Роль закуски,а в меню 
сніданку або вечері можуть 
бути основною стравою.
 

Відповіь 
 
Холодні страви і закуски 
подають в закусочних 
тарілках,блюда овальної і 
круглої 
форми,лотках,ікорницях,мен
ажницяхкреманках,розетеах,
посуд має відповідати 
закусці,яку подають,за 
формою і розміром.
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З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок» 

Холодні страви і можна 

групи:бутерброди:бенкетні 
закуски,холодні страви і 

риби,нерибних продуктів 
моря,з овочів і грибів,з 
варених овочів,маринованих 
овочів,гастрономічних 

Між закускою і стравою 
особливої відмінності не має, 
Особливо якщо.їх подають  
перед обідом,вони відіграють  
Роль закуски,а в меню 
сніданку або вечері можуть 
бути основною стравою. 

Холодні страви і закуски 
подають в закусочних 
тарілках,блюда овальної і 

форми,лотках,ікорницях,мен
ажницяхкреманках,розетеах,
посуд має відповідати 
закусці,яку подають,за 
формою і розміром. 



 

 
  Флеш-картки 
З предмета « Технологія приготування 
 Тема: « Особливості організації роботи холодного цеху
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запитання. 
 
Призначення холодного цеху,
В яких типів підприємствах 
ресторанного закладу 
організовують їх. 
 
 

Запитання 
 
Що враховують при 
організації холодного цеху.

Запитання 
 
Які організовують робочі 
місця для приготування 
холодних страв і закусок.
 
 
 

З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
Особливості організації роботи холодного цеху» 

Призначення холодного цеху, 
В яких типів підприємствах 

Відповідь: 
Холодний цех призначений 
для 
приготування,порціонування 
і оформлення 
закусок,холодних 
страв,солодких страв і 
холодних перших страв.Його 
організовують на  
підприємствах різних 
типів,крім спеціалізованих. 
 

організації холодного цеху. 

Відповідь: Робочі місця 
організовують взалежності 
від технологічного процесу.
*перше місце для 
приготування страв і закусок 
з сирих овочів. 
*друге для приготування 
страв із гастрономії мясної та 
рибної. 
* третє місце для 
порціонування та 
відпускання страв .
 
 

Які організовують робочі 
місця для приготування 
холодних страв і закусок. 

Відповіь: 
Враховують такі особливості: 
холодні страви і закуски 
перед порціонуванням не 
підлягають  тепловій 
обробці,готують в міру 
реалізації, заправляють перед 
подачею,і повинен мати 
зручний зв'язок з усіма 
виробничими 
приміщеннями. 
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холодних страв і закусок» 
 

Холодний цех призначений 

приготування,порціонування 

страв,солодких страв і 
холодних перших страв.Його 

підприємствах різних 
типів,крім спеціалізованих.  

: Робочі місця 
організовують взалежності 
від технологічного процесу. 

приготування страв і закусок 

*друге для приготування 
страв із гастрономії мясної та 

відпускання страв . 

Враховують такі особливості: 
холодні страви і закуски 
перед порціонуванням не 
підлягають  тепловій 
обробці,готують в міру 
реалізації, заправляють перед 
подачею,і повинен мати 
зручний зв'язок з усіма 



 

 
 
Флеш-картки 
З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
Тема: « Характеристика і підготовка продуктів 
  для приготування холодних страв і закусок
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запитання. 
Які овочі використовують для 
приготування холодних страв 
і закусок 

Запитання 
 
Які м’ясопродукти  
використовують під час 
приготування 
холодних  страв і закусок.

Запитання 
Назвіть рибу і рибні продукти 
які використовують для 
приготування холодних страв 
і закусок. 
 
 

З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
Характеристика і підготовка продуктів  

для приготування холодних страв і закусок» 

Які овочі використовують для 
приготування холодних страв 

Відповідь: 
Для приготування 
салатів,гарнірів і 
оформлення  страв 
використовують сирі 
овочі:моркву,капусту,огірки,
томати,листя салату,зелену 
цибулю,редиску,солодкий 
перець,зелень,хрін,лимони,то
що. 

використовують під час 

страв і закусок. 

Відповідь:  
Рибні холодні страви і 
закуски готують з риби 
солоної,копченої,в’
баликових 
виробів,ікри,рибних 
консервів,відварної 
риби,смаженої,пресерви.
 
 

Назвіть рибу і рибні продукти 
які використовують для 
приготування холодних страв 

Відповіь: 
Для приготування 
використовують м'ясо варене 
і смажене великим 
шматком,варений 
язик,шинку,буженину,окіст,р
улет,грудинку,корейку,
смажену і відварну 
птицю,дичину і ковбасні 
вироби  варені, 
фаршировані,напівкопчені,
копчені. 
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З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок» 

Для приготування 

оформлення  страв 
використовують сирі 
овочі:моркву,капусту,огірки,
томати,листя салату,зелену 
цибулю,редиску,солодкий 
перець,зелень,хрін,лимони,то

страви і 
закуски готують з риби 

’яленої, 

виробів,ікри,рибних 
консервів,відварної 
риби,смаженої,пресерви. 

Для приготування 
використовують м'ясо варене 
і смажене великим 

язик,шинку,буженину,окіст,р
улет,грудинку,корейку, 
смажену і відварну 
птицю,дичину і ковбасні 

фаршировані,напівкопчені, 



 

 
 
  Флеш-картки 
З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
   Тема: « Характеристика і підготовка продуктів 
 для приготування холодних страв і закусок»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запитання. 
 
Які частини риби називають 
баликовими виробами з риб
 
 
 

Запитання 
 
Ікра риб – 
характеристика,використання
. 

Запитання 
 
Сир  твердий 
характеристика,використання
 
 

З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
Тема: « Характеристика і підготовка продуктів  

для приготування холодних страв і закусок» 

Які частини риби називають 
баликовими виробами з риб 

 

Відповідь: 
Баликові вироби це 
частини( 
спинка,теша,боковик,високо
якісних риб,які оброблені 
посолом Це спинна частина 
риби,зрізана нижче від 
основи ребра. 
Теша- черевна частина.

характеристика,використання

Відповідь:  
Продукт високої харчової 
цінності,є важливим 
джерелом солей кальціюі 
фосфору,містить вітаміниВ
В2,В12,Н,У,D.Сир збуджує 
апетит,тому вживають як 
закуску перед 
їжею.Використовують для 
приготування 
бутербродів,закусок,сирної 
тарілки. 
 

характеристика,використання 

Відповідь: 
Цінний і поживний продукт. 
Одержують із 
осетрових,лососевих,й інших 
риб,має високу харчову 
цінність і хороший смак.
Використовують ікру всіх 
видів риб як закуску.
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З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок» 

Баликові вироби це – окремі 

спинка,теша,боковик,високо
якісних риб,які оброблені 
посолом Це спинна частина 
риби,зрізана нижче від 

черевна частина. 

Продукт високої харчової 
цінності,є важливим 
джерелом солей кальціюі 
фосфору,містить вітаміниВ1, 

.Сир збуджує 
апетит,тому вживають як 

їжею.Використовують для 

бутербродів,закусок,сирної 

Цінний і поживний продукт. 

осетрових,лососевих,й інших 
риб,має високу харчову 
цінність і хороший смак. 
Використовують ікру всіх 
видів риб як закуску. 



 

 
 
 Флеш-картки 
       З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
                Тема: «Особливості подавання холодних страв і закусок»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запитання. 
 
Особливості подачі холодних 
страв і закусок. 
 
 
 

Запитання 
Технологія приготування 
корзиночок для подачі 
закусок. 

Запитання 
Технологія приготування 
валованів для подачі холодних 
закусок. 
 

З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
Тема: «Особливості подавання холодних страв і закусок»

Особливості подачі холодних 

 

Відповідь: 
Холодні закуски подають в 
салатниках,вазочках,фужера
х,на шпажках,зелених 
листках салату,скибочках 
хліба,валовинах, 
корзиночках, 
булочки,порційних 
сковородках. 

Технологія приготування 
корзиночок для подачі 

Відповідь:  Валовани готують 
з листкового тіста.Готове 
тісто  розкачують 5мм 
завтовшки. За допомогою 
виїмки вирізають 
кружальця, по 2 штуки на 1 
волован.В одному кружальці 
вирізають серединку. 
Змащують поверхню 
меланжем,випікають при 
t-250-260С*.Охолоджують і 
використовують. 
 

Технологія приготування 
валованів для подачі холодних 

Відповідь: корзиночки 
готують із пісочного тіста.
молоко,меланж,цукор,сіль 
змішують,додають просіяне 
борошно,маргарин і сметану. 
Все ретельно перемішують. 
Готове тісто розкачують до 
товщини 2-3мм,вирізають 
кружальця більшими за 
форму.  Викладають у 
формочки і випікають при
t- 250-260C*/ 
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З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок» 
Тема: «Особливості подавання холодних страв і закусок» 

подають в 
салатниках,вазочках,фужера
х,на шпажках,зелених 
листках салату,скибочках 

булочки,порційних 

:  Валовани готують 
з листкового тіста.Готове 
тісто  розкачують 5мм 
завтовшки. За допомогою 

кружальця, по 2 штуки на 1 
волован.В одному кружальці 
вирізають серединку. 
Змащують поверхню 
меланжем,випікають при  

260С*.Охолоджують і 

Відповідь: корзиночки 
готують із пісочного тіста. 
молоко,меланж,цукор,сіль 
змішують,додають просіяне 
борошно,маргарин і сметану. 
Все ретельно перемішують. 
Готове тісто розкачують до 

3мм,вирізають 
кружальця більшими за 
форму.  Викладають у 
формочки і випікають при 



 

 
 
 Флеш-картки 
       З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
                Тема: «Технологія приготування бутербродів
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запитання. 
 
