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Анотація 

    При вивченні курсу технології готування їжі з основами товарознавства в 

програмі 12 тем. Наприкінці кожної теми проводяться семінарські заняття. 

    Проведення семінарів передбачає активність  всіх учнів. В групі повинні 

бути створені атмосфера колективної діяльності, учні краще усваивають 

матеріал, при цьому використається розшукова робота при виконанні  

самостійних робіт. Учні дають самооцінку, взаємооценку тобто проявляються  

ділові, партнерські, гармонійні і результативні. 

    На одну з тем курсу представлена методрозробка.      

    Тема методичної розробки :Використання інтерактивних методів навчання 

на семінарському занятті за темою «Холодні страви і закуски з риби і м′ яса» 

    У ній представлені методична карта і методичні рекомендації із предмета 

технологія приготування їжі з основами товарознавства. Дана тема 

вивчається учнями на 3 курсі на базі 9кл. і на 2курсі на базі 11кл.за фахом: 

«Кухар» і «Кухар - кондитер». 

    Методична розробка включає такі розділи: Введення,основна частина в 

якій зазначені такі підрозділи - мотивація, питання семінарського заняття, 

узагальнення і систематизація знань, підведення підсумків , домашні 

завдання. 

    Для перевірки засвоєння знань,учні діляться на 2 творчі групи , 

проводяться заняття за круглим столом.  

    По першому питанню  учні підготували реферати з ілюстративним  

матеріалом. По цих рефератах проводилося взаєморецензування. 

    При розкритті другого питання використалися інтерактивні методи 

навчання: проведення самостійних робіт ,  виконання творчої роботи 

(користуючись ілюстративними матеріалами назвати найменування блюдо  і 

видати відповіді на поставлені питання); складання технологічної схеми 

готування паштету печіночного. Подання умови розрахункового завдання 

виробничого характеру і заповнення тестових завдань.  

    Практичні звички і уміння учнями краще закріплюються при проведенні 

конкурсів. 

    При проведенні конкурсу учні показали гарні вміння по оформленню 

холодних страв і закусок. 

    У рамках практичної роботи викладач провів майстер-клас по готуванню 

окремих елементів для оформлення холодних блюд з різної сировини.  

    Викладач підвів підсумки проведеного семінарського заняття і оголосив 

поурочний бал. 
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Скажи мені - і я забуду; 

покажи мені - і я запам'ятаю; 

дай зробити - і я зрозумію. 

 

Китайська притча 

 

Вступ 

 

Урок – основна форма організації навчання. Кожний тип уроку має 

властиву  тільки йому структуру, яку створює набір конкретних елементів, 

які зумовлюються завданнями, котрі належить вирішувати на уроках певного 

типу для успішного досягнення  певних дидактичних цілей. 

 Для проведення заняття на тему:«Холодні страви і закуски» вибрана 

форма проведення семінар – нестандартний урок, яке викликало б інтерес 

учнів,  сприяло їх оптимальному розвитку і вихованню. 

Урок нестандартний, інтерактивний дає можливість учням проявити 

свої здібності  майстерність, впливає на розвиток їхньої пізнавальної й 

творчої активності, сприяє підвищенню інтересу до обраної професії.  

У педагогіці розрізняють кілька моделей навчання:  

- пасивна - учень виступає в ролі "об'єкта" навчання (слухає й 

дивиться);  

- активна - учень виступає "суб'єктом" навчання (самостійна робота, 

творчі, завдання);  

- інтерактивна - взаємодія. Використання інтерактивної моделі 

навчання передбачають моделювання життєвих ситуацій, використання 

рольових ігор, спільне вирішення проблем. Виключається домінування якоїсь 

учасника навчального процесу або будь-якої ідеї. З об'єкта впливу учень стає 

суб'єктом взаємодії, він сам бере активну участь у процесі навчання, 

слідуючи своїм індивідуальним маршрутом. Інтерактивні форми і методи 

навчання завойовують сьогодні все більше визнання у викладанні різних 

навчальних предметів. 

На такому уроці доцільно використовувати декілька  різних методів  

навчання: самостійна, пошукова й творча робота учнів вирішення виробних 

ситуацій  самооцінка й взаємооцінка роботи учнями. 

Семінарські заняття – обговорення груповим колективом 

підготовлення учнями доповідей, рефератів,повідомлень, головних питань з 

основного розділу. Семінари складаються з двох  взаємопов'язаних ланок – 

самостійного вивчення учнями матеріалу та обговорення результатів їх 

самостійної пізнавальної діяльності.                                                                     



 

 

Викладач визначає тему, мету і завдання семінару, формулює  основні 

та додаткові питання, розподіляє завдання між учнями з урахуванням їх 

індивідуальних можливостей, добирає  літературу,проводить групові й 

індивідуальні консультації, перевіряє конспекти за тиждень до проведення 

семінарського заняття. Результати самостійної роботи учні подають вигляді 

плану чи тез виступу, конспекту основних джерел, доповіді чи реферату. 

