
Дата проведення______________________ 

Місце проведення______________________ 

Тема заняття.  Холодні закуски. Технологія приготування бутербродів. 

Мета заняття: 
- навчальна: ознайомлення учнів із різними видами бутербродів; 

формування вмінь читати рецепти і готувати бутерброди; засвоєння 

учнями прийомів роботи та правил безпечного користування ножем; 

- розвивальна: розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, кулінарний 

кругозір, моторику рухів, вміння визначати та пояснювати призначення 

продуктів і правила безпечної праці під час приготування перших страв; 

- виховна: виховувати економічне мислення, бережливе ставлення до 

обладнання, інструментів, до раціонального використання енергетичних 

ресурсів; удосконалювати кулінарні здібності; ознайомити учнів з 

професіями харчової промисловості. 

Методи: 
- словесні: пояснення, інструктаж;  

- наочні: демонстрація мультимедійної презентації та малюнків 

бутербродів; 

- практичні: практична робота: виготовлення бутербродів за зразком. 

Тип заняття: комбінований. 

Форма заняття: групова. 

Міжпредметні зв’язки: образотворче мистецтво, художня культура. 

Обладнання: комп’ютер, мультимедійна презентація, інструктивно-

технологічні картки, електричні прилади, продукти. 

Очікуваний результат: засвоїти основи культури праці, розвинути уважність 

при виконанні практичної роботи, інтерес до кулінарії, бережливе ставлення 

до обладнання та інструментів. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

І. Вступна  частина  

1. Організація учнів до заняття. 

    Народна кухня, як і мова, література, мистецтво, також належить до культурної 

спадщини українського народу; це неоціненний здобуток, яким можна 

пишатися і який не слід забувати. 

    Українська кухня формувалася протягом віків і з давніх часів славилася 

різноманітністю страв, високими смаковими та поживними якостями.  

2. Повідомлення теми та мети заняття, очікуваних результатів. 

3. Актуалізація опорних знань. 

Дайте відповідь на запитання: 

- Які страви належать до закусок? 

- Що таке бутерброд? 

ІІ. Основна частина 

1. Пояснення нової теми.  

    За характером кулінарної обробки й основними продуктами закуски 

поділяються  на  групи:  бутерброди,  салати  і  вінегрети,   страви  з  овочів  і  

грибів, риби, м'яса, яєць. 



    Бутерброд у перекладі з німецької мови (буттер – масло, брот – хліб) 

буквально означає масло з хлібом, і, як правило, для бутербродів хліб 

змащується маслом. 

Для приготування бутербродів використовують пшеничний або житній хліб 

зі скоринкою або без неї. Хліб має бути не дуже м'який, щоб легко нарізався, і 

не черствий. 

Бутерброди повинні мати привабливий зовнішній вигляд, приємний аромат 

і пікантний смак. Оформляють їх шматочками свіжих овочів, яйця і лимона, 

листковими і пряними овочами, маслинами, калиною, різними соусами, 

майонезами. 

Бутерброди не можна довго зберігати, тому їх готують безпосередньо перед 

подаванням. 

Відкриті бутерброди. Для їх виготовлення використовують як житній хліб- 

для бутербродів з жирними продуктами (шпиком, корейкою, грудинкою) та 

гострими на смак (з оселедцем, кількою та ін.), так і пшеничний. 

Прості відкриті бутерброди готують з одного виду продуктів, наприклад 

хліба з маслом, ковбасою, сиром. 

Складні відкриті бутерброди готують з кількох продуктів, які добре 

поєднуються за кольором і смаком. Продукти укладають так, щоб вони 

повністю покривали хліб і їх зручно було їсти; основний продукт у поєднанні 

із супутнім має добре виділятися. 

Закриті бутерброди (сандвічі). Це дві скибочки хліба завширшки 5-6 см, 

один завдовжки 8 см, другий – 0,5 см завтовшки, що можуть мати форму 

трикутника, ромба, квадрата чи прямокутника.  

 
Для окремих видів сандвічів використовують масло з гірчицею, тертим 

хроном, м'ясні або рибні продукти. Одну скибочку хліба намазують маслом, 

кладуть шматочки м'яса чи риби, накривають другою скибочкою і злегка 

притискають. 

Для багатошарових бутербродів використовують пасти з різних 

продуктів: залишків від приготування м'ясних або рибних страв, консервів, 

сиру, шинки, ковбаси, оселедця, грибів, яєць і зеленої цибулі. 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 додавати тертий хрін. 

Закусочні бутерброди (канапе) готують на маленьких скибочках 

підсушеного чи смаженого на маслі хліба або на спеціально випечених 

виробах з листкового чи пісочного тіста. 

Замість хліба для закусочних бутербродів використовують ще воловани і 

кошики (тарталетки). Воловани випікають овальної або круглої форми 

масою 10-20 г з пісного чи здобного тіста. 

Кошики наповнюють м'ясним, рибним або овочевим салатом, воловани- 

зернистою або кетовою ікрою. 



Гарячі бутерброди. Для їх приготування використовують половинки 

булочок або змащені з обох боків вершковим маслом скибки пшеничного 

хліба, на які накладають нарізані продукти, заправляють майонезом, 

посипають тертим сиром і запікають у духовці або печі. При нагріванні 

нижній шар вершкового масла утворює рум'яну скоринку, а верхній 

всмоктується у скибку хліба. 

Санітарно-гігієнічні правила при обробці продуктів 

1. Оглянути і розсортувати продукти, призначені для приготування страв. 

2. Помити продукти, видалити недоброякісні їх частини, ополоснути в 

холодній проточній воді. 

3. У разі потреби на коренеплодах зняти шкірку й ополоснути їх у 

проточній воді. 

4. У разі потреби м'ясо, рибу, гриби вимочити, щоб видалити кров, запах, 

пісок тощо. 

5. Напівфабрикати і готові продукти скласти у відповідний посуд. 

6. Накрити посуд кришкою або серветкою (у разі потреби змоченою в 

соляному чи оцтовому розчині). 

7. Після закінчення роботи посуд вимити, старанно ополоснути спочатку 

теплою, а потім холодною водою і витерти сухим рушником. 

8. Залишки продуктів заховати у відповідне місце, а відходи викинути у 

бак для сміття, прибрати робоче місце. 

Ш. Практична частина 

1. Проведення інструктажу з техніки безпеки під час роботи з                            

ріжучими предметами: 

- для обробки продуктів та приготування страв слід користуватися 

ножами з нержавіючої сталі; 

- лезо ножа має бути гострим, не пощербленим, а ручка – без тріщин; 

- працюючи ножем, слід стежити за поставою й бути уважним; 

- при нарізанні продуктів ніж тримати за 

ручку правою рукою, лівою рукою 

тримати продукт, пальці мають бути 

підігнуті так, щоб лезо ножа було якомога 

далі; 

- після закінчення роботи ніж помити і 

витерти, тримаючи його за ручку; 

- передавати ніж ручкою вперед; 

- ножі зберігати в чохлах, підставках, у спеціально відведеному місці. 

2. Приготування бутербродів. 

     Кухонне обладнання та матеріали: дошка для нарізання продуктів, ніж, 

ложки. 



    Гуртківці діляться на три команди, кожна з яких отримує свою 

інструкційно-технологічну картку за якою буде виготовляти певний вид 

бутерброду (додаток 1, 2, 3). Готуючи бутерброди, можна використовувати 

пристрої для нарізання, перетирання продуктів. 

    Послідовність виконання роботи: 
- одягти робочий одяг, старанно вимити руки; 

- підготувати робоче місце, необхідний посуд; 

- підготувати хліб (батон) та продукти, які входять до складу 

бутербродів; 

- нарізати хліб (батон) скибками потрібних розмірів, форми і кількості; 

- залишки хліба (батона) заховати у відповідне місце. 

- приготувати бутерброди; 

- розкласти готові бутерброди на тарілку (тацю, блюдо), попередньо 

застелену серветкою; 

- помити, просушити і витерти кухонний посуд, покласти його у 

відповідне місце; 

- прибрати робоче місце; 

- вимити руки, зняти і заховати робочий одяг. 

ІV. Заключна частина 

1. Дайте відповідь на запитання: 
- що є основою бутерброду? 

- чи можна довго зберігати бутерброди? 

- що входить до складу паст для приготування закусочних бутербродів? 

- які основні продукти харчування використовують для приготування 

бутербродів? 

- як правильно вимити і витерти ніж? 

2. Презентація готових бутербродів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

Інструктивно-технологічна картка 

Приготування бутерброду «Павич» 

Інгредієнти: 

1. хліб – 1шм.; 

2. маслини – 8шт.; 

3. сир твердий – 1 шм.; 

4. яйце перепелине – 1 шт.; 

5. ковбаса – 2 шм.; 

6. майонез; 

7. листя салату; 

8. зубочистка. 

Приготування: 

1. хліб змастити майонезом; 

2. покласти сир на хліб; 

3. зубочистку вколоти в хліб і на неї нанизати маслини; 

4. яйце розрізати і зробити з нього лапки павича; 

5. прикрасити зеленню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

Інструктивно-технологічна картка 

Приготування бутерброду «Кораблик» 

Інгредієнти: 

1. хліб білий – 1 шм.; 

2. шинка – 2 шм.; 

3. огірок свіжий – 1 шт.; 

4. соломка солона – 2 шт.; 

Приготування: 

1. з одного шматочка хліба вирізати човник; 

2. з двох шматочків шинки зробити вітрило і основу кораблика; 

3. за допомогою соломки прикріпити вітрило; 

4. прикрасити бутерброд скибочками огірка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

Інструктивно-технологічна картка 
Приготування бутерброду « Чудо-юдо» 

Інгредієнти: 
1. хліб – 1 шм. 