На які групи поділяють 
Бутерброди. 

Запитання 
 
 
 
Які бутерброди називають 
відкритими? 

Запитання 
 
 
 
Як нарізають хліб і продукти  
на відкриті бутерброди.
 

З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
Технологія приготування бутербродів» 

На які групи поділяють  

Відповідь: 
Бутерброди поділяють на 
такі основні групи:
Відкриті(прості і складні)
Закриті ( сандвічі) 
Закусочні( канапе) 
Гарячі. 

Які бутерброди називають 

Відповідь:  
Хліб для відкритих 
бутербродів нарізують 
скибочками, трохи навкіс 
завтовшки 1-1,5см і масою 
30-40г. товсті батони вареної 
ковбаси нарізують упоперек 
одним шматочком на 
бутерброд,копчені 
2-3 шматочки,сир твердий 
1шматочку,філе оселедця
                    по -   2шматочка.
 

Як нарізають хліб і продукти  
на відкриті бутерброди. 

Відповідь: 
 
Відкриті бутерброди з 
жирними продуктами(сало 
шпик,корейка,грудинка)прод
уктами,що мають гострий 
смак( оселедець, кілька, 
ікра),а також з продуктами 
які не мають вираженого 
смаку (яйця,плавлений 
сир),готують на житньому 
хлібі. 
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З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок» 
 

Бутерброди поділяють на 
такі основні групи: 
Відкриті(прості і складні) 

 
 

Хліб для відкритих 
бутербродів нарізують 
скибочками, трохи навкіс 

1,5см і масою 
40г. товсті батони вареної 

ковбаси нарізують упоперек 
одним шматочком на 
бутерброд,копчені – навкіс по 

3 шматочки,сир твердий -
оселедця 
2шматочка. 

Відкриті бутерброди з 
жирними продуктами(сало 
шпик,корейка,грудинка)прод
уктами,що мають гострий 
смак( оселедець, кілька, 
ікра),а також з продуктами 
які не мають вираженого 
смаку (яйця,плавлений 
сир),готують на житньому 



 

 
 
  Флеш-картки 
       З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
                Тема: «Технологія приготування бутербродів»
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запитання. 
 
 
 
 
 
 Які це- прості і складні 
бутерброди. 

Запитання 
 
 
Технологія приготування 
масляних сумішей. 

Запитання 
 
Закриті бутерброди їх 
характеристика. 
 

З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
Тема: «Технологія приготування бутербродів» 

прості і складні 

Відповідь: Прості відкриті 
бутерброди готують з одного 
виду  продуктів, 
наприклад,дутерброди з 
маслом,з ковбасою, з сиром 
і.т.д. Складні  відкриті 
бутерброди  Асорті готують з 
набору кількох продуктів,які 
поєднуються за кольором і 
смаком.Продукти укладають 
так,щоб вони повністю 
покрили хліб. 

Технологія приготування 

Відповідь: Для закритих 
бутербродів використовують 
хліб, батон,булочки.Його 
нарізують на скибочки 
завширшки 5-6см і  
завтовшки 0,5см.Хліб 
намазують масляною 
сумішю,викладають тоненькі 
скибочки продуктів,зверху 
накривають шматочком 
хліба. 
 

Закриті бутерброди їх 

Відповідь:До розм’якшеного 
вершкового масла додають 
дрібно посічену зелень 
петрушки,лимонну 
кислоту,перемішують,форму
ють у вигляді валика або 
бруска,охолоджують,нарізую
ть. Готують масляну суміш 
оселедцеву,кількову,гірчичну
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З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок» 
 

: Прості відкриті 
бутерброди готують з одного 

наприклад,дутерброди з 
маслом,з ковбасою, з сиром 

і  відкриті 
бутерброди  Асорті готують з 
набору кількох продуктів,які 
поєднуються за кольором і 
смаком.Продукти укладають 
так,щоб вони повністю 

: Для закритих 
бутербродів використовують 
хліб, батон,булочки.Його 
нарізують на скибочки 

6см і  
завтовшки 0,5см.Хліб 
намазують масляною 
сумішю,викладають тоненькі 
скибочки продуктів,зверху 
накривають шматочком 

розм’якшеного 
вершкового масла додають 
дрібно посічену зелень 
петрушки,лимонну 
кислоту,перемішують,форму
ють у вигляді валика або 
бруска,охолоджують,нарізую
ть. Готують масляну суміш 
оселедцеву,кількову,гірчичну 



 

 
 

   Флеш-картки 
       З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
                Тема: «Технологія приготування бутербродів»
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запитання. 
 
Характеристика закусочних 
бутербродів( канапе). 
 
 
 
 

Запитання 
 
Потапці що це- 

Запитання 
 
 
 
Асорти м’ясне на хлібі та 
асорті рибне на хлібі - 

З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
Тема: «Технологія приготування бутербродів» 

Характеристика закусочних 
 

Відповідь: Для їх 
приготування з хліба 
зрізують  коринки,розрізують 
уздовж на смужки 
завширшки  5-6см і 
завтовшки 1-1,5см, 
підсмажують з обох боків на 
вершковому маслі, 
охолоджують. Смужки 
змащують вершковим 
маслом,нарізають продукти  
завширшки 0,5-1см і 
заввишки 2-3мм. 

Відповідь: на скибочку хліба 
кладуть смажені м’
продукти або язик,нарізані 
тоненькими 
шматочками,оформляють 
маслом або гврчицею.
Асорті рибне на хлібі 
нарізають тоненькими 
шматочками,викладають 
рибу або ікру і прикрашають 
зеленою цибулю. 
 

ясне на хлібі та 
 як це ? 

Відповідь: 
Українські бутерброди з 
салом.скоринку хліба 
натирають часником. Хліб і 
сало нарізують скибочками 
по 2 шт. на порцію.На 
сковородку  з підсмаженим 
салом кладуть скибочками 
хліба і підсмажують з обох 
сторів. На стіл подають 
разом із салом. 
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З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок» 
 

приготування з хліба 
зрізують  коринки,розрізують 

6см і 
1,5см, 

підсмажують з обох боків на 
вершковому маслі, 
охолоджують. Смужки 
змащують вершковим 
маслом,нарізають продукти  

1см і 

: на скибочку хліба 
’ясні 

продукти або язик,нарізані 

шматочками,оформляють 
маслом або гврчицею. 
Асорті рибне на хлібі –рибу 

тоненькими 
шматочками,викладають 
рибу або ікру і прикрашають 

Українські бутерброди з 
салом.скоринку хліба 
натирають часником. Хліб і 
сало нарізують скибочками 
по 2 шт. на порцію.На 
сковородку  з підсмаженим 
салом кладуть скибочками 

підсмажують з обох 
сторів. На стіл подають 
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 Флеш-картки 
       З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок» 
                Тема: «Технологія приготування салатів» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запитання. 
 
Які продукти 
використовують для 
приготування салатів, норми 
виходу  салатів. 
 
 
 

Відповідь: 
Для приготування салатів 
використовують сирі, 
варені,квашені і мариновані 
овочі,гриби,бобові,сирі і 
консервовані фрукти, 
цитрусові  плоди. До багатьох 
салатів входятьмясо, 
птиця,риба,нерибні 
продукти,яйця,сир  
                      твердий. Норми 
                     виходу салатів, г: 
                     50,100,150,200 на 
                       порцію. 
 

Запитання 
 
Технологія приготування  
салат Либідь. 

Відповідь:  
Білоголову капусту 
шаткують,прогрівають з 
отцом,сіллю,охолоджують і 
заправляють 
цукром,додають ковбасу 
нарізану соломкою,зелений 
горошок,цибулю 
нашатковану,заправляють  
                           майонезом 
                           прикрашають 
                      круто звареними   
                                     яйцями. 
                       Вихід 200г 
 

Запитання 
Технологія приготування 
салатДністер. 
 
 
 

Відповідь:Варені гриби 
нарізують соломкою,смажать 
на вершковому маслі,плоди 
консервовані і відварне м'ясо 
курки нарізають 
соломкою,яйця круто зварені 
дрібно січуть,заправляють 
майонезом подають у 
тарталетках. Вихід 75г. 



107 
 

 
 
Флеш-картки 
       З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок» 
                Тема: «Технологія приготування салатів» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запитання. 
 
 
 
Технологія приготування  
Салат з печінки. 
 
 
 
 

Відповідь: печінку 
варять,натирають на терці з 
великими отворами.ріпчасту 
цибулю нарізують 
соломкою,пасерують.варені 
яйця обчищають і натирають 
на терці з великими 
отворами. Продукти 
змішують,солять,посипають 
перцем і заправляють   
                                 майонезом. 
                             Вихід 150г. 

Запитання 
Технологія приготування  
Салат –коктейль 
креветочний.  
 

Відповідь:  
 Варений язик і маринований 
червоний перець нарізують 
соломкою,викладають у 
вазочку,додають зелений 
горошок і заправляють 
соусом майонез та 
вершками.прикрашають 
гілочкою кропу. 
                               Вихід 150г 
 

Запитання 
 
Технологія приготування  
Салат – коктейль з язика і 
маринованого перцю. 
 

Відповідь: 
М'ясо креветок дрібно 
нарізують,варену картоплю й 
обчищені солоні огірки 
нарізують дрібними 
кубиками,варену моркву 
соломкою,томати –
кружальцями.Підготовлені 
продукти викладують в 
фужер шарами,заправляють  
                    збитою сметаною. 
                           Вихід -150г. 



 

 
 
  Флеш-картки 
       З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
                Тема: «Технологія приготування салатів»
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запитання. 
 
 
 
Технологія приготування 
Салат коктейль із свіжих 
овочів. 
 

Запитання 
Технологія приготування 
Салат м’ясний із свіжими 
огірками 
 

Запитання 
 
Вимоги до якості салатів. 
 