Обговорення відбувається у формі розгорнутої бесіди (переважно 

евристичної), повідомлення, коментованого читання, першоджерел чи 

доповідей. 

Отже, семінарське заняття ми розглядаємо як засіб підвищення 

пізнавальної  активності учнів. Вони дають можливість колективно 

розглянути ті чи інші питання, обговорити проблеми, що виникають, глибше 

засвоїти тему, що вивчається  

Семінари полені ще тім, що кожен може висловлювати свою думку. 

Учні, готуючись до семінару, вчаться працювати з обов'язковою літературою 

і додатковою.  

Семінар сприяє розвитку мисленої діяльності, підвищенню 

самостійності і відповідальності. На ньому вдається розглянути значний 

об'єм навчального матеріалу. Готуючись до виступу, учні використовують 

додаткову літературу, порівнюють факти із різних джерел. 

З метою розширення і поглиблення знань із технології  приготування 

їжі. 

Необхідно звернути увагу на оформлення страв і цим самим викликати 

в учнів почуття прекрасного. 

Кожний спеціаліст зобов'язаний творчо мислити, робити самостійні 

висновки, знати і вміти знаходити найправильніший розв'язок рішення 

поставлених перед ним завдань. 

Враховуючи важливість організаційного моменту, необхідно 

перевірити присутність учнів, з'ясувати причину відсутності, якщо та є. 

Визначити готовність учнів до уроку, прагнення до знань, наявність 

інвентаря, посуду, унаочнення. 

Заняття розпочинаються вступним словом викладача в якому він 

нагадує завдання семінару, порядок його проведення. 

Необхідно звернути увагу на завдання по покращенню якості 

продукції, що виробляється, покращенню культури обслуговування, 

раціонального витрачання сировини, норми закладки продуктів, вихід страв. 

Учні повинні набути навички використання посуду, інвентаря, 

інструментів, обладнання, дотримання техніки безпеки. Тому учні, з 

почуттям великої відповідальності, повинні врахувати необхідність 



 

 

приготування холодних страв і закусок з тим, щоб у самостійній роботі 

випускати продукцію тільки високої якості. Особливу увагу слід звернути 

викладачеві на ряд заходів, які б сприяли зміцненню трудової  дисципліни, 

без якої досягти високих успіхів у громадському харчуванню просто 

неможливо. 

Презентація викладача: холодні закуски та страви подають на початку 

вживання їжі, а в меню сніданків та вечерь холодні страви можуть бути та 

основною стравую. Вони грають роль збудника апетиту та доповнюють склад 

основних страв. Рецептура та склад приготування холодних страв бувають 

різноманітні. Багато з цих страв мають гострий смак, а деякі можуть ніжний 

смак. В них велика кількість вітамінів та мінеральних речовин. Дуже багато 

уваги надається оформленню.  

Демонстрація презентації №1 «Холодні страви та закуски» 

Під час актуалізації опорних знань викладач перевірив ступінь 

засвоєння учнями пройденого матеріалу, що сприяв підготовці до засвоєння 

матеріалу, що буде вивчатися тепер. Дану актуалізацію необхідно 

розглядати, як листок до вивчення нової теми. 

Розглядаючи асортимент холодних страв і закусок треба звернути 

особливу увагу учнів на відмінність у приготуванні холодних страв і закусок, 

так як холодні страви готуються з гарніром, а закуски з меншим виходом 

страв і без гарніру. 

Розкриваючи ряд поставлених питань учням: яке значення має 

асортимент  холодних страв і закусок із риби і м'яса? Які санітарні вимоги до 

приготування страв і закусок? Які технологічні лінії виділяються в 

холодному цеху? Викладач сприяє глибшому усвідомленню учнями теми що 

вивчатиметься, закріпленню знань даної  теми. 

Отже, викликавши в учнів певне бажання і прагнення, викладач ставить 

перед собою мету: максимально активізувати учнів і організувати їх для 

проведення семінарського заняття. 

Потім викладач проводить мотивацію, яка продовжується протягом 

усього уроку. 

Мотивація теми: життя ставить перед працівниками громадського 

харчування нові завдання споживача. Не завжди споживачів задовольняє 

асортимент холодних страв і закусок, їх оформлення. Тому спеціалісти 

різних сфер громадського харчування намагаються позитивно розв'язати ці 

завдання. 