2. шинка – 1 шм. 

3. горошок зелений; 

4. огірок свіжий – 1 шм.; 

5. морква варена – 1 шт. 

Приготування: 

1. розрізаємо хліб на дві половинки; 

2. вставляємо в розріз шматочок шинки; 

3. з горошку робимо очі; 

4. з моркви робимо брови; 

5. з свіжого огірка – зуби. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата проведення______________________ 

Місце проведення______________________ 

Тема заняття.  Значення і харчова цінність борошна. Вироби з тіста. 

Приготування печених пиріжків з різними начинками. 
- навчальна: ознайомлення учнів із видами тіста; формування вмінь 

читати рецепти і готувати тісто; 

- розвивальна: розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, кулінарний 

кругозір, моторику рухів, вміння визначати та пояснювати призначення 

продуктів і правила безпечної праці під час приготування тіста; 

- виховна: виховувати економічне мислення, бережливе ставлення до 

обладнання, інструментів, до раціонального використання енергетичних 

ресурсів; удосконалювати кулінарні здібності; ознайомити учнів з 

професіями харчової промисловості. 

Методи: 
- словесні: пояснення, інструктаж;  

- наочні: демонстрація мультимедійної презентації та малюнків виробів з 

тіста; 

- практичні: практична робота: приготування пиріжків з різними 

начинками. 

Тип заняття: комбінований. 

Форма заняття: групова. 

Міжпредметні зв’язки: образотворче мистецтво, художня культура. 

Обладнання: комп’ютер, мультимедійна презентація, інструктивно-

технологічні картки, електричні прилади, продукти. 

Очікуваний результат: засвоїти основи культури праці, розвинути уважність 

при виконанні практичної роботи, інтерес до кулінарії, бережливе ставлення 

до обладнання та інструментів. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

І. Вступна  частина  

1. Організація учнів до заняття. 

    Перше дріжджове тісто було винайдено у Франції ще у 17 ст. і сталося це 

зовсім випадково: підмайстер пекаря забув додати вершкове масло у борошно 

та спробував виправити ситуацію – замішав шматки масла вже до готового 

тіста. З Франції цей рецепт потрапив до Італії, звідти був завезений місцевими 

пекарями до Австрії і лише потім його взяли на озброєння кухарі Данії та 

Німеччини і далі пішов мандрувати по всьому світу. 

2. Повідомлення теми та мети заняття, очікуваних результатів. 

3. Актуалізація опорних знань. 

Дайте відповідь на запитання: 

- В яких випадках готують дріжджове тісто опарним способом? 

- Як приготувати опару? 

- Які ознаки готовності опари? 

- Як замісити тісто на опарі? 

ІІ. Основна частина 

2. Пояснення нової теми.  



    Борошняні кондитерські вироби мають велике значення у харчуванні 

людини. У сучасних умовах поряд із забезпеченням високої якості 

кондитерських виробів висувається нагальна необхідність у розширенні й 

поновленні їх асортименту. Шукаючи нові смакові властивості виробів, крім 

впровадження нових оригінальних рецептів, можна застосовувати різні 

поєднання вже існуючих напівфабрикатів і сировини.  

    У борошні зберігаються всі речовини, які є у зерні (білки, жири, вуглеводи, 

мінеральні речовини, вітаміни, ферменти), але кількість і співвідношення їх 

дещо інші. Це залежить від сорту борошна. Чим вищий сорт, тим більше в 

ньому крохмалю, але менше цукрів, білків, оскільки вони містяться в 

оболонках зерна  і в зародку, які при одержанні борошна вищих сортів 

видаляються. Борошно вищих сортів має більшу енергетичну цінність, краще 

засвоюється. 

    Хімічний склад борошна визначає харчову цінність страв та виробів з нього. 

Вуглеводи становлять основну частину пшеничного борошна до 70%. До них 

належить крохмаль, цукри і клітковина. Крохмаль – основний вуглевод 

борошна. Він має властивості набухати, клейстеризуватися, розщеплюватися 

ферментами, впливаючи на властивості борошна, процеси виробництва і 

зберігання страв і виробів з борошна. При замішуванні тіста крохмаль утримує 

на своїй поверхні до 30% всієї вологи. При бродінні тіста під дією ферменту 

амілази крохмаль гідролізується до мальтози, сприяючи накопиченню цукрів у 

тісті і процесу розвитку дріжджів.  

    У процесі випікання виробів крохмаль набухає (при 50 °С) і 

клейстеризується (при 65-68 °С), поглинаючи при цьому велику кількість 

води, що забезпечує утворення сухої еластичної м'якушки виробів. Цукри 

містяться у борошні у вигляді моносахаридів і дисахаридів. Вміст цукрів у 

борошні має велике технологічне значення при бродінні дріжджового тіста, 

вони розщеплюються до утворення вуглекислого газу і спирту. Отже, цукри 

впливають на газоутворюючу здатність борошна, завдяки чому вироби з нього 

добре підходять. Крім цього вони беруть участь в утворенні рум'яної кірочки 

на поверхні виробів при випіканні. При цьому відбувається їх карамелізація. 

    Клітковина міститься переважно в оболонці зерна, тому входить до складу 

борошна нижчих сортів, погіршуючи його засвоюваність. При замішуванні 

тіста клітковина поглинає воду, збільшуючи водопоглинаючу здатність 

борошна. Білки пшеничного борошна поділяють на водорозчинні (альбуміни, 

глобуліни, проламіни) і нерозчинні у воді (гліадіни, глютеніни). 

    При замішуванні тіста нерозчинні у воді білки поглинають основну 

кількість води, набухають, утворюючи клейковину, завдяки чому тісто стає 

пружним, еластичним, розтяжним. При тепловій обробці білки зсідаються (50-



70 °С) і виділяють вологу, яку поглинули при замішуванні тіста. При цьому 

тісто ущільнюється, втрачає еластичність і розтяжність. Білки, що зсілися, 

ущільнюються і закріплюють пористість тіста, добре утримують форму 

виробів. Білки борошна в основному неповноцінні, проте, додаючи до нього 

молоко, яйця та комбінуючи тісто з різними начинками (сирною, рибною, 

м'ясною), можна значно підвищити біологічну цінність страв та виробів з 

борошна. До складу жирів борошна входять ненасичені жирні кислоти 

(олеїнова, линолева, линоленова), тому вони швидко окисляються. При 

зберіганні борошна жир гідролізується, утворюючи вільні жирні кислоти, які 

підвищують кислотність і погіршують смак борошна. 

    Борошно містить також мінеральні речовини (0,5-1,5 %) – солі кальцію, 

фосфору, магнію, калію, натрію, заліза, марганцю, міді тощо, а також вітаміни 

В, В2, В6, В9, РР, холін, біотин, пантотенову кислоту, вітамін Е, каротин і 

ферменти (амілазу, протеазу, ліпазу, поліфенолоксідазу). Ферменти у великій 

кількості містяться в нижчих сортах борошна. Вони відіграють велику роль 

при замішуванні і бродінні тіста. Наприклад, амілаза – фермент, який викликає 

гідроліз крохмалю до утворення мальтози, покращує якість борошняних 

виробів; протеаза – фермент, який гідролізує білки борошна до амінокислот, 

сприяє тому, що тісто стає пластичним, а вироби – пористими і більшого 

об'єму. Небажані процеси відбуваються під дією ліпази – ферменту, який 

розщеплює амінокислоту тирозин до утворення темнозабарвлених речовин, 

що викликають потемніння тіста в процесі його приготування.  

    Приготування виробів з тіста з м’ясним, рибним, сирним фаршами дає 

змогу підвищити біологічну цінність і мінеральний склад виробів. 

Ш. Практична частина 

3. Вимоги до дотримання санітарно-гігієнічних вимог та правил 

охорони праці: 

- руки перед роботою необхідно помити з милом і продезінфікувати, а 

також при переході від однієї операції до іншої та після відвідування 

туалету; 

- нігті повинні бути коротко підрізані (без лаку); 

- волосся слід заправляти під ковпак або косинку у чоловіків волосся 

повинно бути коротко пострижене; 

- одяг і взуття повинні бути чистими й охайними; 

- змінне взуття не має бути малим або без задників; 

- у санітарному одязі не можна виходити на вулицю та в туалет; 

- в кишенях заборонено зберігати предмети туалету; 

- не можна застібати халат шпильками, брошками. 

3. Вимоги до організації робочого місця. 

- Отримати   необхідний   посуд,  інвентар,  інструмент:  сито, дерев’яна 

копистка,   шумівка,  кондитерські   дошки,   ножі,   листи,  сковорідка, 



каструлі, посуд для  готових 

виробів, ваги. 

- Сировину покласти в 

підготовлений посуд, 

дотримуючись 

товарного сусідства. 

- Вимити стіл та 

інструменти гарячою 

водою. 

- Сировина потрібна для 

приготування безопарного дріжджового тіста: борошно, вода або 

молоко, дріжджі, сіль, цукор, яйця, маргарин, олія. 