З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
Тема: «Технологія приготування салатів» 

Технологія приготування  
Салат коктейль із свіжих 

Відповідь: Оброблені свіжі 
огірки і томати нарізують 
дрібними кубиками або 
брусочками, цибулю
червону редиску дрібно 
шаткують. Підготовлені 
продукти викладають у 
фужер або вазочку шарами, 
чергуючи овочі із зеленим 
горошком або червоним 
солодким перцем, полива
майонез,  
оздоблюють  
яйцем, зеленню. 
 
 

Технологія приготування  
Салат м’ясний із свіжими 

Відповідь:  
 Овочі мають форму 
нарізування відповідно до 
виду салату або 
вінегрету,форма нарізування 
зберігається.салати 
викладені гіркою, 
оформлені,зелень свіжа, 
колір властивий  
 продуктам. Консистенція 
                    мяка,злегка 
                     хрустка.
 
 

Вимоги до якості салатів.  

Відповідь: Варену 
яловичину, обчищені огірки і 
зварені круто яйця нарізують 
скибочками, цибулю 
шаткують. Підготовлені 
продукти змішують, 
заправляють майонезом. 
Перед подаванням салат 
викладають у салатник 
гіркою й оздоблюють. 
                    Вихід: 200г.
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З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок» 

Оброблені свіжі 
огірки і томати нарізують 
дрібними кубиками або 
брусочками, цибулю-порей і 
червону редиску дрібно 
шаткують. Підготовлені 
продукти викладають у 
фужер або вазочку шарами, 
чергуючи овочі із зеленим 
горошком або червоним 

поливають 

Овочі мають форму 
нарізування відповідно до 

вінегрету,форма нарізування 
зберігається.салати 

оформлені,зелень свіжа, 

продуктам. Консистенція  
мяка,злегка  
хрустка. 

яловичину, обчищені огірки і 
зварені круто яйця нарізують 
скибочками, цибулю 
шаткують. Підготовлені 
продукти змішують, 
заправляють майонезом.  
Перед подаванням салат 
викладають у салатник 
гіркою й оздоблюють.  

Вихід: 200г. 



 

 
 
Флеш -  кртки 
       З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
                Тема: «Страви і закуски з овочів і грибів.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запитання. 
 
Технологія приготування 
« Ікра грибна»,норми виходу.
 
 
 
 

Запитання 
 
 Технологія приготування 
« Томати фаршировані  
грибним салатом». 

Запитання 
Технологія приготування 
« Чорнослив,фарширований 
грибами і горіхами. 

З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
Страви і закуски з овочів і грибів.» 

Технологія приготування  
« Ікра грибна»,норми виходу. 

Відповідь: 
Підготовлені гриби варять до 
готовності,охолоджують,дода
ють солоні гриби, 
пропускають через 
м’ясорубку. Ріпчасту цибулю 
шаткують,злегка пасерують 
на олії, додають гриби і 
смажать 10-15хв, 
заправляють оцтом,спеціями 
і охолоджують. Вихід 150г.

Технологія приготування  
« Томати фаршировані  

Відповідь:  
Чорнослив 
перебирають,миють,заливаю
ть окропом,залишають для 
набухання та охолодження, 
виймають кісточки. 
підготовлений чорнослив 
наповнюють начинкою, 
викладають у тарілку або 
салатник, подають з 
майонезом.       Вихід  175г.
 
 
 

Технологія приготування  
« Чорнослив,фарширований 

Відповідь:Готові гриби 
шаткують,додають 
пасеровану 
цибулю,подріблені круто 
зварені яйця,зелень 
петрушки,м’якоть 
томатів,заправляють олією і 
перемішують.Підготовлені до
Фарширування томати  
посипають зеленню.
                                 Вихід 
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З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок» 

Підготовлені гриби варять до 
готовності,охолоджують,дода

пропускають через 
Ріпчасту цибулю 

шаткують,злегка пасерують 
на олії, додають гриби і 

заправляють оцтом,спеціями 
і охолоджують. Вихід 150г. 

перебирають,миють,заливаю
ть окропом,залишають для 
набухання та охолодження, 
виймають кісточки. 
підготовлений чорнослив 
наповнюють начинкою, 
викладають у тарілку або 
салатник, подають з 
майонезом.       Вихід  175г. 

гриби 
шаткують,додають 

цибулю,подріблені круто 
зварені яйця,зелень 
петрушки,м’якоть 
томатів,заправляють олією і 
перемішують.Підготовлені до 
Фарширування томати  
посипають зеленню. 

Вихід -125г  



 

 
 
Флеш -  кртки 
       З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
                Тема: «Рибні страви і закуски»
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запитання. 
 
Для приготування холодних 
страв і закусок  
використовують рибу…….
 
 

Запитання 
 Особливості приготування  
                      страви 
 « Оселедець по- українському. 
 

Запитання 
 Особливості приготування 
Страви « Оселедець під 
шубою» 
 

З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
Тема: «Рибні страви і закуски» 

Для приготування холодних 

використовують рибу……. 

Відповідь: 
Для холодних страв і 
використовують свіжу рибу і 
гастрономічні рибні 
продукти. Смажать рибу  
тільки на олії. 
Рибу нарізають тоненькими 
шматочками 2-3шт. на 
порцію, без 
шкіри,кісток,хрящів.

Особливості приготування   

українському.  

Відповідь: Оселедець 
розбирають на чисте 
філе,нарізують 
соломкою,кладуть у 
салатник,зверху по очереді 
викладають овочі нарізані 
соломкою  
( буряки,моркву,картоплю)
Всі продукти заливають 
майонезом,охолоджують 
30хв. Декорують .                                       
яйцями,зеле               Вихід:
                                        
 
 

Особливості приготування  
Страви « Оселедець під 

Відповідь: Вимочений 
оселедець розбирають на 
чисте філе.Нарізують на 
шматочки по 20г.Нарізані 
овочі соломкою викладають 
на філе і формують у вигляді 
рулету.заливають маринадом 
,витримують 24 часа.
Маринад:В охолоджений 
окроп додають 
цукор,сіль,оцет. Вихід 80/20г
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З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок» 

Для холодних страв і закусок 
використовують свіжу рибу і 
гастрономічні рибні 
продукти. Смажать рибу  

Рибу нарізають тоненькими 
3шт. на 

шкіри,кісток,хрящів. 

: Оселедець 
розбирають на чисте 

соломкою,кладуть у 
салатник,зверху по очереді 
викладають овочі нарізані 

( буряки,моркву,картоплю) 
Всі продукти заливають 
майонезом,охолоджують 
30хв. Декорують .                                       
яйцями,зеле               Вихід: 
                                        200/25 

Відповідь: Вимочений 
оселедець розбирають на 
чисте філе.Нарізують на 
шматочки по 20г.Нарізані 
овочі соломкою викладають 

формують у вигляді 
рулету.заливають маринадом 
,витримують 24 часа. 
Маринад:В охолоджений 

цукор,сіль,оцет. Вихід 80/20г 



 

 
 
Флеш -  кртки 
З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
                            Тема: «Рибні страви і закуски
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запитання. 
Що потрібно враховувати під 
час приготування « Асорті 
рибне»? 
 
 
 
 
 
 
 

 

Запитання 
 
Технологія приготування 
« Риба запечена в раковинах»
 
 

Запитання 
 
Технологія приготування  
Страви « Короп з медом»

Технологія приготування холодних страв і закусок»
Тема: «Рибні страви і закуски» 

Що потрібно враховувати під 
час приготування « Асорті 

Відповідь: 
 Під час приготування асорті 
рибне, потрібно враховувати 
кольорову гамму.Включати 
Не менше 3-4 видів рибних 
продуктів.баликові 
вироби,малосольну 
рибу,ікру,консерви,пресерви.
Подають в овальних тарілях.
 
 
 
 
 
 
 

Технологія приготування  
« Риба запечена в раковинах» 

Відповідь:  
 
Порціонні шматочки нарізані  
з філе із шкірою без 
кісток,викладають в 
посуд,заливають 
окропом,додають овочі 
припускають 15хв. Мед 
змішують з охолодженим 
рибним філе заливають і 
охолоджують. Вихід 150г.

Технологія приготування   
Страви « Короп з медом» 

Відповідь: Філе осетра 
судака, нарізують 
скибочками і припускають
в паровому соусі,додаючи 
вершкове масло  
печериці.перекладають 
гіркою в кокільниці, 
викладають  грибами, 
креветки,посипають тертим 
сиром 
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Технологія приготування холодних страв і закусок» 

Під час приготування асорті 
рибне, потрібно враховувати 
кольорову гамму.Включати  

4 видів рибних 
продуктів.баликові 
вироби,малосольну 
рибу,ікру,консерви,пресерви. 
Подають в овальних тарілях. 

Порціонні шматочки нарізані  
з філе із шкірою без 
кісток,викладають в 

окропом,додають овочі 
припускають 15хв. Мед 
змішують з охолодженим 
рибним філе заливають і 
охолоджують. Вихід 150г. 

Відповідь: Філе осетра 

скибочками і припускають 
в паровому соусі,додаючи 

печериці.перекладають 
гіркою в кокільниці, 
викладають  грибами, 
креветки,посипають тертим 



 

 
 
 Флеш -  кртки 
       З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
                Тема: «М’ясні  страви і закуски»
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запитання. 
Яку  кулінарну частину 
використовують для 
приготування  
« Свинина смажена, 
шпигована часником», 
технологія приготування.
 
 
 
 
 

Запитання 
«Завиванець з черносливом»
технологія приготування.
 

Запитання 
Яку кулінарну частину 
використовують для 
приготування ковбаси 
домашньої. 

З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
ясні  страви і закуски» 

Яку  кулінарну частину 

шпигована часником», 
технологія приготування. 