Холодні страви і закуски користуються значним попитом як у 

раціональному харчуванні, так і в дитячому, в лікувально-профілактичному, 



 

 

тому що риба і м'ясо є джерелом  повноцінних  білків, незамінних 

амінокислот, солей заліза, фосфору, мікроелементів, йоду. 

З почуттям високої відповідальності повинні поставитись учні до 

вивчання процесів приготування холодних страв і закусок, їх харчової 

цінності, краси, привабливості оформлення. Все це вони будуть пропаганду 

вати у себе на виробництві. 

Питання семінарського заняття видані учням за тиждень до його 

проведення з тим щоб вони змогли підібрати необхідну літературу, написали 

реферати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Основна частина 

 

    Методична розробка уроку на тему:«Холодні страви і закуски з риби і 

м’яса» 

 

Розробка складена для проведення семінарського заняття. В ній представлена 

методична карта уроку і методичні рекомендації для його проведення. 

Спеціальність: 5122-Кухарь. 

    Предмет: технологія приготування їжі з основами товарознавства. 

    Тип уроку: семінарське заняття. 

    Мета уроку: 

 

   1.Мета навчальна 

 

    1.1.Закріпити, поглибити знання учнів по темі «Холодні страви і закуски із 

риби, м'яса». 

    1.2.Узагальнити і систематизувати навчальний матеріал. 

    1.3.Навчити творчо застосовувати знання до підбору соусів до страв. 

    1.4.Навчити пов'язувати матеріал, що вивчається з раніше вивченим 

матеріалом. 

 

  2.Виховна мета 

 

 2.1. Виховувати в учнів відповідальність за раціональне 

використовування продовольчих  ресурсів, зокрема сировини для 

приготування холодних страв і закусок із риби і м'яса. 

2.2. Виховувати в учнів почуття відповідальності за якість приготування 

холодних страв і закусок із риби, м'яса, виховати почуття  відповідальності за 

дотримання технологічних режимів при приготування холодних страв і 

закусок. 

 2.3. Виховувати почуття гордості за досягнення в нашій країні наукового 

харчування, показуючи використання різних нових видів риби. 

 2.4. Виховувати інтерес до обраної професії, навчаючи учнів 

різноманітних способів оформлення і подачі холодних страв і закусок із 

риби, м'яса, використовуючи при цьому різноманітний посуд. 

2.5. Продовжити виховання в учнів почуття відповідальності за 

дотримання норм закладки сировини і технологічних режимів. 

2.6.Виховувати в учнів бережливе ставлення до сировини, обладнання, 

економії електроенергії. 



 

 

 2.7.З Метою фізичного розвитку забезпечувати максимальну     

працездатність шляхом створення відповідних режимів праці. 

 

3.Розвиваюча мета 

 

3.1.Формувати в учнів самостійність мислення шляхом розв'язання 

завдань, складання технологічних схем приготування страв.  

3.2.Розвивати пізнавальний інтерес шляхом розв'язання пізнавальних 

задач, ситуацій, питань при вивченні дидактичного матеріалу шляхом бесід із 

учнями, використовуючи їх досвід і знання, одержані в процесі навчання. 

3.3.Сприяти формуванню науково – образного мислення шляхом 

демонстрації  відеоролики. 

3.4.Навчити учнів виділяти головне при складанні технологічних схем. 

 

   4.Методична мета 

 

4.1.Удосконалення методики проведення уроків із використанням 

інтерактивних технологій навчання та сучасних виробничих технологій. 

 

5.Матеріальне забезпечення уроку 

 

 5.1.Мультимедійний проектор. 

 5.2.Відеоролики. 

 5.3.Презентація. 

 5.4. Посуд та інвентар для відпуску страв. 

 5.5. Муляжі страв. 

 5.6.Збірник рецептур страв і кулінарних виробів. 

 

  6.Міжпредметні зв'язки 

 

 6.1.Організація підприємств харчування. 

 6.2.Санітарія і гігієна. 

 6.3.Обладнанняпідприємств харчування. 

 6.4.Облік, калькуляція. 

 6.5.Охорона праці. 

 

         7.Методи проведення уроку 

7.1.Словесні методи (пояснення, інструктаж, бесіда, робота з 

нормативними документами). 



 

 

 7.2.Заочні методи навчання(ілюстрування, демонстрація, самостійне 

спостереження). 

 7.3. Практичні методи навчання(практичні роботи, дослідні роботи) 

 7.4.Інтерактивні методи навчання(круглий стіл, конкретні ситуації) 

 

 

Хід уроку 

 

1. Організаційна частина. 

Перевірка присутності та готовності учнів до уроку. 

 

2. Актуалізація опорних знань. 

 

 

2.1. Чим відрізняється приготування холодних страв від закусок? 