4. Приготування печених  пиріжків з різними начинками. 

Послідовність дій для приготування печених пиріжків з різними 

начинками. 

1. Просіяти борошно. 

 

2. Нагріти молоко або воду до 35-40°С. 

3. Дріжджі розвести у невеликій кількості води або молока, 

перецідити через сито і додати в рідину. 



4. Розчинити сіль, цукор і додати до рідини. 

 

5. Збити яйце і додати до суміші. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Додати просіяне борошно і замісити тісто.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Готове тісто поставити в тепле місце для бродіння. 

8. Обминання тіста. 

9. Охолодження тіста. 

10. Поділ тіста на порції . 



 

 

 

  

 

11. Формування пиріжків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Вистоювання та смаження пиріжків. 

 

 
 

Закріплення нових знань. 
1. Які вироби готують з безоопарного  дріжджового тіста? (вироби які 

мають невелику кількість здоби: пиріжки, біляші, кулеб’яки, 

ватрушки, пончики і т.д.). 

2. Назвіть оптимальні умови життєдіяльності дріжджів (оптимальна 

температура для розвитку дріжджів 28-32°С, бродіння 



прискорюється, а при температурі 50°С дріжджі припиняють свою 

життєдіяльність). 

3. Як можна прискорити процес бродіння? (Щоб прискорити процес 

бродіння збільшують кількість дріжджів: у 2-3 рази більше норми, 

збільшують температуру води до 45°С, або замішують тісто рідкої 

консистенції, ніж звичайно). 

Корисні поради. 

 Якщо в дріжджовому тісті мало цукру, то на виробах не утвориться 

рум’яної шкоринки. Надлишок цукру сповільнює процес бродіння, 

вироби з такого тіста погано пропікаються, розпливчасті з щільним 

м’якушем. 

 Якщо в тісті багато солі або цукру, слід замісити нову порцію тіста без 

солі або цукру, а потім з’єднати з пересоленим чи перецукрованим 

тістом і ретельно вимісити його. 

 Вироби з тіста, що перекисло (перестоялося) мають кислуватий 

присмак і запах, потріскану поверхню, бліду шкоринку, твердий 

м’якуш і розпливчасту форму. 

 Дріжджове тісто не буде прилипати до рук, якщо їх заздалегідь 

змастити жиром (олією). 

 Вироби з рідкого тіста погано пропікаються. 

 Вироби, які недостатньо вистоялися, будуть дрібними, погано 

пропікатимуться, шкоринка потріскається,  оскільки на початку 

випікання при високій температурі процес бродіння відбувається дуже 

інтенсивно. Вироби починають збільшуватися в об’ємі, а шкоринка – 

тріскається. 

 Дрібні вироби з дріжджового тіста випікайте при великій температурі 

(260-280°С) протягом 8-10 хв., оскільки вони швидко прогріваються і 

не встигають висохнути поки утвориться шкоринка. Великі здобні 

вироби слід випікати при пониженій температурі (200-230°С) довше, 

щоб вони рівномірно пропеклися. При високій температурі швидко 

утворюється шкоринка, а вироби будуть сирими. 

 Щоб вироби з тіста при випіканні не підгоріли під лист із тістом 

покладіть лист із сіллю. 

 Якщо при випіканні вироби з тіста дуже рум’яніють, накрийте їх 

вологим папером і продовжуйте випікати при нижній температурі до 

повної готовності. 

 Готовність виробу можна перевірити встромивши в них дерев’яну 

тонку паличку. Якщо тісто не прилипне до неї – воно випечене. 

 Щоб випечені вироби були м’якими,  їх слід ще гарячими накрити 

тканиною. 

ІV. Заключна частина 

Питання для гри-змагання. 

1. Чия бригада  назве найбільшу кількість начинок для пиріжків (назвати 

технологію  приготування начинок). 



2. Яка температура повинна бути рідини для замішування тіста? 

(Температура підігрітої рідини повинна бути 30°С). 

3. Яка консистенція тіста повинна бути для пиріжків смажених. (Тісто 

готують слабкої консистенції. Інвентар та обладнання  змащують 

олією. Підготовлене тісто охолоджують до 10°С, щоб воно не 

перекисло під час формування виробів). 

4. Яких правил слід дотримуватись під час смаження виробів у фритюрі? 

(Смажать у фритюрі вироби з дріжджового тіста з невеликим 

вмістом здоби і значно рідшої консистенції, ніж випечених виробів. 

Смаження у фритюрі здійснюється повністю занурюючи вироби у 

жир, попередньо нагрітий до температури 160° – 180°С. Під час 

смаження утворюється рум’яна шкорина одночасно по всій поверхні. 

Жиру беруть у 4-6 разів більше за масу одночасно смажених виробів). 

5. Розповісти технологію приготування начинок для пиріжків, ватрушок, 

кулеб’яків: 

- начинка з картоплі та грибів: картоплю варять, відвар зливають, гарячу 

картоплю протирають. Дрібно нарізані гриби, ріпчасту цибулю 

пасерують до готовності, а потім змішують з протертою картоплею; 

- начинка зі свіжої капусти: свіжу білокачанну капусту шаткують і 

смажать до готовності. Готову капусту охолоджують, додають сіль. У 

охолоджену капусту додають круто зварені дрібно нарізані яйця або 

пасеровану цибулю і дрібно нарізану зелену петрушку; 

- начинка з сиру: сир протирають, додають яйця, цукор і все добре 

перемішують; 

- начинка з м’яса: м'ясо нарізати шматочками масою 40-50 г. і 

обсмажити до напівготовності. Потім покласти у посуд додати 

бульйону або води (15-20% до маси м’яса) і тушкувати дна слабкому 

вогні до готовності. Готове м'ясо подрібнити на м’ясорубці, заправити 

пасерованою цибулею. З бульйону приготувати білий соус. Подрібнене 

м'ясо з’єднати з соусом, додати сіль, мелений чорний перець і 

перемішати. 

6. Розповісти технологію приготування ватрушок.  (Дріжджове тісто 

ділять на шматочки масою 58 г. і підкачують у кульки. Їх кладуть на 

лист змащений жиром, на відстані 6-8 см одну від одної і ледь 

притискають рукою. Через 15 хв. дерев’яною качалкою (діаметром 5 

см) у булочках роблять заглибини, потовщені краї змащують яйцем, а 

в заглиблення кладуть сирну начинку. Випікають при 230-240°С 

протягом 15 хв.). 



7. Розповісти вимоги до якості дріжджових виробів з тіста. (Зовнішній 

вигляд: вироби правильної форми, рівномірно змащені яйцем, добре 

пропечені. Колір-золотистий, консистенція: вироби добре пропечені, 

еластичні при легкому натисканні пальцем набувають первинної 

форми, тісто не крихке, рівномірно пористе, без порожнин). 

8. Які процеси відбуваються при змішуванні борошна з водою? (При 

додаванні рідини до борошна відбувається набрякання білків борошна і 

зерен крохмалю. Під час набрякання протягом 20-30 хв. білки борошна 

поглинають і зв’язують рідину приблизно у 2 рази більше за власну 

вагу. При цьому утворюється так звана клейковина). 

9. Від чого залежить вміст клейковини? (Якість клейковини залежить від 

«сили» борошна з «сильного» борошна з вмістом клейковини 35-40% 

утворюється еластична, пружна клейковина, яка добре утримує 

вуглекислий газ, а тісто виготовлене з такого борошна добре 

піднімається і зберігає форму виробу). 

10. Який продукт застосовують для розпушування дріжджового тіста? (Для 

розпушування дріжджового тіста використовують продукт який 

виділяє газоподібні речовини – це дріжджі. Дріжджі – це 

мікроорганізми, або їх ще називають дріжджові грибки, які 

складаються з окремих нерухомих клітин. Для життєдайності 

дріжджів або розмноження клітин потрібні цукор, азотисті і 

мінеральні речовини у розчиненому вигляді). 

11. Який процес відбувається при заброджені дріжджів? (У процесі 

життєдіяльності  дріжджів цукор перетворюється на спирт і 

вуглекислий газ (зброджується). Бульбашки вуглекислого газу 

створюють у середині тіста пори, воно збільшується в об’ємі і 

підходить). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата проведення______________________ 

Місце проведення_______________________ 

Тема заняття: Приготування салатів із варених овочів. Приготування 

вінегрету. 

Мета заняття: 

- навчальна:  закріпити та  удосконалити в учнів знання, уміння і навички      

приготування  вінегрету; залучати учнів  до сучасного виконання страви;  

- розвивальна:  розвивати  творче та критичне мислення при вирішенні 

виробничих ситуацій і самостійність в роботі; 

- виховна: виховувати  естетичний   смак, доброзичливість і вимогливість,   

          культуру спілкування. 

Методи: 
- словесні: пояснення, інструктаж;  

- н

аочні: демонстрація мультимедійної презентації та малюнків вінегрету; 

- практичні: практична робота: приготування вінегрету. 

Тип заняття: комбінований. 
Форма заняття: групова. 

Міжпредметні зв’язки: технологія приготування їжі з основами, 

товарознавства, санітарія і гігієна, організація виробництва, устаткування 

підприємства, хімія, охорона праці.  