Відповідь: 
Тазостегнову частину 
свинини шпигують 
часником,натирають 
сіллю,перцем і смажать до 
готовності у жаровій 
шафі,поливаючи соком і 
жиром,який виділяється під 
час смаження, охолоджують, 
порціонують,нарізують 
упоперек волокон. 

«Завиванець з черносливом» 
технологія приготування. 

 

Відповідь: Шийну частину 
свинина нарізають 
шматочками 30-40г,додають 
часник,сіль,перець,перемішу 
пер,начиняють кишки і 
ставлять у холодильник на 
6 годин. Смажать у жаровій 
шафі, перед смаженням 
проколюють. 
Порціонують,подають як 
самостійну страву. 
 
 

Яку кулінарну частину 

приготування ковбаси 

Відповідь: Свинну грудинку 
без реберних кісток 
відбивають,натирають 
часником,посипають 
сіллю,перцем придають 
форму прямокутника 
загортають у вигляді рулету, 
перев’язують шпагатом, 
варятьу бульйоні, 
охолоджують порціонують.
Використовують як 
                              самостійну
                               страву.
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З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок» 

Тазостегнову частину 
свинини шпигують 
часником,натирають 
сіллю,перцем і смажать до 
готовності у жаровій 
шафі,поливаючи соком і 
жиром,який виділяється під 
час смаження, охолоджують, 
порціонують,нарізують 

 

: Шийну частину 
свинина нарізають 

40г,додають 
часник,сіль,перець,перемішу 
пер,начиняють кишки і 
ставлять у холодильник на  
6 годин. Смажать у жаровій 
шафі, перед смаженням 

Порціонують,подають як 
самостійну страву.  

Відповідь: Свинну грудинку 
без реберних кісток 
відбивають,натирають 
часником,посипають 

придають 
форму прямокутника 
загортають у вигляді рулету, 

язують шпагатом, 

охолоджують порціонують. 
Використовують як  

самостійну 
страву. 



 

 
 
Флеш -  кртки 
       З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
                Тема: «М’ясні  страви і закуски»
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запитання. 
Закуска староукраїнська.
 
 
 
 

Запитання 
Шийки курячі технологія 
приготування. 
 

Запитання 
Кров’янка по домашньому.
Особливості приготування.

З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
ясні  страви і закуски» 

Закуска староукраїнська. 
Відповідь: 
М'ясо свинини нарізують 
дрібними шматочками й 
обсмажують на салі шпик 
разом із цибулею.на прикінці 
обсмажування додають 
червоний мелений 
перець,заливають невеликою 
кількістю бульйону і 
тушкують до готовності на 
слабому вогні. Подають з 
овочевим гарніром.
 

Шийки курячі технологія 

Відповідь: Розсипчасту 
гречану кашу змішують з 
харчовою кров’ю, додають 
смажену цибулю,сиру терту 
картоплю,сіль,перець,часник
,жир. Начиняють кишкову 
оболонку,варять 25
30хв.доводять до готовності у 
духовій шафі. Подають 
гарячою. 
 
 

янка по домашньому. 
Особливості приготування. 

Відповідь: Оброблені шийки 
курячі зав’язують з одного 
кінця,наповнюють 
начинкою,завязують другий 
кінець,обсмажують,кладуть у 
сотейник заливають 
бульйоном і тушкують. З 
готових шийок знімають 
нитку.Начинка: 
цибуля,печінка,круто зварені 
яйця. 
 

113 

З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок» 

нарізують 
дрібними шматочками й 
обсмажують на салі шпик 
разом із цибулею.на прикінці 
обсмажування додають 
червоний мелений 
перець,заливають невеликою 
кількістю бульйону і 
тушкують до готовності на 
слабому вогні. Подають з 
овочевим гарніром. 

: Розсипчасту 
гречану кашу змішують з 

ю, додають 
смажену цибулю,сиру терту 
картоплю,сіль,перець,часник
,жир. Начиняють кишкову 
оболонку,варять 25-
30хв.доводять до готовності у 
духовій шафі. Подають 

Відповідь: Оброблені шийки 
язують з одного 

кінця,наповнюють 
начинкою,завязують другий 
кінець,обсмажують,кладуть у 
сотейник заливають 

тушкують. З 
готових шийок знімають 

цибуля,печінка,круто зварені 



 

 
 
Флеш -  кртки 
       З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
                Тема: «Закуски і холодні страви з сиру.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запитання: 
Сир з часником. 
 
 
 
 

Запитання: 
Закуска гостра.Технологія 
приготування. 
 
 
 

Запитання 
 Яйця фаршировані грибами.
Технологія приготування.

З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок»
Закуски і холодні страви з сиру.» 

Відповідь: 
Сир розтирають із 
сметаною,додають розтертий 
з сіллю часник і все добре 
взбивають. 
Перед подаванням кладуть у 
салатник ,декорують 
зеленню,яйцями. 
Вихід: 140г 
 

Закуска гостра.Технологія 

Відповідь: Зварені круто 
яйця обчищають,розрізають 
уздовж навпіл,видаляють 
жовтки. Начинка:варені 
гриби дрібно нарізують, 
додають пасеровану цибулю, 
розтертий жовток, сіль, 
перець,майоне,поперемішую.
Половинки наповнюють 
масою,прикрашають 
зеленню 
 
 

я фаршировані грибами. 
Технологія приготування. 

Відповідь:  
Твердий сир 
натирають,додають 
часник,варені 
яйця,заправляють 
майонезом,перемішують.
Подають формуючи кульки.
Вихід: 150г 
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З предмета « Технологія приготування холодних страв і закусок» 

Сир розтирають із 
сметаною,додають розтертий 
з сіллю часник і все добре 

Перед подаванням кладуть у 
салатник ,декорують 

Зварені круто 
яйця обчищають,розрізають 
уздовж навпіл,видаляють 
жовтки. Начинка:варені 
гриби дрібно нарізують, 
додають пасеровану цибулю, 
розтертий жовток, сіль, 
перець,майоне,поперемішую. 
Половинки наповнюють  
масою,прикрашають 

натирають,додають 

яйця,заправляють 
майонезом,перемішують. 
Подають формуючи кульки. 
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Додаток 4 
 
Державний навчальний заклад 
       « Охтирський центр професійно – технічної освіти» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестовий пакет  он-лайн тестів 
 з предмета « Технологія приготування їжі з основами товарознавства» 
Тема: « Технологія приготування холодних страв і закусок» 
 
https://naurok.com.ua/test/moe 
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              м. Охтирка  
 
 
 
 
 
 
 
Метою  розробки  тестового пакету  є доцільність застосування он-лайн  тестів 
та тестових технологій для об’єктивного оцінювання знань  здобувачів освіти. 
Предметом дослідження та розробки стали тестові технології, та їх 
застосування в процесі закріплення нового матеріалу та закріплення вивченого  
на уроках з технололгії приготування їжі. Для реалізації мети було ґрунтовно 
опрацьовано науково – методичну літературу з даної проблеми, визначено 
переваги та недоліки комп’ютерного тестування; розглянуто та проаналізовано 
особливості інтерфейсу програми для створення тестових завдань. Таким 
чином, основу зазначеної роботи склали дослідницький матеріал та  власний 
досвід  роботи .  
Зважаючи на питання, розглянуті в роботі, вона може бути цікавою здобувачам 
освіти та викладачам професійно – технічних навчальних закладів. 
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Тести  за темою :  "Технологія приготування  
                                   холодних страв і закусок." 

 

1.  Яка температура подачі холодних страв і 

закусок? 

 10- 15С* 

 12-14С* 

 10 -12С* 

2.  На які групи класифікуються холодні страви і закуски? 

 Страви з яєць та сиру,кулешики,закуски з м’яса,бутерброди. 

 Бутерброди,салати  та вінегрети,закуски. 

 Вінегрети,бутерброди,салат із варених овочів,закуски з грибів. 

3.  До складу вінегрету овочевого обов’язково входить: 

 Варена морква,варений буряк,оселедець. 

Варена морква,варений буряк,варена картопля,мариновані гриби.  

Варений буряк,варена морква,варена картопля,солоні огірки,цибуля 

ріпчаста. 

4.  В якому посуді подають салати та вінегрети? 

 В салатниках,фужерах,креманках,порційних сковорідках. 



 

 В салатниках,на закусочних тарілках,блюдах,у корзинках або волованах.

 Не має значення. 

5. Салат из варених овочів заправляють:

 Заправляють салатними заправками,майонезом.

 Рослинною олією, маслом вершковим,сметаною.

 Вершками, топінгами.

6.  Бутерброди закусочні це

 Без скоринки,смужки завширшки 5

1,5см. 

 Із скоринкою,завтовшки 0,5см і завдовжки 7

 З скоринкою з жирними 

7.  Сандвічі готують  при  обслуговуванні

 відвідувачів банкетів,прийомів.

 

 

 

 відвідувачів массового відпочинку,в буфетах

 відвідувачів ресторанів,барів,кафе.

8.  До банкетних закусок відносять:

 канапе,кошики,воловани з різними 

 бутерброди асорті,ікра,риба копчена

 сир твердий,ковбаса варена,балик.

9.  Салат «Київський готується з додавання

 м’яса яловичини. 

 риби коченої. 

 морепродуктів. 

10.  Паштет  м’ясний на відміну печінкового: 

 варять на пару 

 запікають у формах                                                             

 доводять до готовностів ІЧ

В салатниках,на закусочних тарілках,блюдах,у корзинках або волованах.

Салат из варених овочів заправляють: 

Заправляють салатними заправками,майонезом. 

Рослинною олією, маслом вершковим,сметаною. 

Вершками, топінгами. 

Бутерброди закусочні це-підсушені скибочки хліба.