2.2. Чи впливає асортимент холодних страв і закусок із риби. м'яса на 

зростання виробництва цих продуктів? 

2.3. Які санітарні вимоги пред'являють до приготування холодних страв і 

закусок? 

2.4. Які технологічні лінії виділяються в холодному цеху по 

приготуванню страв? 

 

    Підведення підсумків. 

 

3. Мотивація теми. 

 

4. Питання семінарського заняття. 

 

4.1.  Рибний стіл з античних часів до наших днів. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. Аналіз асортименту холодних страв і закусок та шляхи їх 

розширення. Додаток №1, 2, 3, 4. 

4.3. Конкурсна робота учнів. 

 

5. Узагальнення і систематизація знань. 

Творча робота. Додаток №5. 

Робота з ілюстративним матеріалом за текстовими завданнями.  

6. Підведення підсумків. 

7. Домашнє завдання.  

 

 
 

Для перевірки засвоєння попереднього  матеріалу учні діляться на дві 

творчі групи і  запрошуються за круглий стіл. Від груп назначаються по 

одному рецензенту. Розглядаючи питання «Рибний стіл з античних часів до 

наших днів», викладач дає учням завдання: підготувати рефератні 

повідомлення, використовуючи при цьому книгу Усова В.В. «Риба на 

Вашому столі». Разом з тим викладач повинен видати раніше конкретні 

завдання по цьому ж питанню. 

 Учні повинні звернути увагу на значення холодних страв і закусок із 

риби, на розвиток кулінарної майстерності по приготуванню рибних страв, 



 

 

починаючи з ХІ-ХVІІ століть, виписати різноманітні історичні довідки по 

приготуванню страв із риби, щоб учні самі проявили особливий інтерес під 

час семінарського заняття. Необхідно, щоб самі учні порівняли правила 

подачі страв з риби у різні століття. 

В своїх рефератах учні повинні звернути особливу увагу на асортимент 

сучасних рибних страв, демонструючи відеоматеріали. Реферат №1, 2. 

 

Реферат №1  

«Історичні традиції використання рибної сировини для 

приготування страв в Давній Греції» 

 

Якісне приготування риби цінувалось ще в античні часи. Знання та 

досвід напрасовувалися народами які жили на узбережжя Середземного 

моря. 

Як не дивно, що в історії Стародавньої Греції, яку оточає з усіх боків 

море, був такий період, коли рибу вважали їжеюдля бідних. 

Розвиватись рибна кухня почала набагато пізніше, в період розцвіту  

Стародавньої Греції. Найбільш всього у ціні був тунець, після на другому 

плані були осетрові, про них є згідні у Геродота: ловляться для соління 

великі риби без хребта, які називають осетрами. Підтвердження цьому 

можливо знайти на старіннях Гомерівської  «Іліади». Вже міфи про 

аргонавтів розповідають про  подорож греків за рибою до небачених берегів 

Понта Евксинского (так називалася Чорне море), так як на грецьких ринках 

відчувалась її не достаток. 

Грецький комедіограф Аристофан, бувший одночасно послом при 

персидському дворі, писав, що цар персів видавав щедру нагороду тому, хто 

вигадував нові рибні страви. Персонажі комедії Епіхарма «Званий обід у 

Геби» - безтурботні кутили, боги та богині, великі шанувальники  смачної 

їжі, - особливе задоволення отримують від морських риб. Вони на дружний 

нозі з морським богом Посейдоном, який доставляє їм на кораблях велику 

кількість риби та молюсків – божественний делікатес. 

Секрети приготування багатьох  давньогрецьких страв так і не 

дізналися. Наприклад як можливо подати до смаку рибу, частина якої 

смажена, друга варена, а третя засолена?Велику цінність морської риби 

надавали у Стародавньому Римі і Азії.Її солили, маринували та коптили. 

Першою морською рибою в слов’янській кухні епохи Петра, була 

тріска.Також дуже цінились навага та камбала. 



 

 

 
Навага смажена цілою 

 

 
Смажена камбала 

 

 

Камбала приготована на пару 



 

 

Найбільший пик споживання риби наступав під час посту, так як його 

дотримувалась велика частина населення. Понеділок, середа, п'ятниця, аі там 

і субота були рибними днями. Тому що усі знали харчову та поживну 

цінність риби. Цей продукт збагачений фосфором, білками, а жир має 

властивості не псуватись ні при який температурі. М'ясо риби багате 

вітамінами A, D, Е, К, вони містяться в різних органах риби. Багато вітамінів 

А і D в печінці тріски, палтуса, тунця. У тканинах м'яса риби є майже всі 

вітаміни групи В, вітамін С і пантотенова кислота. Мінеральні речовини 

входять до складу білків, жирів, кісток риби. У тканинах риби їх близько 3%. 