Обладнання: матеріали, інструменти, наочні посібники: комп’ютер, 

мультимедійна презентація, інструкційно-технологічні картки, електричні 

прилади, продукти, плакати. 

Очікуваний результат: засвоїти основи культури праці, розвинути уважність 

при виконанні практичної роботи, інтерес до кулінарії, бережливе ставлення до 

обладнання та інструментів. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

І. Вступна  частина  

1. Організація учнів до заняття. 
      Гра «Пароль»: 

- Які овочі відносяться до підгрупи бульбокорені? (картопля, батат, 

топінамбур); 

- Які овочі відносяться до підгрупи коренеплоди? (морква, буряк, редиска, 

ріпа, петрушка, хрін) 

- Значення овочів у харчуванні людини? (Овочі – життєво необхідні 

продукти харчування, основне джерело вітаміну С, каротину, мінеральних 

речовин, кальцію, натрію, фосфору, заліза. Овочі багаті на вуглеводи у 

вигляді цукру, крохмалю, клітковини. 

- На малюнку зображені овочі, з яких ми сьогодні будемо готувати вінегрет. 

Потрібно дати  кожному овочу товарознавчу характеристику. 



    

 

 

       

 

 

 

 

 

2. Повідомлення теми та мети заняття, 

очікуваних результатів. 

3. Актуалізація опорних знань. 

    Сьогодні на занятті ми не тільки вдосконалимо знання з приготування 

овочевого  вінегрету, але й дізнаємося багато цікавого. Вінегрет – це популярне 

овочеве блюдо, яке має дуже давнє коріння. У багатьох європейських країнах 

вінегрет іменують «російським салатом». Це смачне і апетитне блюдо дуже 

корисне для здоров’я — завдяки поєднанню кількох видів овочів вінегрет 

виходить неймовірно багатим вітамінами. 

ІІ. Основна частина  

1. Пояснення нової теми.  
    Ми з вами повторили технологію приготування традиційного овочевого салату 

вінегрет, його і раніше готували наші предки, готуємо ми, але час не стоїть на 

місці, нова революція відбувається зараз на сучасній європейській кухні, 

з`явився новий авторський напрямок в кулінарії , що увібрав у себе все найкраще 

з кулінарних традицій Сходу і Заходу -  це кухня фьюжен. Головна і єдина умова 

цього напрямку – щоб продукти, зібрані в одній страві, поєднувалися за смаком і 

за структурою, доповнюючи один одного, а у готових страв були притаманні 

легкість і свіжість. Про місце і час виникнення кухні фьюжн існує безліч легенд. 

Згідно з однією з них, вважається, що сталося це на Гаваях, де в XX столітті 

близько зійшлися дві протилежні культури: американська та японська. За іншою 

версією, кухня фьюжн зародилася в Нью-Йорку - величезному мегаполісі, що 

вмістив у собі десятки різнорідних культур, напрямів, стилів. 

    Основний принцип кухні фьюжн - змішування. Це своєрідна «філософія 

кулінарії», в якій важливо розуміти сполучуваність продуктів та інтуїтивно 

відчувати «смакову» гармонію. Всі продукти, зібрані в одній фьюжн-страві, 

повинні поєднуватися не тільки на смак, але і за своєю структурою, бути 

підібраними один до одного і не «конфліктувати». Тут не існує будь-яких 

стандартів і правил. Фьюжн надає можливість експериментувати і фантазувати. 

    Сьогодні на занятті ми з вами будемо готувати овочевий вінегрет, а також 

вінегрети в стилі фьюжн: 

- вінегрет з кальмарами;  

- вінегрет з овочами і фруктами; 

- вінегрет з яловичиною 

     Ці страви дадуть нам можливість сьогодні на занятті експериментувати, 

виявити свою творчість, фантазію, спробувати новий, незвичайний смак страви, 



а також порівняти смакові якості страви, зовнішній вигляд, новий стиль подачі 

страви. 

КОРИСНІ ПОРАДИ 

 Вінегрет придбає тонкий і приємний смак, якщо влити в нього 1 столову 

ложку молока і додати 1 чайну ложку цукру. 

 Буряк вариться дуже довго - 3-3,5 години. А можна варити його тільки 

годину, потім зняти з вогню і поставити на 10 хв під струмінь холодної 

води. Буряк буде готовий. 

 Щоб при варінні в овочів зберігалися більше вітамінів, закладайте їх в 

киплячу воду. 

 Салати, вінегрети можна зберігати не більше 6 годин з моменту 

приготування і в не заправленому вигляді, а в холодильнику - не більше 12 

годин. 

 Для салатів, вінегретів краще варити картоплю, буряк і моркву в 

неочищеному вигляді. Картопля, зварена в шкірці, втрачає близько 20 % 

вітаміну С, а очищений удвічі більше. 

 Перед тим, як покласти в салат сиру ріпчасту цибулю обдайте його 

кип'ятком, він буде набагато смачніший. 

 Щоб цибуля при нарізці не щипала очей, періодично змочуйте ніж в 

холодній воді. 

 Для очищення овочів потрібно використовувати ножі з неіржавіючої сталі, 

оскільки важкі метали сприяють окисленню вітаміну С. 

 Квашену капусту краще зберігати при температурі +1 - +4 °С, причому 

розсіл повинен покривати її на декілька сантиметрів. Можна перекласти 

капусту в скляні банки і залити зверху на 2 пальці рослинним маслом, так 

вона збережеться до кінця весни. 

 Яблука начищені і нарізані для салату не потемніють, якщо покласти їх на 

декілька хвилин в злегка підсолену воду. 

 Вінегрет матиме пікантний смак, якщо перед подачею на стіл в нього 

покласти лимонну скориночку. 

 При приготуванні салатів не можна сполучати теплі продукти з 

холодними, інакше салат дуже швидко зіпсується. 

ІІІ. Практична частина 

1. Проведення інструктажу з техніки безпеки під час роботи з ріжучими 

предметами: 

- для обробки продуктів та приготування страв слід користуватися 

ножами з нержавіючої сталі; 

- лезо ножа має бути гострим, не пощербленим, а ручка – без тріщин; 

- працюючи ножем, слід стежити за поставою й бути уважним; 

- при нарізанні продуктів ніж тримати за 

ручку правою рукою, лівою рукою 

тримати продукт, пальці мають бути 

підігнуті так, щоб лезо ножа було якомога 

далі; 



- після закінчення роботи ніж помити і витерти, тримаючи його за ручку; 

- передавати ніж ручкою вперед; 

- ножі зберігати в чохлах, підставках, у спеціально відведеному місці. 

2. Правила ТБ яких треба дотримуватись при варінні: 

- перед початком роботи перевірити наявність гумових килимів біля 

електричних плит; 

- обережно класти вироби в каструлю, щоб не отримати опіки; 

- не допускати розбризкування окропу; 

- обережно перемішувати вироби під час варіння щоб не отримати 

опіки; 

- при попаданні води на підлогу негайно витерти, перевірити цілісність 

поверхні плити; 

- у разі виникнення неполадок обладнання доповісти майстру; 

- обережно пересувати каструлю з окропом по поверхні плити; 

- плиту вмикати та вимикати за допомогою кнопки „пуск", „стоп". 

3. Приготування овочевого вінегрету. 

- зварити буряк, картоплю,  моркву до готовності; 

 

 

 

 

 

 

 

- цибулю очистити, порізати 

дрібними кубиками; 

- почистити картоплю, буряк, 

моркву та порізати кубиками; 

- квашені огірки також порізати кубиками; 

- квашену капусту відтиснути від зайвої рідини; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- буряк в окремій 

посудині заправити олією, перемішати ; 

 

 

 

 

 

 

- у велику посудину 

викласти всі підготовлені 

овочі картоплю, 

цибулю, капусту, 

моркву,  огірки, буряк, заправити олією і перемішати. 

 

 

 

 

 

 

 
Цікаво знати: 

 

Шкірочка картоплі 

при варінні не потріскається, якщо у воду додати кілька 

крапель оцту або солі понад норму чи трохи                                                              

капустяного або огіркового розсолу 

Картопля,зварена з шкірочкою, чиститься швидше,                                                      

якщо відразу після варіння її облити холодною водою 

 

VІ. Заключна частина 

1. Для кожного учня пропонується картка з завданням. 

                                                          Картка №1 



При приготуванні вінегрету, нарізана картопля не має чіткої форми, 

кубики злиплися. Чому? Ваші дії. 

Картка №2 

В готовому салаті трапляються грудочки солі. Чому? Ваші дії. 

Картка №3 

В готовому салаті колір всіх інгредієнтів став червоним. Чому? Ваші дії. 

Картка № 4 

      Чи можна  зберігати готовий салат вінегрет в металевому посуді? Чому? 

Картка № 5 

При вживанні салату,  цибуля дуже гірка. Чи можна цього уникнути? Ваші дії. 

2. Письмові завдання кожній  групі. 

    Скласти самостійно контрольні запитання з вивченої нової теми. Контрольні 

запитання допомагають ще раз пройти вивчений матеріал. Таким чином, ми 

проводимо підсумок повтореного матеріалу. 

3. З яких операцій складається технологічний процес обробки овочів? 

Складіть вірну послідовність операцій: 

- промивання; 

- чищення; 

- сортування; 

- калібрування; 

- нарізання; 

- миття. 

     1…, 2…,3…,4…,5…,6…. 