Без скоринки,смужки завширшки 5-6смі завтовшки 1

Із скоринкою,завтовшки 0,5см і завдовжки 7-8см. 

скоринкою з жирними продуктами 

чі готують  при  обслуговуванні: 

відвідувачів банкетів,прийомів. 

ідвідувачів массового відпочинку,в буфетах. 

відвідувачів ресторанів,барів,кафе. 

До банкетних закусок відносять: 

канапе,кошики,воловани з різними продуктами. 

бутерброди асорті,ікра,риба копчена. 

сир твердий,ковбаса варена,балик. 

Салат «Київський готується з додавання 

Паштет  м’ясний на відміну печінкового:  

запікають у формах                                                              

доводять до готовностів ІЧ- аппаратах. 
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В салатниках,на закусочних тарілках,блюдах,у корзинках або волованах. 

підсушені скибочки хліба. 

6смі завтовшки 1-

 



 

11.  Оселедець з цибулею це

 холодна страва, салат

 закуска холодна 

 рибна страва 

12.  Салат  вінегрет  смачніший

 із сирих червоних столових 

 з варених  червоних 

 з печених червоних 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Значення закусо

1.  Закуски і холодні страви готують  в 

 тільки національні холодні страви і закуски,

 овочеві та з м’яса,заправлені сметаною.

 салати,овочеві кашки,меживо,риба 

заливна,завиванці,ковбаси,м

2.  Холодні закуски з сирих овочів є

 вітамінів С,каротину, групи В, 

  жирів  та вуглеводів.

 білків, жирів  та вуглеводів,

3.  У рецептуру багатьох закусок входять олія або соуси,такі закуски є 

джерелом: 

 повноцінних  та неповноцінних  білків.

 ненасичених жирних кислот.

 жиророзчинних вітамінів,ферментів.

Скасувати відповіді

Оселедець з цибулею це- 

холодна страва, салат 

смачніший із  буряків червоних столових

столових  буряків 

червоних столових буряків 

 столових  буряків 

Значення закусок і холодних страв у харчуванні»

Закуски і холодні страви готують  в Україні: 

тільки національні холодні страви і закуски, 

,заправлені сметаною. 

салати,овочеві кашки,меживо,риба 

заливна,завиванці,ковбаси,м’ясні холодці. 

Холодні закуски з сирих овочів є джерелом : 

вітамінів С,каротину, групи В, мінеральних речовин. 

жирів  та вуглеводів. 

білків, жирів  та вуглеводів, 

У рецептуру багатьох закусок входять олія або соуси,такі закуски є 

повноцінних  та неповноцінних  білків. 

ненасичених жирних кислот. 

вітамінів,ферментів. 
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із  буряків червоних столових: 

к і холодних страв у харчуванні» 

У рецептуру багатьох закусок входять олія або соуси,такі закуски є 
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4. Різноманість продуктів,що входять до складу холодних закусок, 

гострий смак,гарне оформлення вони: 

 як джерело енергії покривають енергетичні витрати людини. 

збуджують апетит,поліпшують засвоюваність їжі. 

 згубно діють на вітамін С. 

5.  Яка характерна особливість гарячих закусок. 

Є те, що продукти нарізують дрібними шматочками,відвідувач не 

користався ножем. 

 особливості не має. 

 подають на початку приймання їжі. 

6.  Чим відрізняються гарячі закуски від гарячих страв? 

 різниці не має. 

маса більша за другу страву,запікають у жаровій шафі.  

 меншою масою,гострішим смаком,подають без гарніру. 

7.  Розхід солі,спецій,зелені для оформлення холодних страв і закусок в 

збірнику не вказується,норма цих продуктів на одну порцію: 

 сіль-2-3г,перець мелений-0,02г,лист лавровий-0,01,зелень 2-3г. 

 

 

 

  лавровий-0,03,зелень 2-3,5гсіль-3-3,5г,перець мелений-0,04г,лист. 

 лавровий-0,04,зелень 3-3,5гсіль-1-3,5г,перець мелений-0,06г,лист. 

8.  Температура подавання гарячих закусок має бути: 

 t-45-55*C 

 t-55-60*C 

 t-25-45*C 

9.  За характером кулінарної обробки і основним продуктом закуски 

поділяють:  

закуски з овочів та м’яса.  

закуски з гастрономії,сирів,овочів.  

бутерброди,салати,страви з овочів і грибів,риби,м’яса,яєць.  

10.  Гарячі закуски готують: 

 холодному та овочевому цехах. 



 

 гарячому цеху. 

 овочевому та гарячому цехах.

11.  Холодний цех призначений для:

 приготування, проціонування,оформлення холодних страв і 

закусокперших холодних страв.

 для приготування напівфабрикатів для холодних

 для приготування салатів з овочів і їх обробку.

12.  Які особливості враховують при організації холодного цеху:

 розташовують окремо від виробничих цехів.

 щоб мав зручний зв

 не має значення. 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Особливості організації холодного цеху»

1.  У цеху слід розмежувати виробництво страв:

 страви з варених овочів,мяса та риби.

 страви з яєць та сирих овочів.

 із сирих і варених овочів,

2.  Посуд та інвентар у цеху мають бути промарковані:

 «ОС»; « ОВ»; «РВ»; «МВ»; « Х».

«ОС»; « ОВ»; «РС»; «МС»; « Х».

 «ОС»; « ОВ»; «РВ»; «МС»; « Х».

3.  Заливні страви готують і зберігають:

 за 6 годин до реалізації і зберігають при 

 напередодні реалізації і зберігають  при температурі 

 за 4 години до реалізації і зберігають при температурі від 0 

Скасувати відповіді

овочевому та гарячому цехах. 

Холодний цех призначений для: 

приготування, проціонування,оформлення холодних страв і 

закусокперших холодних страв. 

для приготування напівфабрикатів для холодних страв і закусок.

для приготування салатів з овочів і їх обробку. 

Які особливості враховують при організації холодного цеху:

розташовують окремо від виробничих цехів. 

щоб мав зручний зв’язок з усіма іншими виробничими приміщеннями.

 

Тема: «Особливості організації холодного цеху» 

У цеху слід розмежувати виробництво страв: 

страви з варених овочів,мяса та риби. 

страви з яєць та сирих овочів. 

із сирих і варених овочів,а також з мясних і рибних продуктів.

Посуд та інвентар у цеху мають бути промарковані:

«ОС»; « ОВ»; «РВ»; «МВ»; « Х». 

«ОС»; « ОВ»; «РС»; «МС»; « Х». 

«ОС»; « ОВ»; «РВ»; «МС»; « Х». 

Заливні страви готують і зберігають: 

за 6 годин до реалізації і зберігають при t-8*С 

напередодні реалізації і зберігають  при температурі t-2-

за 4 години до реалізації і зберігають при температурі від 0 
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приготування, проціонування,оформлення холодних страв і 

страв і закусок. 

Які особливості враховують при організації холодного цеху: 

язок з усіма іншими виробничими приміщеннями. 

а також з мясних і рибних продуктів. 

Посуд та інвентар у цеху мають бути промарковані: 

-6*С 

за 4 години до реалізації і зберігають при температурі від 0 -2*С 
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4.  Скільки організовують робочих місць у холодному цеху? 

 три. 

 чотири. 

 одне. 

5.  Які із цих пристроїв,використовують у холодному цеху.  

 м’ясорубка,томаторізки.яйцерізки,соковідтискач. 

для нарізування сиру, для нарізування  масла, соковідтискач, томаторізки,  

яйцерізки. 

 обидві відповіді вірні. 

6.  На робочому місці для нарізування сирих і варених овочів 

передбачають: 

 виробничі столи,ванни для обробки овочів,обробні дошки,ножі кухарської 

трійки,ваги,функціональні місткості. 

 виробничі  столи та ванни, обробні дошки,сковорідки. 

 Ванни для обробки овочів,виробничі столи,кастрюлі,машини для 

нарізування овочів. 

 

 

 

7.  Друге  друге робоче місце у холодному цеху предбачається: 

для приготування страв  із гастрономічних мясних та рибних продуктів. 

 для приготування страв з сирих овочів,яєць та сиру. 

 для приготування гарячих закусок. 

 

8.  Третє робоче місце у холодному цеху передбачається: 

 для приготування закусок з риби та морепродуктів. 

 для порціонування і відпускання страв. 

 для приготування салатів з варених овочів. 

9.  Кухарська гірка призначена: 

для зберігання готовихзакусок з овочів та м’яса.  

для спецій і заправок. 



 

Скасувати відповіді

заздалегідь приготовлених продуктів, (консервованих фруктів, зелені, 

лимонів). 

10.  Як організовують робоче місце кухаря?

 обробна дошка 5-6см від краю,ножі з права, лоток  з готовими салатами з 

ліва. 

на столі ваги,праворуч лоток з підготовленою салатною массою та інвентар 

для розкладання страв,ліворуч чистий посуд.

 праворуч  чистий посуд,зліва лоток з підготовленими 

продуктами,посередині ваги.

11.   В якому цеху готують напівфабрикати для заливних страв?

для заливних страв у гарячому цеху варять м

для заливних страв варять м

готують. 

у гарячому цеху варять м

12.  Холодні страви і закуски подають

 подають у металевому,полімерному,фаянсовому

 подають на фарфорових блюдаховальної та круглої форми, лотках для 

оселедця,вазах,ікорниця,менажницях,розетках,салатницях,креманках.

 подають в столових мілких тарілках.

 

Тема: « Характеристика підготовка продуктів

страв і закусок» 

1. Сирі овочі підлягають  кулінарній обробці:

 перебирають,промивають,очищають,намочують у воді.

 перебирають,промивають, обдають окропом.

перебирають,миють,повторно промивають переваренною охолодженою 

водою.  

2.  Швидкозаморожений зелений горошок

  не розморожують,закладають у підсолену киплячу воду і варять до 
готовності. 