З мікроелементів переважають фосфор, калій, натрій, магній, кальцій, залізо, 

сірка, хлор, з мікроелементів - марганець, мідь, йод, кобальт, цинк, фтор, 

бром. Особливо багата йодом, міддю морська риба. 

 Риба корисна як дітям, так й дорослим. Лікарі рекомендують її їсти 

при серцево –судинних захворювань. 

 

Реферат №2. 

«Секрети рибних страв з античних часів» 

Мистецтво  приготування риби високо цінувалось ще в античні часи. 

Воно основувалося на досвіді та кулінарному майстерності народів, вони 

проживали   на узбережжя Середземного моря. 

Найбільш всього у ціні був тунець, після на другому плані були 

осетрові, про них є згідні у Геродота: Ловляться для соління великі риби без 

хребта, які називають осетрами.    

   Велику цінність морської риби надавали у Стародавньому Римі(тут її 

солили, маринували та коптили), та в Азії. 

Особливу увагу мали шедеври слов’янської рибної кухні. Довго 

перелічують всі види річних та озерних риб, які споживали в їжу, але 

найціннішою завжди була осетрова «червона риба» - так називали в давнину 

все рідкісне гарне («червона дівчина», «червоне сонечко», «червоний 

товар»). 

Першою морською рибою кухні епохи Петра, була тріска. Спочатку 

вона не мала великий попит, але один раз скуштувавши вже було важко від 

неї  відмовитися. І тріску  стали готувати у сих видах. 

У Франції та Голландії тріска називалася по різному, у залежності від 

способу обробки: висушена – штокфіш, солона – лабардан, свіжа – дорош. 

Рідкісне мистецтво імпровізації, властиве французьким поварам, особливо 

ярко розкривалось у виготовленні страв із тріски. Російські дворяни 

вважаючи себе тонкими цінителями французької витонченості в числі 

багатьох інших іноземних слів перейняли і «лабардан».  



 

 

 
Осетрина відварна цілою 

 

 

 
 

Тріска з луком 

 

 
Заморожування риби 

 



 

 

Та під такою назвою страви із тріски стали подорожувати по 

трактирам. 

Але на той час доставляти морську рибу на великі відстані було дуже 

важко. Для цього винаходились  все можливі способи збереження її свіжою.  

Наприклад: утримавши рибу проколоти її, обмакнути в воду і валяти в 

снігу,доки вона не покриється льодом, потім кидати у віз. Така риба 

зберігалась довго та зовсім не відрізнялось від свіжої. Називалося вона 

«маканою». 

Рецензія на реферат №1. Учні використовували матеріал підручника, 

додаткову літературу, інформацію з інтернету. Дуже цікавий матеріал про 

історію рибної кухні у Давній Греції, особливо про рибу, у якої одна частина 

відварена, друга смажена, а третя – засолена. На жаль, цей рецепт утрачений 

на сьогоднішній день. Рибу часто вживали під час посту, бо вона багата 

мінеральними речовинами. Наданий детальний огляд харчової та поживної 

характеристики риби.  

Рецензія на реферат №2. Цікавий матеріал про зберігання риби та 

транспортування на велику відстань. З цього реферату ми дізналися, що  

декілька століть назад на території Європи найбільш вживаними були страви 

з тріски, а найціннішою завжди була осетрова «червона риба». 

Зауваження викладача. Викладач звертає увагу на загальні принципи 

оформлення: не слід застосовувати бутафорію,  оформлення не повинно бути 

надто трудомістким, продукти повинні гармоніювати за кольором, посуд 

повинен відповідати страві, мотиви оформлення повинні бути простими і 

витонченими. До використання тематичних сюжетів підходити обережно: 

уникати політичних символів(гербів, емблем, силуетів), основний продукт 

повинен виділятися. 

Друге питання семінарського заняття проводиться у вигляді бесіди 

двох творчих груп. Його треба розбити на дрібніші питання з тим, щоб 

розвинути творчу думку в учнів постановкою проблемних питань.  

Учням треба нагадати, що органи травлення людини знаходяться в 

загальмованому стані. Дуже важливо, щоб до вживання основної частини їжі 

вони були виведені із стану спокою, підготовлені до перетравлення їжі, щоб 

ще до попадання їжі в шлунок почали виділяться перетравлюючи соки. 

Народ виразив це словами: коли бачиш апетитну їжу, «слинка тече». 

Досягається це двома шляхами: збудженням діяльності перетравлюючи їжу 

залоз зовнішнім виглядом страв. Тому оформлення холодних страв має 

велике значення; збудженням секреції перетравлюючи їжу залоз 

безпосереднім подразненням чергових кінців хімічними речовинами їжі, 



 

 

тому, як правило, холодним закускам надається гострий смак за рахунок 

гірчиці, оцет, солі, прянощів і приправ. 