4. Дайте відповідь на запитання: 

1. В якому цеху готують холодні страви і закуски? 

2. Холодні страви і закуски готують в холодному цеху? 

3. Яке теплове обладнання використовують для приготування овочів? 

4. Яке обладнання використовується для овочів, які довго варяться? В 

нашому випадку, який овоч? 

5. Які вимоги до якості?  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Дата проведення______________________ 

Місце проведення______________________ 

Тема заняття:  Заправні перші страви. Приготування борщу. 

Мета: 

- навчальна: розвиток навичок самостійної роботи; реалізації своїх знань та 

творчих здібностей у формі презентації, отриманих на уроках 

теоретичного навчання та інформатики; підвищення зацікавленості до 

вивчення предмету; 

- розвивальна: розвивати навички проектування і роботи над темою 

проекту; розвивати у учнів цілеспрямованість, працелюбство; 

- виховна: виховувати самостійність в роботі, доброзичливість і 

вимогливість, культуру спілкування. 

Методи: 

- словесні: пояснення, інструктаж;  

- наочні: демонстрація мультимедійної презентації; 

- практичні: практична робота: приготування борщу за зразком. 

Тип заняття: комбінований. 

Форма заняття: групова. 

Міжпредметні зв’язки: товарознавство, організація виробництва, охорона 

праці, інформатика. 

Обладнання: матеріали, інструменти, наочні посібники; комп’ютер, 

мультимедійна презентація, інструкційно-технологічні картки, електричні 

прилади, продукти, плакати. 

Очікуваний результат: засвоїти основи культури праці, розвинути уважність 

при виконанні практичної роботи, інтерес до кулінарії, бережливе ставлення до 

обладнання та інструментів. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

І. Вступна  частина 

   1. Організація учнів до заняття. 

   Робота учнів з тестами по темі «Борщі». 

Тест першого рівня 

Середній  

1. Перші страви є важливим джерелом: 

а) жирів;                                              

б) білків; 

в) вітамінів;                                              

г) мінеральних і біологічно активних речовин. 

2. Перші страви покривають потребу організму у воді: 
а) 15 – 25%; 



б) 25 – 40%; 

в) 40 – 70%; 

г) 70 – 100%. 

3. Рідкою основою багатьох заправних перших страв є: 
а) бульйон; 

б) фруктовий відвар; 

в) овочевий відвар; 

г) молоко і молочні продукти. 

4. Основною складовою борщу є: капуста, буряк червоний.  

Тест першого рівня 

Достатній  

1. Доповніть речення:  

- перші страви класифікують за ………… 

- за  характером  рідкої  основи перші страви 

поділяють на чотири групи: 

1)…  2)…  3)…  4)…  

- смак перших заправних страв залежить від 

……………. 

- заправними називають такі 

страви…………… 

- до складу заправних перших страв 

входять…………… 

- старовинній українській кухні існують три 

різновиди традиційного борщу: 1)…  2)…  3)… 

- борщ український заправляють……….. і 

подають………. Окремо подають………. 

- борщ полтавський відрізняється від 

українського тим, що………. 

2. Повідомлення теми та мети заняття, очікуваних результатів. 

3. Актуалізація опорних знань. 

    Сьогодні на занятті ми не тільки вдосконалимо знання з приготування борщів, 

але й дізнаємося багато цікавого.  Україна славиться своєю національною 

кухнею і серед слов’янських кухонь користується широкою популярністю. Вона 

давно одержала поширення далеко за межами України, а деякі страви 

української кухні, наприклад, борщі і вареники ввійшли в меню міжнародної 

кухні. Борщ – українська національна страва, обов’язковою складовою частиною 

якої є буряк столовий червоний. У різних регіонах України борщ готують по – 

різному, звідси і його назва – київський, чернігівський, полтавський, галицький, 

львівський, волинський та інші., але найбільш поширений борщ Український з 

пампушками. 

ІІ. Основна частина  

1. Пояснення нової теми. 

      Перші   страви   збуджують   апетит,  підвищують  секрецію  залоз   органів 

травлення. Секрецію травних залоз підвищують екстрактивні речовини рідкої 

основи перших страв (бульйонів, відварів), органічні кислоти (томатів, квашеної 



капусти, квасів, солоних огірків, сметани та ін.), смакові ароматичні речовини 

(цибулі, моркви, білого коріння), прянощі та приправи. 

Перші страви є важливим джерелом мінеральних і біологічно активних речовин 

(вітамінів, мікроелементів). Вони містять велику кількість рідини і покривають 

потребу організму у воді на 15-25 %. 

    Багато перших страв мають високу енергетичну цінність (кулешики, борщі, 

юшки з крупами, бобовими та макаронними виробами, молочні супи), оскільки 

до складу їх входять м'ясо, риба, крупи, бобові та макаронні вироби. Поживну 

цінність перших страв підвищують вироби з борошна (хліб, галушки, пампушки 

та ін.). Калорійність таких перших страв, як бульйони без гарніру, овочеві юшки 

(крім картопляних), капусняки без м'яса, дуже низька. 

    Перші страви класифікують за характером рідкої основи, температурою 

подавання, способом приготування . 

    За характером рідкої основи перші страви поділяють на чотири групи: до 

першої належать перші страви на бульйонах (м'ясо-кістковому, кістковому, з 

сільськогосподарської птиці, грибному, рибному) і відварах (овочевому, з круп і 

макаронних виробів); до другої – на молоці; до третьої – на хлібному квасі,, 

сироватці, кислому молоці, охолодженому овочевому відварі, охолоджених і 

проціджених бульйонах, відварах з житніх сухарів; до четвертої – на фруктових і 

ягідних відварах (солодкі). 

    За температурою подавання перші страви поділяють на гарячі (температура 

75°С) і холодні – 14°С. Гарячими відпускають перші страви на бульйонах, 

відварах і молоці, холодними – всі інші. Солодкі перші страви у весняно-літній 

період подають холодними, а в осінньо-зимовий – частіше гарячими. 

    За способом приготування розрізняють перші страви заправні (борщі, юшки 

картопляні, розсольники та ін.), прозорі (бульйони), пюреподібні (кулешики з 

овочів, м'яса) і різні (солодкі, молочні, холодні). 

    Перші страви, які готують з продуктів молочних і рослинного походження 

(без м'яса), називають вегетаріанськими. 

    Гарячі перші страви готують у суповому відділенні гарячого цеху, холодні – в 

холодному цеху. 

    При приготуванні перших страв використовують стаціонарні або наплитні 

казани, каструлі, супові миски, глиняні горщики, сковороди, сотейники, листи, 

друшляки, грохоти, сита, шумівки, черпаки, промарковані дошки, ножі. На 

виробничому столі, де кухар виконує допоміжні операції, мають бути настільні 

ваги, обробна дошка, ножі, спеції і підготовлені продукти. 

    Перші страви подають у підігрітих до температури 40°С глибоких столових 

тарілках (240 мм у діаметрі), прозорі бульйони без гарніру і кулешики у 

бульйонних чашках (місткістю 300-400 см3). 

    Холодні перші страви подають в охолоджених до температури 12°С глибоких 

столових тарілках. 

Корисні поради: 
- не варіть столові буряки у підсоленій воді; вони потемнішають; 



- щоб буряки зберегли свій червоний колір, їх треба варити зі шкірочкою і 

корінцем. Якщо корінець відрізати , з буряків вийде сік і вони стануть 

білими; 

- якщо борщ не має малиново – червоного кольору, підфарбуйте його 

буряковим настоєм; 

- щоб грибний бульйон був смачніший, при варінні слід використовувати 

сухі гриби різного розміру. Великі надають бульйону приємного смаку та 

темного кольору, дрібні – аромату; 

- при приготуванні борщу з чорносливом гриби закладають разом з 

пасерованими овочами, а відварений чорнослив без кісточок – в кінці; 

- не залишайте лавровий лист у готовій страві: від нього вона набуде 

гіркуватого смаку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПОВІ  ПОМИЛКИ  ТА  ШЛЯХИ  ЇХ  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

№ 

п/п 

Проблема Причина Шляхи попередження 

1 

 

 

 

 

 

 

Буряки у борщі 

потемнішали, борщ 

не має малиново-

червоного кольору 

 

 

 

Буряки зварили у 

підсоленій воді, при 

тушкуванні буряка 

зруйновані антоціани 

Не можна варити 

буряки з додаванням 

солі; 

тушкувати буряки 

треба з додаванням 

оцту. 

Можна виправити 

колір борщу 

додаванням бурякового 

настою 

2. Бульйон у борщі 

непрозорий, овочі 

втратили форму 

Варили при 

бурхливому кипінні, 

не дотримувались 

терміну варіння. Не 

настояли після 

приготування 

Закладати продукти 

згідно із терміном 

варіння                    (у 

борщі спочатку 

закладають картоплю, а 

потім капусту). Варити 

при 96 – 98*С. Борщ 

треба настояти 15 – 20 

хвилин. Жир спливає, 

бульйон стає прозорим 

3. Борщ з грибами та 

чорносливом 

При приготуванні 

борщу 

Якщо борщ 

відпускають холодним 



відпустили 

холодним, але в 

ньому неприємний 

присмак тваринного 

жиру 

використовують 

тваринні жири, якщо 

борщ відпускають 

гарячим  

(10 – 12*С),  слід 

використовувати 

рослинну олію. 