розморожують, промивають гарячою водою.

замороженим додають до холодних страв і закусок.

3.  Для приготування 
м’ясопродукти: 

 М'ясо смажене,відварне,сосиски, м'ясо тушковане.

 М'ясо варене та смажене,

заздалегідь приготовлених продуктів, (консервованих фруктів, зелені, 

Як організовують робоче місце кухаря? 

6см від краю,ножі з права, лоток  з готовими салатами з 

ваги,праворуч лоток з підготовленою салатною массою та інвентар 

для розкладання страв,ліворуч чистий посуд. 

праворуч  чистий посуд,зліва лоток з підготовленими 

продуктами,посередині ваги. 

В якому цеху готують напівфабрикати для заливних страв?

заливних страв у гарячому цеху варять м’ясо,готують желе.

для заливних страв варять м’ясо у гарячому цеху,желе у холодному 

у гарячому цеху варять м’ясо і нарізають,желе готують у 

Холодні страви і закуски подають: 

у металевому,полімерному,фаянсовому. 

подають на фарфорових блюдаховальної та круглої форми, лотках для 

оселедця,вазах,ікорниця,менажницях,розетках,салатницях,креманках.

подають в столових мілких тарілках. 

Тема: « Характеристика підготовка продуктів для приготування холодних 

Сирі овочі підлягають  кулінарній обробці: 

перебирають,промивають,очищають,намочують у воді. 

перебирають,промивають, обдають окропом. 

перебирають,миють,повторно промивають переваренною охолодженою 

Швидкозаморожений зелений горошок використовують як

не розморожують,закладають у підсолену киплячу воду і варять до 

розморожують, промивають гарячою водою. 

замороженим додають до холодних страв і закусок.  

Для приготування холодних страв використовують м

М'ясо смажене,відварне,сосиски, м'ясо тушковане. 

смажене, копчене,ковбасні  та баличні вироби,м'ясо 
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заздалегідь приготовлених продуктів, (консервованих фруктів, зелені, 

6см від краю,ножі з права, лоток  з готовими салатами з 

ваги,праворуч лоток з підготовленою салатною массою та інвентар 

В якому цеху готують напівфабрикати для заливних страв? 

ясо,готують желе. 

ясо у гарячому цеху,желе у холодному 

і нарізають,желе готують у холодному цеху. 

подають на фарфорових блюдаховальної та круглої форми, лотках для 

оселедця,вазах,ікорниця,менажницях,розетках,салатницях,креманках.. 

для приготування холодних 

 

перебирають,миють,повторно промивають переваренною охолодженою 

використовують як: 

не розморожують,закладають у підсолену киплячу воду і варять до 

холодних страв використовують м’ясо і 

копчене,ковбасні  та баличні вироби,м'ясо 



 

птиці,дичини. 

 М'ясо варене та смажене, копчене,ковбасні  та баличні вироби,м'ясо 
птиці,дичини, м’ясо запечене.

4.  Термін зберігання варених ковбас:

 від 0 і не менше 8*С та відносній вологості повітря 75

 у підвішеному стані не більше 46 годин.

не більше 10 діб при температурі 12

5.  Зварений язик для хлодних страв і 

 відварний язик, охолоджують і обчищають від 

шкіри,потім нарізують на порції.

відварний язикне охолоджуючи,занурюють у холодну 

воду і обчищають від шкірки,охолоджують і нарізують на 

порції.  

 варений язик не охолоджують

6.  Які рибні продукти використовують для приготування холодних 
страв і закусок? 

 солону, копчену,в’ялену,баликові вироби,ікру,консерви,відварну і смажену 
рибу. 

 суху, гарячого копчення,солону, копчену,в
 
 
 
 
 

 слабосолену,суху,консерви,припущену.

7. Солоні оселедці для холодних страв і закусок розбирають:

на чисте філе без шкіри.

   на чисте філе з шкірою.

   на чисте філе з шкірою і реберними кістками.

 

8.  За вмістом солі оселедці поділяють на:

 на слабосолоні  солі 
понад -14%. 

на слабосолоні  солі 
понад -14%. 

на слабосолоні  солі -
понад -15%. 

9.  Солоні лососі це-:

семга,каспійський,балтійський і озерний лососі.

М'ясо варене та смажене, копчене,ковбасні  та баличні вироби,м'ясо 
ясо запечене. 

Термін зберігання варених ковбас: 

8*С та відносній вологості повітря 75-85%.

у підвішеному стані не більше 46 годин. 

не більше 10 діб при температурі 12-15*С  

Зварений язик для хлодних страв і закусок: 

відварний язик, охолоджують і обчищають від 

шкіри,потім нарізують на порції. 

відварний язикне охолоджуючи,занурюють у холодну 

воду і обчищають від шкірки,охолоджують і нарізують на 

варений язик не охолоджують,очищають,нарізують на порції.

Які рибні продукти використовують для приготування холодних 

ялену,баликові вироби,ікру,консерви,відварну і смажену 

суху, гарячого копчення,солону, копчену,в’ялену,баликові вироби.

слабосолену,суху,консерви,припущену. 

Солоні оселедці для холодних страв і закусок розбирають:

на чисте філе без шкіри. 

на чисте філе з шкірою. 

на чисте філе з шкірою і реберними кістками. 

За вмістом солі оселедці поділяють на: 

слабосолоні  солі -7-10%,середньосолоні – солі 10-14%,міцносолоні  солі 

на слабосолоні  солі -5-9%,середньосолоні – солі 11-12%,міцносолоні  солі 

-3-5%,середньосолоні – солі 7-9-12%,міцносолоні  солі 

: 

семга,каспійський,балтійський і озерний лососі. 
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М'ясо варене та смажене, копчене,ковбасні  та баличні вироби,м'ясо 

85%. 

порції. 

Які рибні продукти використовують для приготування холодних 

ялену,баликові вироби,ікру,консерви,відварну і смажену 

ялену,баликові вироби. 

Солоні оселедці для холодних страв і закусок розбирають: 

  

14%,міцносолоні  солі 

%,міцносолоні  солі 

12%,міцносолоні  солі 



 

кета,горбуша,нерка,кижуч,чавича.

семга,нерка,кижуч,чавича.

10.  Пряну і мариновану  рибу поділяють на сорти:

 поділяють на  І,ІІ сорти.

на сорти не поділяють.

тільки І сорт. 

11.   Вялена риба це-

це риба яку піддають посолу у природніх умовах при температурі 15
25*С,протягом 15-30діб.

це риба яку піддають посолу у природніх умовах при температурі 20
25*С,протягом 10-20діб.

це риба яку піддають посолу у природніх умовах 
20*С,протягом 10-35діб.

12.  Баликові виробице

 чисте філе з шкірою

 це окремі частини(спинка,теша,боковик,оброблені посолом.

 черевна частина,филе зреберними кістками зі шкірою,боковик.

 

 

 

 

Тема: «Особливості подавання закусок

харчування» 

1. Закуски на скибочці хліба,булочки:

 хліб,булочку, використовують свіжий,нарізують тоненькими шматочками.

 хліб,булочка повинні бути черствими.

 хліб,булочку нарізують тоненькими скибочками,підсмажують,серединка 

м’яка. 

2.  Для холодних закусок сир твердий нарізають завтовшки:

  прямокутної форми не більше 2 мм.

  прямокутної форми не більше 4 мм.

  різних форм не більше  від 2

3.  Сири тверді  поділяють на :

 сири сичужні,розсольні,твердий молочний, плавлений.

Скасувати відповіді

кета,горбуша,нерка,кижуч,чавича. 

семга,нерка,кижуч,чавича. 

Пряну і мариновану  рибу поділяють на сорти: 

поділяють на  І,ІІ сорти. 

на сорти не поділяють. 

- : 

це риба яку піддають посолу у природніх умовах при температурі 15
30діб. 

це риба яку піддають посолу у природніх умовах при температурі 20
20діб. 

це риба яку піддають посолу у природніх умовах при температурі 18
35діб. 

Баликові виробице-: 

чисте філе з шкірою. 

це окремі частини(спинка,теша,боковик,оброблені посолом.

черевна частина,филе зреберними кістками зі шкірою,боковик.

Тема: «Особливості подавання закусок на підприємствах массового 

Закуски на скибочці хліба,булочки: 

хліб,булочку, використовують свіжий,нарізують тоненькими шматочками.

хліб,булочка повинні бути черствими. 

хліб,булочку нарізують тоненькими скибочками,підсмажують,серединка 

Для холодних закусок сир твердий нарізають завтовшки:

прямокутної форми не більше 2 мм. 

прямокутної форми не більше 4 мм. 

них форм не більше  від 2- 5 мм.  

Сири тверді  поділяють на : 

сири сичужні,розсольні,твердий молочний, плавлений. 
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це риба яку піддають посолу у природніх умовах при температурі 15-

це риба яку піддають посолу у природніх умовах при температурі 20-

при температурі 18-

це окремі частини(спинка,теша,боковик,оброблені посолом. 

черевна частина,филе зреберними кістками зі шкірою,боковик. 

на підприємствах массового 

хліб,булочку, використовують свіжий,нарізують тоненькими шматочками. 

хліб,булочку нарізують тоненькими скибочками,підсмажують,серединка 

Для холодних закусок сир твердий нарізають завтовшки: 

 



 

 сири сичужні і кисло

 сири сичужні,розсольні,твердий молочний, сулугуні.

4.  Корзиночки для закусок   готують:

 з пісочного  солоного тіста.

 з листкового тіста. 

 з дріжджового т та солодкого пісочного тіста.

5.  Воловани для закусок готують:

 з прісного здобного тіста.

з листкового тіста. 

 з солоного пісочного тіста.

6.  Формування волованів для випікання:

 готове тісто розкачують  5мм 
одному  вирізують середину,смащують меланжем.