 

 
Оселедець натуральний 

 

 

Оселедець з гарніром 

 

Оселедець рублений 



 

 

Ставиться перед учнями творчих груп питання: в чому популярність 

закусок із оселедця? 

Необхідно підкреслити, що характерна риса обіду у нашому регіоні – 

багатство закусок із оселедців(вступна страва). В цьому питанні необхідно 

зупинитися на наступних моментах: на особливості подачі закуски: 

оселедець із гарніром і оселедця натурального; які продукти закуски  

оселедець рублений надають особливих якостей? 

Можливо запропонувати учням завчасно підготувати рецепт на дане 

питання. 

Переконавшись, що учні повністю розкрили дане питання, підводячи 

підсумок, викладач повідомляє історичну довідку, що слово «оселедець» 

існує в нашій мові с Х століття, як гадають, воно запозичене із стародавніх 

скандинавських мов. В українській мові слово «селедка» перетворилося в 

«оселедець», а в білоруській – «селедзець». Від слова «селедь» за допомогою 

суфікса  - ка утворилося слово «селедка» в російській мові (Презентація №2 

«Відпуск оселедця»).  

Розглядаючи друге питання(який асортимент гастрономічних виробів із 

риби і чи можна включати їх у рибне асорті), викладач повинен зупинитися 

на наступних моментах: на правилах обробки риб, баликів гарячого і 

холодного копчення, консервів і ікри. Необхідно продемонструвати на 

діапозитивах правила подачі закусок. Щоб переконатися в повноті засвоєння 

даного питання, учням пропонують скласти різні варіанти закусок «асорті 

рибного» (дивись додаток №1). 

  Викладач повинен підвести учнів до такого питання: чи впливає 

режим теплової обробки на асортимент холодних страв і закусок із риби? 

Щоб глибше розкрити дане питання, учням пропонується самостійна робота 

(додаток№2): які холодні страви можна включити в меню, якщо поступило 

філе тріски, мороженого окуня, осетрових, їх приготування.  

Учні сконцентровують увагу на те, що рибу можна варити, смажити, 

припускати, в залежність від цього готують холодні страви: риба холодна з 

гарніром, риба під майонезом, риба під маринадом, риба заливна. 

 



 

 

 
 

Рибнеасорті №1 

 

 

 

 

 
 

Рибнеасорті №2 

 

 



 

 

 
Риба під маринадом №1 

 

 
 

Риба під маринадом №2 

 

Розглядаючи питання приготування риби під маринадом треба 

зупинитися на слідуючих моментах: в стравах під білим маринадом краще 

зберігається специфічний смак, рибу треба припускати, а в червоному 

маринаді він втрачається і рибу треба смажити, краще під білим маринадом 

гуто вати судака, корюшку,а під червоним – тріску, минтай. Оцет затримує 

розпад протопектину і розм'якшення овочів, тому їх треба довести до повної 

готовності перед добавленням у маринад. 

Хоч обговорення іде між учнями говорять в основному вони, роль 

викладача не пасивна. 



 

 

Напевно, найскладніше викликати в учнів бажання висловити свою 

думку, спираючись на знання, одержані на практиці, спів ставити асортимент 

страв із риби. Відповідаючи на поставлені питання, учні самі повинні 

зробити висновки: які шляхи розширення асортименту холодних страв і 

закусок? 

Необхідно підкреслити, що працьовитість завжди була вищою 

моральною цінністю нашого народу, а майстерність незмінно була головним 

достоїнством людини. 

Треба уміло поставити питання, щоб розбудити думку учнів, створити 

творчу атмосферу. 

Отже викладач, підводячи підсумок із цього питання, пов′язує набуті 

учнями знання з життєвою практикою, звертає увагу на використання 

інструментів при сучасному оформленні страв, дотримання санітарно – 

гігієнічних правил під час приготування страв, а також дотримання особистої 

гігієни. Цим самим викладач виховує в учнів відповідальність за якість 

приготування холодних страв і закусок. 

Підводячи підсумки по темі «Приготування і подача холодних страв і 

закусок із риби», викладач звертає увагу на фізіологічну потребу людини в 

рибі і приблизні норми її вживання. Цим самим він розкриває шляхи 

розширення асортименту страв. 

 

Далі розглядається питання «Холодні закуски та страви з м’яса». 

 Розглядаючи наступне питання, необхідно використати знання, 

одержані з товарознавства,з санітарії. В чому неминуча слава м'ясного 

холодцю? По цьому питанню необхідно заслухати короткі повідомлення. 