4. Овочі недоварені 

або переварені, не 

зберегли форму 

нарізання 

Не дотримувались 

послідовності 

закладки 

Овочі слід закладати в 

такому порядку, щоб 

вони одночасно дійшли 

до готовності 

 

ІІІ. Практична частина 

1. Про

ведення  інструктажу  з  техніки безпеки під час роботи з ріжучими 

предметами: 

- для  обробки  продуктів  та приготування страв слід користуватися ножами 

з нержавіючої сталі; 

- лезо ножа має бути гострим, не пощербленим, а ручка – без тріщин; 

- працюючи ножем, слід стежити за поставою й бути уважним; 

- при нарізанні продуктів ніж тримати за 

ручку правою рукою, лівою рукою тримати 

продукт, пальці мають бути підігнуті так, 

щоб лезо ножа було якомога далі; 

- після закінчення роботи ніж помити і 

витерти, тримаючи його за ручку; 

- передавати ніж ручкою вперед; 

- ножі зберігати в чохлах, підставках, у спеціально відведеному місці. 

2. Правила ТБ яких треба дотримуватись при варінні: 

- перед початком роботи перевірити наявність гумових килимів біля 

електричних плит; 

- обережно класти вироби в каструлю, щоб не отримати опіки; 

- не допускати розбризкування окропу; 

- обережно перемішувати вироби під час варіння щоб не отримати 

опіки; 

- при попаданні води на підлогу негайно витерти, перевірити цілісність 

поверхні плити; 

- у разі виникнення неполадок обладнання доповісти майстру; 

- обережно пересувати каструлю з окропом по поверхні плити; 

- плиту вмикати та вимикати за допомогою кнопки „пуск", „стоп". 

3. Приготування борщу українського. 

    Послідовність технологічного процесу приготування борщу з картоплею 

та капустою. 

1. Бульйон довести до кипіння. 



2.  Закласти картоплю, нарізану 

часточками, варити до напівготовності. 

3. Додати свіжу капусту, нарізану 

соломкою. 

4. Проварити 5-7 хвилин. 

5. Закласти бурякову пасеровку 

(овочі нарізані соломкою). 

6. Довести до кипіння і за  5-7 

хвилин до кінця варіння додати сіль, перець, лавровий лист. 

7. Настояти 15-20 хвилин. 

ІІІ. Заключна частина 

Скласти якомога більше відомих вам борщів 

 Вправа: «Вгадай мене…….»  
Борщ … Борщ … Борщ … Борщ … Борщ … Борщ … 

Буряки 

Капуста 

Картопля 

Морква 

Петрушка 

корінь 

Цибуля 

Часник 

Томат 

Борошно 

Сало 

Жир 

Цукор 

Оцет 

Перець 

солодкий 

Бульйон 

м’ясний 

Яловичина 

(грудинка) 

Баранина 

(грудинка) 

Буряки 

Капуста 

Картопля 

Квасоля 

Яблука 

свіжі 

Морква 

Петрушка 

корінь 

Селера 

корінь 

Цибуля 

Жир 

Томат 

Цукор 

Сало 

Квас 

буряковий 

Бульйон 

м’ясний 

Буряки 

Картопля 

Морква 

Петрушка 

корінь 

Цибуля 

Жир 

Томат 

Цукор 

Оцет 

Кислота 

лимонна 

Бульйон 

кістковий 

Сосиски 

Буряки 

Капуста 

Картопля 

Кабачки 

Помідори 

свіжі 

Яблука 

свіжі 

Квасоля 

Морква 

Петрушка 

корінь 

Цибуля 

Жир 

Томат 

Кислота 

лимонна 

Бульйон 

м’ясний 

Сметана 

Буряки 

Капуста 

Картопля 

Морква 

Петрушка 

корінь 

Цибуля 

Сало 

Жир 

Томат 

Цукор 

Оцет 

Бульйон 

курячий 

Борошно 

Яйця 

Сіль 

Вода 

Буряки 

Капуста 

Картопля 

Морква 

Гарбуз 

Цибуля 

Маргарин 

Квасоля 

Сік 

томатний 

Сало 

Яйця 

Часник 

Кефір 

Бульйон 

Булка 

Сир 

твердий 

Масло 

вершкове 

 

 

 

Дата проведення______________________ 

Місце проведення______________________ 

Тема заняття:  Заправні перші страви. Приготування борщу. 

Мета: 



- навчальна: розвиток навичок самостійної роботи; реалізації своїх знань та 

творчих здібностей у формі презентації, отриманих на уроках 

теоретичного навчання та інформатики; підвищення зацікавленості до 

вивчення предмету; 

- розвивальна: розвивати навички проектування і роботи над темою 

проекту; розвивати у учнів цілеспрямованість, працелюбство; 

- виховна: виховувати самостійність в роботі, доброзичливість і 

вимогливість, культуру спілкування. 

Методи: 

- словесні: пояснення, інструктаж;  

- наочні: демонстрація мультимедійної презентації; 

- практичні: практична робота: приготування борщу за зразком. 

Тип заняття: комбінований. 

Форма заняття: групова. 

Міжпредметні зв’язки: товарознавство, організація виробництва, охорона 

праці, інформатика. 

Обладнання: матеріали, інструменти, наочні посібники; комп’ютер, 

мультимедійна презентація, інструкційно-технологічні картки, електричні 

прилади, продукти, плакати. 

Очікуваний результат: засвоїти основи культури праці, розвинути уважність 

при виконанні практичної роботи, інтерес до кулінарії, бережливе ставлення до 

обладнання та інструментів. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

І. Вступна  частина 

   1. Організація учнів до заняття. 

   Робота учнів з тестами по темі «Борщі». 

Тест першого рівня 

Середній  

1. Перші страви є важливим джерелом: 
а) жирів;                                              

б) білків; 

в) вітамінів;                                              

г) мінеральних і біологічно активних речовин. 

2. Перші страви покривають потребу організму у воді: 
а) 15 – 25%; 

б) 25 – 40%; 

в) 40 – 70%; 

г) 70 – 100%. 

3. Рідкою основою багатьох заправних перших страв є: 

а) бульйон; 

б) фруктовий відвар; 

в) овочевий відвар; 

г) молоко і молочні продукти. 

4. Основною складовою борщу є: капуста, буряк червоний.  

Тест першого рівня 



Достатній  

1. Доповніть речення:  

- перші страви класифікують за ………… 

- за  характером  рідкої  основи перші страви 

поділяють на чотири групи: 

1)…  2)…  3)…  4)…  

- смак перших заправних страв залежить від 

……………. 

- заправними називають такі 

страви…………… 

- до складу заправних перших страв 

входять…………… 

- старовинній українській кухні існують три 

різновиди традиційного борщу: 1)…  2)…  3)… 

- борщ український заправляють……….. і 

подають………. Окремо подають………. 

- борщ полтавський відрізняється від 

українського тим, що………. 

2. Повідомлення теми та мети заняття, очікуваних результатів. 

3. Актуалізація опорних знань. 

    Сьогодні на занятті ми не тільки вдосконалимо знання з приготування борщів, 

але й дізнаємося багато цікавого.  Україна славиться своєю національною 

кухнею і серед слов’янських кухонь користується широкою популярністю. Вона 

давно одержала поширення далеко за межами України, а деякі страви 

української кухні, наприклад, борщі і вареники ввійшли в меню міжнародної 

кухні. Борщ – українська національна страва, обов’язковою складовою частиною 

якої є буряк столовий червоний. У різних регіонах України борщ готують по – 

різному, звідси і його назва – київський, чернігівський, полтавський, галицький, 

львівський, волинський та інші., але найбільш поширений борщ Український з 

пампушками. 

ІІ. Основна частина  

2. Пояснення нової теми. 

      Перші   страви   збуджують   апетит,  підвищують  секрецію  залоз   органів 

травлення. Секрецію травних залоз підвищують екстрактивні речовини рідкої 

основи перших страв (бульйонів, відварів), органічні кислоти (томатів, квашеної 

капусти, квасів, солоних огірків, сметани та ін.), смакові ароматичні речовини 

(цибулі, моркви, білого коріння), прянощі та приправи. 

Перші страви є важливим джерелом мінеральних і біологічно активних речовин 

(вітамінів, мікроелементів). Вони містять велику кількість рідини і покривають 

потребу організму у воді на 15-25 %. 

    Багато перших страв мають високу енергетичну цінність (кулешики, борщі, 

юшки з крупами, бобовими та макаронними виробами, молочні супи), оскільки 

до складу їх входять м'ясо, риба, крупи, бобові та макаронні вироби. Поживну 

цінність перших страв підвищують вироби з борошна (хліб, галушки, пампушки 



та ін.). Калорійність таких перших страв, як бульйони без гарніру, овочеві юшки 

(крім картопляних), капусняки без м'яса, дуже низька. 

    Перші страви класифікують за характером рідкої основи, температурою 

подавання, способом приготування . 

    За характером рідкої основи перші страви поділяють на чотири групи: до 

першої належать перші страви на бульйонах (м'ясо-кістковому, кістковому, з 

сільськогосподарської птиці, грибному, рибному) і відварах (овочевому, з круп і 

макаронних виробів); до другої – на молоці; до третьої – на хлібному квасі,, 

сироватці, кислому молоці, охолодженому овочевому відварі, охолоджених і 

проціджених бульйонах, відварах з житніх сухарів; до четвертої – на фруктових і 

ягідних відварах (солодкі). 