готове тісто розкачують  8мм завтовшки,вирізують два кружальця,в одному  
вирізують середину.  

готове тісто розкачують  2мм завтовшки,вирізують одне кружальце  
вирізують вирізають середину.

 7.  Для закусок на випечених крекерах і крутонах

готове тісто розкачують до товщини 2

діаметром  4см,випікають при температурі 250

 

 

 

  гототове тісто розкачують до товщини 1,5

діаметром  4см,випікають при температурі 220

   гототове тісто розкачують до товщини 1,5

діаметром  6см,випікають при температурі 160

8.  Для закусок у вигляді  начинки в овочах.

 використовують червоний солодкий перець,томати,огірки,картоплю,варені 
буряки. 

використовують червоний солодкий перець,томати,огірки,картоплю,сирі 
буряки та сиру моркву. 

використовують червоний солодкий перець, томати, огірки, картоплю, 
патісони,кабачки. 

9.   Для закусок  у вигляді  начинки в яйцях: 

яйця відварюють круто.

яйця в мішечку. 

яйця пашот або смажені.

сири сичужні і кисло- молочні. 

сири сичужні,розсольні,твердий молочний, сулугуні. 

Корзиночки для закусок   готують: 

з пісочного  солоного тіста. 

 

з дріжджового т та солодкого пісочного тіста. 

Воловани для закусок готують: 

з прісного здобного тіста. 

з солоного пісочного тіста. 

Формування волованів для випікання: 

готове тісто розкачують  5мм завтовшки,вирізують два кружальця,
одному  вирізують середину,смащують меланжем. 

готове тісто розкачують  8мм завтовшки,вирізують два кружальця,в одному  

готове тісто розкачують  2мм завтовшки,вирізують одне кружальце  
вирізають середину. 

Для закусок на випечених крекерах і крутонах: 

готове тісто розкачують до товщини 2-3мм,вирізують кружальця 

діаметром  4см,випікають при температурі 250-260*С 12-15хв.

гототове тісто розкачують до товщини 1,5-3мм,вирізують кружальця 

діаметром  4см,випікають при температурі 220-240*С 20-25хв.

гототове тісто розкачують до товщини 1,5-2,5мм,вирізують кружальця 

діаметром  6см,випікають при температурі 160-180*С 15-20хв.

Для закусок у вигляді  начинки в овочах. 

використовують червоний солодкий перець,томати,огірки,картоплю,варені 

використовують червоний солодкий перець,томати,огірки,картоплю,сирі 
 

використовують червоний солодкий перець, томати, огірки, картоплю, 

ок  у вигляді  начинки в яйцях:  

яйця відварюють круто. 

яйця пашот або смажені. 
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завтовшки,вирізують два кружальця,в 

готове тісто розкачують  8мм завтовшки,вирізують два кружальця,в одному  

готове тісто розкачують  2мм завтовшки,вирізують одне кружальце  

3мм,вирізують кружальця 

15хв. 

кружальця 

25хв. 

2,5мм,вирізують кружальця 

20хв. 

використовують червоний солодкий перець,томати,огірки,картоплю,варені 

використовують червоний солодкий перець,томати,огірки,картоплю,сирі 

використовують червоний солодкий перець, томати, огірки, картоплю, 



 

 10.  Які закуски подають  у колотницях:

 делікатесні закуски,печериці в сметані,жульєни, рибу з овочами.

делікатесні закуски,печериці в 

всі гарячі закуски. 

11.   Як оформляють закуски у кокотницях.

 оформляють  папільйотками.

оформляють продуктами,що входять до складу.

обидві відповіді вірні.

12.  Як  нарізають масло  вершкове на порційні шматочки:

 у вигляді квадратів або прямокутної форми завтовшки 1,0

 у вигляді квадратів або прямокутної форми завтовшки 0,5 

 не має значення. 

 

 

 

 

 

 

 
Тема: «Технологія приготування бутербродів».

1. Хліб для відкритих бутербродів нарізають скибочками:

 2-2,5см завтовшки, массою 50

 0,5-1см завтовшки,массою 30

 1-1,5см завтовшки,массою 30

2.  Для закусочних бутербродів розрізають хліб без скоринки на смужки.

  завдовжки 5-6см і завтовшки 1

завдовжки 2-3см,завтовшки 0,5

  завдовжки 10-11см,завтовшки 2

3.  Для закусочних  бутербродів нарізують м

 1.0-1.5 мм,завтовшки 1

 0,5-1 мм,завтовшки 2

 1-2,5мм,завтовшки 3

4.  Тартинки це-: 

Скасувати відповіді

Які закуски подають  у колотницях: 

делікатесні закуски,печериці в сметані,жульєни, рибу з овочами.

делікатесні закуски,печериці в сметані,жульєни. 

Як оформляють закуски у кокотницях. 

оформляють  папільйотками. 

оформляють продуктами,що входять до складу. 

обидві відповіді вірні. 

Як  нарізають масло  вершкове на порційні шматочки:

квадратів або прямокутної форми завтовшки 1,0

у вигляді квадратів або прямокутної форми завтовшки 0,5 

Тема: «Технологія приготування бутербродів». 

Хліб для відкритих бутербродів нарізають скибочками:

2,5см завтовшки, массою 50-60г. 

1см завтовшки,массою 30-40г. 

1,5см завтовшки,массою 30-40г. 

Для закусочних бутербродів розрізають хліб без скоринки на смужки.

6см і завтовшки 1-1,5см. 

3см,завтовшки 0,5-1см. 

11см,завтовшки 2-2,5см. 

Для закусочних  бутербродів нарізують м’ясні,рибні продукти:

1.5 мм,завтовшки 1-1,5мм. 

1 мм,завтовшки 2-3мм 

2,5мм,завтовшки 3-4мм. 
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делікатесні закуски,печериці в сметані,жульєни, рибу з овочами. 

Як  нарізають масло  вершкове на порційні шматочки: 

квадратів або прямокутної форми завтовшки 1,0-1,5 см. 

у вигляді квадратів або прямокутної форми завтовшки 0,5 - 1см. 

Хліб для відкритих бутербродів нарізають скибочками: 

Для закусочних бутербродів розрізають хліб без скоринки на смужки. 

ясні,рибні продукти: 



 

 маленькі гарячі закусочні бутерброди.

 холодні бутерброди.

 обидві відповіді правильні.

5.  Для закритих  бутербродів  хліб нарізують:

 10-12 см скибочки довжиною,завтовшки 1

скибочками завтовшки 5

 3-4 см,завтовшки 1,5см.

6. Для гарячих бутербродів нарізають 

великими шматками

дрібними шматками.

нарізають дрібними кубиками.

 7. Із якими продуктами готують бутерброди на житньому хлібі?
з жирними продуктами  та 
запахом. 

  Гоз будь якими продуктами, 
з продуктами які мають слабко виражений смак.
 

8.  Для багатошарових  бутербродів використовують:

 використовують пасти з різних продуктів.

використовують масло вершкове без добавок

використовують гірчицю,майонез,маргарин.
 

9.   Сандвичі можуть бути:

дво- і тришаровими,з одним або кількома продуктами.

двошарові з одним продуктом.

одношарові  покриті маслом вершковим і одним продуктом.

 10.  Асорті рибне на хлібі це

 хліб змащений маслом,укладають консерви рибні, прикрашають
цибулею. 

тоненьки шматочки хліба змащують маслом,укладають тоненькі шматочки 
риби,ікру і прикрашають зеленою нашаткованою цибулею. 

відкритий бутерброд з рибою та ікрою.

11.  Потапці ( грінки) з салом.

 скоринка хліба підсмажена  натертим  часником разом із салом.

хліб свіжий житній з салом.

свіже сало з житнім хлібом.

12.  Для  приготування масла оселедцевого використовують:

 до розм’якшеного  вершкового масла  додають протерту 
консерву,гірчицю,збивають,формують,охолоджують.

маленькі гарячі закусочні бутерброди. 

холодні бутерброди. 

обидві відповіді правильні. 

Для закритих  бутербродів  хліб нарізують: 

12 см скибочки довжиною,завтовшки 1-2см. 

скибочками завтовшки 5-6 см,завтовшки 0,5см. 

4 см,завтовшки 1,5см. 

Для гарячих бутербродів нарізають м'ясо,сир,рибу: 

великими шматками . 

дрібними шматками. 

нарізають дрібними кубиками. 

Із якими продуктами готують бутерброди на житньому хлібі?
з жирними продуктами  та  продуктами з різковираженим смаком та 

будь якими продуктами, немає значення. 
продуктами які мають слабко виражений смак. 

Для багатошарових  бутербродів використовують: 

використовують пасти з різних продуктів. 

масло вершкове без добавок. 

використовують гірчицю,майонез,маргарин. 

Сандвичі можуть бути: 

і тришаровими,з одним або кількома продуктами. 

двошарові з одним продуктом. 

одношарові  покриті маслом вершковим і одним продуктом.

Асорті рибне на хлібі це-: 

хліб змащений маслом,укладають консерви рибні, прикрашають

тоненьки шматочки хліба змащують маслом,укладають тоненькі шматочки 
риби,ікру і прикрашають зеленою нашаткованою цибулею.  

відкритий бутерброд з рибою та ікрою. 

Потапці ( грінки) з салом. 

скоринка хліба підсмажена  натертим  часником разом із салом.

хліб свіжий житній з салом. 

свіже сало з житнім хлібом. 

Для  приготування масла оселедцевого використовують:

якшеного  вершкового масла  додають протерту 
консерву,гірчицю,збивають,формують,охолоджують. 
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Із якими продуктами готують бутерброди на житньому хлібі? 
продуктами з різковираженим смаком та 

 

одношарові  покриті маслом вершковим і одним продуктом. 