Учні використовують при цьому історичні довідки, звертають увагу на 

різноманітний  асортимент холодців і способи їх подачі у ХVIII – ХХ 

столітті, слід врахувати, що в деякі холодці добавляють желатин. 

Викладач продовжує формувати в учнів уміння працювати з 

довідковою, пропонує учням проаналізувати вихід гарнірів і соусів для 

подачі асорті м'ясного використовуючи збірник рецептур страв (додаток №3). 

Учні повинні зробити висновок, що холодець можна подати і як страву, і як 

закуску. 

 Підходячи від одного питання до іншого, важливо підкреслити їх 

внутрішні зв'язки. Тільки так в учнів може виникнути яскрава уява матеріалу, 

що вивчається. 

Викладач повинен перевірити домашнє завдання – складання 

технологічної схеми приготування паштету із печінки. Викладачу треба 



 

 

проконтролювати, чи не допустили учні помилки при складанні 

технологічної схеми. 

 
Холодець зі свинячих ніжок 

 

Холодець з яловичини 

Якщо будуть наявні помилки, виправити їх повинні самі учні. Творчі 

групи при цьому обмінюються схемами. Викладач звертає увагу на 

асортимент паштетів і на нові способи їх приготування із печінки: при 

приготуванні даної страви печінку тушкують у молоці і зберігають у 

целюлозній обгортці. 



 

 

 

Паштет з яловичої печінки 

Підводячи підсумки бесіди, викладач повинен підкреслити 

необхідність дотримання санітарних правил приготування холодців і 

паштетів, строків збереження їх (у літній період забороняється їх 

приготування). 

Викладач, розглядаючи питання,які холодні страв прикрасять 

святковий стіл, акцентує увагу на асортимент банкетних страв із м'яса, риби. 

 
М'ясо заливне 

 



 

 

 
М'ясо заливне на святковий стіл 

 

Викладач зупиняється на слідкуючих моментах: які страви 

приготовляли і оформляли своїми руками учні, працюючи у гуртках; які 

бенкетні страви оформляли на підприємствах, де проходили практику. 

Доцільно поставити питання: чи існує різниця у приготуванні і 

оформленні м'яса заливного в масовій кількості і при святковій подачі? Учні 

повинні спів ставити приготування даних страв, дати якісну оцінку, 

демонструючи діапозитиви різних видів подачі м'яса заливного. 

Викладач підкреслює, що всі елементи оформлення спочатку 

підготовляються, а відходи із овочів можна використати для приготування 

салатів. Викладач тим самим проводить ідею бережного ставлення для 

продуктів, вчіть учнів досягати мінімальної кількості відходів і 

максимального використання сировини. 

Під час перевірки знань викладач здійснює форму педагогічного 

контролю навчальної  роботи учнів, виховує самостійність у роботі, 

перевіряє якість знань, умінь по даному матеріалу, так як головне завдання 

викладача полягає в глибокому і повному засвоєнні учнями даного матеріалу.  

Тому з метою кращого осмислення знань необхідно самостійну роботу, 

користуючись збірником рецептур страв(додаток №4): скільки порцій м'яса 

заливного можна приготувати, якщо в наявності 1,5 кг желатину(розрахунок 

зробити по 1 колонці збірника рецептур). 

Правильність перевіряють учні творчих груп. 

Підводячи підсумки даної самостійної роботи,викладач підкреслює, що 

заливні страви дуже небезпечні в санітарному відношенні, тому особливо 

важливо, щоб  учні чітко запам'ятали санітарні правила і строки реалізації 

заливних страв. На закінчення доцільно звернути увагу учнів на важливість 

роботи кулінарів, роль працівників громадського харчування у збільшенні 



 

 

асортименту страв.Під час узагальнення і систематизації знань учнів 

викладач контролює глибину осмислення даної теми і проводить самостійну 

творчу роботу(додаток №5). Для кожного учня підібраний ілюстративний 

матеріал: холодна страва із риби, м'яса, Учень повинен буде визначити 

страву відповісти на текстове завдання. В кінці завдання ставиться питання: 

Ваші пропозиції по оформленню страв? Цим самим в учнів можна пробудити 

творчу думку, а потім проводять контрольне тестування по даній темі 

(додаток №6). 

По третьому питанню проводиться конкурсна робота учнів: перевірка 

домашнього завдання – творча група підготовлює елементи оформлення 

холодних страв і закусок з овочів. Рецензенти проаналізували роботу творчих 

груп і викладач провів майстер-клас по оформленню холодних страв і 

закусок.  

 
 

 
Троянди з редиски 

 



 

 

Викладач демонструє приготування елементу «Тюльпан з томатів 

«черрі»: 

1. У верхній частині томату роблять хрестоподібний надріз. 