    За температурою подавання перші страви поділяють на гарячі (температура 

75°С) і холодні – 14°С. Гарячими відпускають перші страви на бульйонах, 

відварах і молоці, холодними – всі інші. Солодкі перші страви у весняно-літній 

період подають холодними, а в осінньо-зимовий – частіше гарячими. 

    За способом приготування розрізняють перші страви заправні (борщі, юшки 

картопляні, розсольники та ін.), прозорі (бульйони), пюреподібні (кулешики з 

овочів, м'яса) і різні (солодкі, молочні, холодні). 

    Перші страви, які готують з продуктів молочних і рослинного походження 

(без м'яса), називають вегетаріанськими. 

    Гарячі перші страви готують у суповому відділенні гарячого цеху, холодні – в 

холодному цеху. 

    При приготуванні перших страв використовують стаціонарні або наплитні 

казани, каструлі, супові миски, глиняні горщики, сковороди, сотейники, листи, 

друшляки, грохоти, сита, шумівки, черпаки, промарковані дошки, ножі. На 

виробничому столі, де кухар виконує допоміжні операції, мають бути настільні 

ваги, обробна дошка, ножі, спеції і підготовлені продукти. 

    Перші страви подають у підігрітих до температури 40°С глибоких столових 

тарілках (240 мм у діаметрі), прозорі бульйони без гарніру і кулешики у 

бульйонних чашках (місткістю 300-400 см3). 

    Холодні перші страви подають в охолоджених до температури 12°С глибоких 

столових тарілках. 

Корисні поради: 

- не варіть столові буряки у підсоленій воді; вони потемнішають; 

- щоб буряки зберегли свій червоний колір, їх треба варити зі шкірочкою і 

корінцем. Якщо корінець відрізати , з буряків вийде сік і вони стануть 

білими; 

- якщо борщ не має малиново – червоного кольору, підфарбуйте його 

буряковим настоєм; 

- щоб грибний бульйон був смачніший, при варінні слід використовувати 

сухі гриби різного розміру. Великі надають бульйону приємного смаку та 

темного кольору, дрібні – аромату; 

- при приготуванні борщу з чорносливом гриби закладають разом з 

пасерованими овочами, а відварений чорнослив без кісточок – в кінці; 



- не залишайте лавровий лист у готовій страві: від нього вона набуде 

гіркуватого смаку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПОВІ  ПОМИЛКИ  ТА  ШЛЯХИ  ЇХ  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

№ 

п/п 

Проблема Причина Шляхи попередження 

1 

 

 

 

 

 

 

Буряки у борщі 

потемнішали, борщ 

не має малиново-

червоного кольору 

 

 

 

Буряки зварили у 

підсоленій воді, при 

тушкуванні буряка 

зруйновані антоціани 

Не можна варити 

буряки з додаванням 

солі; 

тушкувати буряки 

треба з додаванням 

оцту. 

Можна виправити 

колір борщу 

додаванням бурякового 

настою 

2. Бульйон у борщі 

непрозорий, овочі 

втратили форму 

Варили при 

бурхливому кипінні, 

не дотримувались 

терміну варіння. Не 

настояли після 

приготування 

Закладати продукти 

згідно із терміном 

варіння                    (у 

борщі спочатку 

закладають картоплю, а 

потім капусту). Варити 

при 96 – 98*С. Борщ 

треба настояти 15 – 20 

хвилин. Жир спливає, 

бульйон стає прозорим 

3. Борщ з грибами та 

чорносливом 

відпустили 

холодним, але в 

ньому неприємний 

присмак тваринного 

жиру 

При приготуванні 

борщу 

використовують 

тваринні жири, якщо 

борщ відпускають 

гарячим  

Якщо борщ 

відпускають холодним 

(10 – 12*С),  слід 

використовувати 

рослинну олію. 



4. Овочі недоварені 

або переварені, не 

зберегли форму 

нарізання 

Не дотримувались 

послідовності 

закладки 

Овочі слід закладати в 

такому порядку, щоб 

вони одночасно дійшли 

до готовності 

ІІІ. Практична частина 

4. Про

ведення  інструктажу  з  техніки безпеки під час роботи з ріжучими 

предметами: 

- для  обробки  продуктів  та приготування страв слід користуватися ножами 

з нержавіючої сталі; 

- лезо ножа має бути гострим, не пощербленим, а ручка – без тріщин; 

- працюючи ножем, слід стежити за поставою й бути уважним; 

- при нарізанні продуктів ніж тримати за 

ручку правою рукою, лівою рукою тримати 

продукт, пальці мають бути підігнуті так, 

щоб лезо ножа було якомога далі; 

- після закінчення роботи ніж помити і 

витерти, тримаючи його за ручку; 

- передавати ніж ручкою вперед; 

- ножі зберігати в чохлах, підставках, у спеціально відведеному місці. 

5. Правила ТБ яких треба дотримуватись при варінні: 

- перед початком роботи перевірити наявність гумових килимів біля 

електричних плит; 

- обережно класти вироби в каструлю, щоб не отримати опіки; 

- не допускати розбризкування окропу; 

- обережно перемішувати вироби під час варіння щоб не отримати 

опіки; 

- при попаданні води на підлогу негайно витерти, перевірити цілісність 

поверхні плити; 

- у разі виникнення неполадок обладнання доповісти майстру; 

- обережно пересувати каструлю з окропом по поверхні плити; 

- плиту вмикати та вимикати за допомогою кнопки „пуск", „стоп". 

6. Приготування борщу українського. 

    Послідовність технологічного процесу приготування борщу з картоплею 

та капустою. 

8. Бульйон довести до кипіння. 

9.  Закласти картоплю, нарізану 

часточками, варити до напівготовності. 

10. Додати свіжу капусту, нарізану 

соломкою. 

11. Проварити 5-7 хвилин. 

12. Закласти бурякову пасеровку 

(овочі нарізані соломкою). 



13. Довести до кипіння і за  5-7 

хвилин до кінця варіння додати сіль, перець, лавровий лист. 

14. Настояти 15-20 хвилин. 

ІІІ. Заключна частина 

Скласти якомога більше відомих вам борщів 

 Вправа: «Вгадай мене…….»  
Борщ … Борщ … Борщ … Борщ … Борщ … Борщ … 

Буряки 

Капуста 

Картопля 

Морква 

Петрушка 

корінь 

Цибуля 

Часник 

Томат 

Борошно 

Сало 

Жир 

Цукор 

Оцет 

Перець 

солодкий 

Бульйон 

м’ясний 

Яловичина 

(грудинка) 

Баранина 

(грудинка) 

Буряки 

Капуста 

Картопля 

Квасоля 

Яблука 

свіжі 

Морква 

Петрушка 

корінь 

Селера 

корінь 

Цибуля 

Жир 

Томат 

Цукор 

Сало 

Квас 

буряковий 

Бульйон 

м’ясний 

Буряки 

Картопля 

Морква 

Петрушка 

корінь 

Цибуля 

Жир 

Томат 

Цукор 

Оцет 

Кислота 

лимонна 

Бульйон 

кістковий 

Сосиски 

Буряки 

Капуста 

Картопля 

Кабачки 

Помідори 

свіжі 

Яблука 

свіжі 

Квасоля 

Морква 

Петрушка 

корінь 

Цибуля 

Жир 

Томат 

Кислота 

лимонна 

Бульйон 

м’ясний 

Сметана 

Буряки 

Капуста 

Картопля 

Морква 

Петрушка 

корінь 

Цибуля 

Сало 

Жир 

Томат 

Цукор 

Оцет 

Бульйон 

курячий 

Борошно 

Яйця 

Сіль 

Вода 

Буряки 

Капуста 

Картопля 

Морква 

Гарбуз 

Цибуля 

Маргарин 

Квасоля 

Сік 

томатний 

Сало 

Яйця 

Часник 

Кефір 

Бульйон 

Булка 

Сир 

твердий 

Масло 

вершкове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата проведення______________________ 

Місце проведення______________________ 

Тема заняття: Технологія первинної обробки продуктів і виготовлення 

напівфабрикатів. Нарізання овочів різними формами. 

Мета: 
- навчальна: ознайомлення учнів із різними видами нарізки; формування 

вмінь читати рецепти і нарізати овочів; засвоєння учнями прийомів роботи 

та правил безпечного користування ножем; 

- розвивальна: розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, кулінарний 

кругозір, моторику рухів, вміння визначати та пояснювати призначення 

продуктів і правила безпечної праці під час приготування перших страв. 

- виховна: виховувати економічне мислення, бережливе ставлення до 

обладнання, інструментів, до раціонального використання енергетичних 

ресурсів; удосконалювати кулінарні здібності; ознайомити учнів з 

професіями харчової промисловості. 

Методи: 
- словесні: пояснення, інструктаж;  

- наочні: демонстрація мультимедійної презентації та малюнків нарізаних 

різними способами овочів; 

- практичні: практична робота: нарізка овочів за зразком. 

Тип заняття: комбінований 

Форма заняття: групова. 

Міжпредметні зв’язки: образотворче мистецтво, художня культура. 

Обладнання: матеріали, інструменти, наочні посібники: комп’ютер, 

мультимедійна презентація, інструкційно-технологічні картки, електричні 

прилади, продукти, плакати. 