хліб змащений маслом,укладають консерви рибні, прикрашають зеленою 

тоненьки шматочки хліба змащують маслом,укладають тоненькі шматочки 
 

скоринка хліба підсмажена  натертим  часником разом із салом. 

Для  приготування масла оселедцевого використовують: 

якшеного  вершкового масла  додають протерту 



 

 до розм’якшеного  вершкового масла  додають протерте  крізь сито філе 
оселедця,,гірчицю,збивають,формують,охолоджують.

до розм’якшеного  вершкового масла  додають протерті  крізь сито молоки, 
гірчицю,збивають,формують,охолоджують.
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Тема: «Технологія приготування салатів 

1. В якому цеху готують салати.

 у гарячому цеху. 

 у овочевому цеху. 

 у холодному цеху 

2.  Варені овочі для салатів зберігають:

  0- хв. 

  40 хв. 

  20хв. 

3.  Для приготування салатів з варених овочів з додатковими 
продуктами використовують обробну дошку з маркуванням:

 «ОС»; « МВ»; «РС».

 «ОВ»; « МВ»; «РВ».

«ОС»; « ОВ»; «РВ». 

4.  Порційні салати відпускають масою:

Скасувати в ідповіді

якшеного  вершкового масла  додають протерте  крізь сито філе 
оселедця,,гірчицю,збивають,формують,охолоджують. 

якшеного  вершкового масла  додають протерті  крізь сито молоки, 
ють,формують,охолоджують. 

нологія приготування салатів ». 

В якому цеху готують салати. 

Варені овочі для салатів зберігають: 

приготування салатів з варених овочів з додатковими 
продуктами використовують обробну дошку з маркуванням:

«ОС»; « МВ»; «РС». 

«ОВ»; « МВ»; «РВ». 

  

салати відпускають масою: 
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якшеного  вершкового масла  додають протерте  крізь сито філе 

якшеного  вершкового масла  додають протерті  крізь сито молоки, 

приготування салатів з варених овочів з додатковими 
продуктами використовують обробну дошку з маркуванням: 
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 50,100,150,200. 

 500,300,150. 

150,350,250. 

5. Салати  відпускають при температурі: 

 t-16-18*С. 

10-12*C. 

 t-2+4*С. 

6. Для салату м’ясного продукти нарізають: 

скибочками або дрібними кубиками. 

скибочками,брусочками. 

соломкою,кубиками середніми. 

 7. Креветки для салату розморожують: 
на повітрі. 
у  гарячій воді. 

у солоній холодній воді. 
 

8.  Інгредієнти для салату з криветками нарізають: 

 скибочками. 

соломкою,брусочками. 

часточками,скибочками. 
 
 
 
 
 

9.  Яка відмінна особливість між салатом столичним та м’ясним? 

видом м’ясних продуктів. 

формами нарізки. 

заправкою. 

 10.  Салати заправляють: 

 за 15 хв до реалізації. 

перед подачею. 

за 20-30хв до реалізації. 

11.  Чому не солять салати  із свіжих огврків. 

погіршиться зовнішній вигляд салату,консистенція. 

погіршаться смакові властивості. 

погіршиться зовнішній вигляд,харчова цінність. 

12.  Визначить салат – коктейль це-: 

 нарізані продукти перемішують,заправляють майонезом. 



 

Скасувати відповіді

 це суміш  різних готових для споживання продуктів,які поєднуються за 
смаком і кольором,заправлені заправкою,спеціями,прянощами,зеленю. 

нарізані продукти викладають шарами,поливають заправкою.
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Висновок.  
 
Сучасні форми і методи навчання у професійно 
дозволяють змінити роль викладача, який 
наставником, який ініціює творчі пошуки здобувачів освіти
викладання – це той фундамент, без якого нем
котра підвищує особистісну, а в майбутньому проф
випускника ПТНЗ. 
Результати якісної професійної освіти 
необмежена до майбутньої професії, а можливість формування здібностей 
самостійно і кваліфіковано мислити, самостійно працювати, вчитися, 
перенавчатися,підвищувати власну кваліфікацію. Таким шляхом, 
удосконалення освіти забез
виробництвою. Отже, впровадження сучасних засобів навчання
інструментарій покращення якості освіти.
Проаналізовано можливості використання он
дозволяють організувати співпрацю під час навчального процесу. Розглянуто 
етапи та напрями співробітництва з використанням он

це суміш  різних готових для споживання продуктів,які поєднуються за 
смаком і кольором,заправлені заправкою,спеціями,прянощами,зеленю. 

нарізані продукти викладають шарами,поливають заправкою.

Сучасні форми і методи навчання у професійно – технічних закладах 
ь змінити роль викладача, який  є не тільки носієм знань, а й 

ініціює творчі пошуки здобувачів освіти. 
це той фундамент, без якого неможливо уявити сучасну освіту, 

котра підвищує особистісну, а в майбутньому професійну самооцінку 

Результати якісної професійної освіти  – це не просто грамотність, що 
необмежена до майбутньої професії, а можливість формування здібностей 
самостійно і кваліфіковано мислити, самостійно працювати, вчитися, 
перенавчатися,підвищувати власну кваліфікацію. Таким шляхом, 
удосконалення освіти забезпечують інновації, що інтегрують освіту, науку 
виробництвою. Отже, впровадження сучасних засобів навчання
інструментарій покращення якості освіти. 
Проаналізовано можливості використання он-лайн інструментів та ресурсів, які 

зувати співпрацю під час навчального процесу. Розглянуто 
етапи та напрями співробітництва з використанням он-лайн сервісів. Здійснено 
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це суміш  різних готових для споживання продуктів,які поєднуються за 
смаком і кольором,заправлені заправкою,спеціями,прянощами,зеленю.  

нарізані продукти викладають шарами,поливають заправкою. 

      

технічних закладах  
є не тільки носієм знань, а й 

. Наукова основа 
ожливо уявити сучасну освіту, 

есійну самооцінку 

це не просто грамотність, що 
необмежена до майбутньої професії, а можливість формування здібностей 
самостійно і кваліфіковано мислити, самостійно працювати, вчитися, 
перенавчатися,підвищувати власну кваліфікацію. Таким шляхом, 

печують інновації, що інтегрують освіту, науку і 
виробництвою. Отже, впровадження сучасних засобів навчання– це основний 

лайн інструментів та ресурсів, які 
зувати співпрацю під час навчального процесу. Розглянуто 

лайн сервісів. Здійснено 
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Творча 
діяльність 

Інноваційне 
навчання 

Творче 
мислення 

Творчий 
пошук 

огляд інструментів та підготовлено приклади їх застосування на всіх етапах 
навчального процесу. Продемонстровано переваги використання описаних 
сервісів.Тому зростає як сама необхідність в професійній освіті, так і вимоги до 
неї. До фахівця своєї справи сьогодення висуваються вимоги не лише діяти, але 
й мислити по-новому.Тому дедалі частіше в процесі вивчення предметів з 
професійної підготовки відходять відпереважного використання традиційних 
методів навчання. Дійсно сьогодніважливою проблемою залишається питання 
урізноманітнення навчальногопроцесу, активізації діяльності здобувачів освіти, 
розширення сфери їхінтересів. Сучасним здобувача освітим доступні 
найрізноманітніші джерелаінформації, але часто саме наявність готової 
інформації сприяє розвиткупасивності. Зникає прагнення до пошуку, пізнання, 
творчості, тобтодіяльності. Із задоволенням і користю вчитися здатні всі, а для 
цього процесс навчання має бути сконструйований з максимальним 
наближенням до сьогодення, запитів і можливостей здобувача освіти. 
Основним завданням викладача в сучасному світі є створення умов для 
формування творчої компетентної особистості, яка буде здатна реалізувати 
свій потенціал у суспільстві. Тому актуальним є перехід до особистісно - 
орієнтованого навчання й виховання, упровадження нових більш ефективних 
 сучасних педагогічних технологій, інтерактивних методів навчання, введенням 
восвітнє середовище інноваційних сучасних технологій, в основу яких 
покладені ціліснімоделі освітнього процесу, засновані на діалектичній єдності 
методології тазасобів їх здійснення.. Тому застосування сучасних засобів 
навчання,продуктів,программ,систем і комплексних рішень для підвищення 
якості освіти, мають велике значення в процесі моєї роботи, що відображають 
актуальність дослідження. Головна функція освіти – всебічний розвиток  
 
 
 
особистості. Одними з головних завдань сучасної освіти є навчити людину 
навчатися та обучити ефективній взаємодії в процесі навчальної діяльності,  
тобто формувати здатність цілеспрямовано оволодівати професійними 
навичками, розвивати вміння комунікувати, знаходити та опрацьовувати дані, 
проявляти свій творчий потенціал, знайти шлях до самовираження та реалізації 
себе в житті. Одна з основних проблем сучасної дидактики полягає у виборі 
оптимального співвідношення найкращих традицій чинної освітньої системи, 
інструментарію інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних 
педагогічних інновацій та тенденцій. Нагальною потребою сьогодення є 
проблема пошуку найбільш ефективних освітніх технологій, що здатні 
допомогти у вирішенні даної проблеми.  
Інноваційне навчання - навчальна та освітня діяльність, яка зорієнтована на 
динамічні зміни в навколишньому світі, ґрунтується на розвитку різноманітних 
форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних 
можливостей особистості.      
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Творча  
активність 

Сучасні 
зас 

навча 
Творчий викладач 
 
Успішний фахівець 
своєї справи 

Творче 
спілкування 



 

 
Фотогалерея  уроків з використанням сучасних засобів навчання.
    

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Фотогалерея  уроків з використанням сучасних засобів навчання.
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Фотогалерея  уроків з використанням сучасних засобів навчання. 
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	Тести  за темою :  "Технологія приготування 
	холодних страв і закусок."