Очікуваний результат: засвоїти основи культури праці, розвинути уважність 

при виконанні практичної роботи, інтерес до кулінарії, бережливе ставлення до 

обладнання та інструментів. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

І. Вступна  частина  

1. Організація учнів до заняття. 

2. Повідомлення теми та мети заняття, очікуваних результатів. 

3. Актуалізація опорних знань. 
Дайте відповідь на запитання: 

- Які ви знаєте способи нарізання овочів? 

ІІ. Основна частина  

5. Пояснення нової теми.  

    Після очищення і промивання овочі нарізають. Однорідні овочі, однаково 

нарізанні за розміром і формою, при тепловій обробці досягають готовності 

одночасно і надають стравам гарний вигляд. Різка може бути простою і 

фігурною, овочі також можна рубати і стругати. Крім того, овочі можуть 

обточуватися ножем, нарізати виїмкою. 

    За способами нарізки розрізняють: ручну і механічну.  



    Для ручної нарізки організовують робоче місце в овочевому цеху, це стіл, 

обробна дошка, і ножі з кухарської трійки (один малий, середній, великий), 

пристосування для фігурного нарізання (виїмки), для механічної нарізки 

використовують овочерізки з електричним приводом. Розрізняють просту 

нарізку і складну. До простої  нарізки відносяться: соломка, брусочки, скибочки, 

кубики, часточки, кружечки і ін. До складної - кільця, півкільця, барильця, 

листочки, зірочки, гребінці, шестерінки, кульки, горішки, груші та ін  

    Нарізка картоплі  

1. Нарізка картоплі соломкою. Очищену і промиту картоплю ріжуть 

пластинами завтовшки 1,5-2 міліметри, пластини не роз’єднують, а 

нарізають соломкою 4-5 см. Використовують таку нарізку картоплі для 

смаження у фритюрі. 

2. Нарізка брусочками. Картоплю нарізають як і соломкою, тільки ширина 

більше 0,7-1 см, а довжина 3,5-4 см. Використовують для смаження на 

гарнір  та ін.  

3. Нарізка скибочками (пластинками). Скибочками ріжуть навпіл уздовж 

на пластини, ширина пластини до 2 мм. Використовують на салати, 

гарніри.  

4. Нарізка кубиками. Почищені овочі розрізають уздовж  навпіл (якщо 

дрібний), а великий розрізають на 3 частини порівну і нарізають 

пластинами. Використовують у борщі.  

5. Нарізка кружечками. Промита і очищена картопля не розрізається, а 

відразу ріжеться пластинами, виходять кружечки. Використовують для 

смаження та ін.  

6. Нарізка часточками. Картоплю поділяють на 8-9 частин, потім ділять 

кожну часточку на 3 частини - це правильна часточка. Використовують 

для смаження і варіння перших і других страв.  

    Фігурна нарізка картоплі. Картоплю нарізають обточуванням на барильця, 

циліндрики, груші, стружку. Використовують картоплю розміром 3-4 см, 

користуються малим ножем. На початку намічають і обрізають два дінця, потім 

обточують боки, надаючи форму барильця або циліндра. Використовують для 

варіння на гарнір, до оселедця , до смаженої риби, до м'яса. Якщо барило 

розрізати по радіусу на 6-8 частин, отримаємо часточки.  

    Стружка - картопля обточується циліндриком, потім у кругову зрізають 

стрічку (стружку) товщиною 1,5-2 мм довжиною 10-12 см, промивають у 

холодній воді і перев'язують у вигляді бантиків. Використовують для смаження 

у фритюрі.  

    Груші - зрізають одну сторону у вигляді дінця, протилежну у вигляді груші. 

Використовують у відварному вигляді на гарнір до м'ясних, рибних страв.  

    Нарізка овочів  
    Моркву можна нарізати кружечками, соломкою, брусочками, кубиками, 

скибочками, часточками, фігурною нарізкою - зірочками, шестерінками, 

гребінцями.  

    Соломка - нарізається так само як картопля, на початку пластини товщиною 2 

мм, пластини ріжуть соломкою довжина 4-5 см.  



    Брусочки - пластини товщиною 0.7-1см., пластини ріжуть брусочками 

довжиною 3.5-4см.  

    Часточки - нарізають поперек на циліндрики висотою до 5 см потім стовпчик 

розрізають по радіусу на 6-8 частин.  

    Кубики - нарізають брусочками вздовж всієї довжини коренеплоду. Брусочки 

ріжуть упоперек кубиками. Дрібні коренеплоди розрізають уздовж на 2 частини, 

потім кожна половинка ріжеться навпіл уздовж і на шматочки упоперек на 

кубики.  

    Скибочки - нарізають так само, як на кубики, тільки остання нарізка поперек 

нарізається тонкими пластинками (скибочками) товщиною 1.5-2 см.  

    Фігурна нарізка виходить шляхом карбування. Для цього користуються 

карбовочним ножем або малим ножем з кухарської трійки. Беруть моркву 

видовженої форми, по довжині роблять борозенки (поглиблення). Для зірочок 

менше , для шестерінок більше борозенок, розрізають упоперек завтовшки 2 мм, 

отримують залежно від кількості зубів зірочки або шестерні.  

    Для отримання гребінців прорізають борозенки на цілому коренеплоді, 

розрізають на 2 частини вздовж. Кожну половинку нарізають поперек навскіс. 

Користуючись карбовочним ножем можна отримати гребінці у вигляді пластин з 

зубчастими краями.  

    Буряк нарізається так само як і морква, крім карбування.  

    Редис нарізається кружечками, скибочками, кубиками, для прикраси у вигляді 

квіток.  

    Хрін нарізається соломкою у вигляді дрібної стружки.  

    Редька - соломкою, скибочками, кубиками, кружечками, треться на тертці. 

    Білокачанна капуста нарізається соломкою. Для цього оброблену капусту 

розрізають на 4 частини і нарізають соломкою однакового розміру. Довжина 4-5 

см, ширина 2-3 см. 

    Квадратики (шашки) - нарізають смужками шириною 2 см, смужки ріжуть 

упоперек на квадратики, грань не більше 3 см. Використовують для борщу по-

флотськи, щі з свіжої капусти, рагу овочеве та ін.  

    Часточками нарізають маленькі качанчики брюссельської капусти. Качанчик 

розрізають по діаметру і половинку на 2-3 частини по радіусу.  

    Кольрабі нарізають кубиками, скибочками, соломкою, брусочками.  

    Савойську - брусочками.  

    Цибулю нарізують соломкою, кільцями, півкільцями, дрібними кубиками і 

фігурна нарізка у вигляді квітів.  

    Соломка. Очищена цибулина розрізається вздовж осі, половинка укладається 

зрізом вниз і нарізується паралельно осі. Велику цибулю перед нарізкою можна 

розділити на 2-3 частини.  

    Якщо нарізати половинку цибулі поперек осі, вийдуть півкільця. Якщо 

нарізати цілу цибулину впоперек осі, вийдуть кружечки, які поділяють на кільця.  

    Листові. Зелень цибулі, петрушки, кропу слід нарізати обсушеними, ніж 

повинен бути гострим, щоб овочі не м'ялися, не витікав сік. У зеленої цибулі 

форма - дрібних кружечків, у петрушки і кропу - дрібних шматочків.  

Ш. Практична частина 



4. Проведення інструктажу з техніки безпеки під час роботи з                            

ріжучими предметами: 

- для обробки продуктів та приготування страв слід користуватися 

ножами з нержавіючої сталі; 

- лезо ножа має бути гострим, не пощербленим, а ручка – без тріщин; 

- працюючи ножем, слід стежити за поставою й бути уважним; 

- при нарізанні продуктів ніж тримати за 

ручку правою рукою, лівою рукою 

тримати продукт, пальці мають бути 

підігнуті так, щоб лезо ножа було якомога 

далі; 

- після закінчення роботи ніж помити і 

витерти, тримаючи його за ручку; 

- передавати ніж ручкою вперед; 

- ножі зберігати в чохлах, підставках, у спеціально відведеному місці. 

5. Виготовлення квітки з огірка і троянди з помідора 

    Гуртківці діляться на дві команди, кожна з яких отримує свою інструкційно-

технологічну картку за якою буде виготовляти певну композицію (додаток 1,2). 

Кухонне обладнання та матеріали: дошка для нарізання продуктів, ніж, тарілки. 

    Послідовність виконання роботи: 

- одягти робочий одяг, старанно вимити руки; 

- підготувати робоче місце, необхідний посуд; 

- помити овочі, які потрібні для роботи; 

- нарізати їх скибками потрібних розмірів, форми і кількості; 

- залишки овочів заховати у відповідне місце; 

- розкласти готові вироби на тарілку (тацю, блюдо), попередньо застелену 

серветкою; 

- помити, просушити і витерти кухонний посуд, покласти його у відповідне 

місце; 

- прибрати робоче місце; 

- вимити руки, зняти і заховати робочий одяг. 

ІІІ. Заключна частина 

Дайте відповідь на запитання: 
1. Які найбільш поширенні форми нарізання? 

2. Які овочі найчастіше піддають фігурному нарізанню? 

3. Якими інструментами нарізають продукти? 

4. Як правильно вимити і витерти ніж? 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Додаток 1 

 

 

Інструктивно-технологічна картка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

Інструктивно-технологічна картка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