2. Маленькою ложкою виймають м’якоть. 

3. Заповнити заготовки начинкою з сиру, майонезу та часнику. 

4. Страву прикрасити зеленою цибулею і огірками. 

5. Викласти тюльпани у формі букету. 

В кінці уроку викладач проводить оцінку знань учнів за весь урок, 

враховуючи їх відповіді, правильність складання реферату, виконання 

самостійної роботи і виставляється поурочний бал.  

Домашнє завдання демонструється на екрані. 

 
 

 
 



 

 

 
Тюльпани з томатів 

ДОДАТКИ 

 

    1.Який асортимент гастрономічних  виробів із риби, чи можливо включити 

їх до складу рибного асорті(Додаток№1)? 

 

Додаток№1 

   Скласти варіанти закусок рибного асорті. 

    1.Сьомга або кета. 

    2.Севрюга гарячого копчення. 

    3.Нототенія. 

    4.Сайра в маслі. 

    5.Корюшка в маслі. 

    6.Маслина, лимон, зелень. 

    7.Оселедець. 

    8.Риба варена. 

    9.Ікра зерниста. 

    10.Шпроти в маслі. 

    11.Кілька солона. 

 

    2.Чи впливає режим теплової обробки на асортимент холодних страв і 

закусок із риби (Додаток№2)? 

 

Додаток№2 

    1.Які холодні страви можна включити в меню, якщо поступило філе 

тріски, морського окуня, осетрини, їх приготування? 



 

 

    2. Дайте аналіз асортименту холодних страв і закусок із риби на 

підприємстві де ви проходите практику. 

    3.Які найпопулярніші холодні страви і закуски із морепродуктів? Яка їх 

цінність. 

  

Додаток№3 

1.Визначити, який гарнір використовується для подачі  асорті м'ясного і його 

кількість використовуючи при цьому збірник рецептур страв. 

    2.Обґрунтуйтеправила підбору соусів і гарнірів до м'ясних холодних страв 

і закусок. 

    3.Як ви вважаєте, в чому секрет нев’янучої слави старовинної російської 

закуски, холодець м'ясний? 

    4.Які холодні закуски прикрасять святковий стіл? 

    5. Які бенкетні страви Ви приготовляли своїми руками і оформляли? 

    6.Чи існує різниця в приготуванні і оформленні м'яса заливного в масовій 

кількості і при бенкетній подачі? 

 

Додаток№4 

Користуючись «Збірником рецептур» визначити скільки порцій м’яса 

заливного можна приготувати, якщо в наявності 1,5 кг желатину? 

(Розрахунок зробити по першій колонці «Збірника рецептур»). 

 

Додаток№5 

    Користуючись ілюстративними матеріалами, назвіть страви і дайте 

відповідь на такі питання: 

    1.До якої групи холодних страв вони належать? 

    2.Перерахуйте найменування продуктів, які входять до цих страв? 

    3.Підготуйте продукти необхідні для проведення технологічного процесу 

приготування страв. 

    4.Підібрати соус до страв. 

    5.Який гарнір використовується до цих страв? 

    6.Правила подачі. 

    7.Вимоги до якості: колір, смак, оформлення. 

    8.Ваши пропозиції щодо покращення оформлення страв. 

 

Додаток №6. Тести  по темі холодні страви і закуски 

1.Термін  і умови зберігання 

заливних холодних страв. 

1.Температура 2-6°С          12годин 

2.Температура 10-12°С      15годин 

3.Температура 10-12°С      20годин 

2. Для приготування паштету із 

печінки 

1.Обмажують 

2.Відварюють 



 

 

3.Сиру пропускають через м'ясорубку  

3. Для приготування м'ясного або 

рибного желе використовується 

така норма желатина 

1.50г 

2.40г 

3.30г 

4. Для прояснення м'ясного або 

рибного желе використовують 

1.Подрібнені кістки 

2. Подрібнені цибулю і коріння 

3.Білки яєць 

5.Температура подавання 

холодних страв має бути не вище  

1. 20°С       

2. 15°С       

3. 12°С       

6. Для приготування рулету з 

курки  використовується така 

січена маса 

1.Котлетна 

2.Кнельна з хлібом 

3.Кнельна без хліба 

7. Для холодцю подрібнене м'яса з 

бульйоном триба прокип'ятити не 

менше 

1.5 хв. 

2.10 хв. 

3.1 година 
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Висновки 

Зберігаючи кінцеву мету і основний зміст освітнього процесу, 

інтерактивне навчання змінює звичні форми трансляції на діалогові, 

засновані на взаєморозумінні і взаємодії. Такого роду методи показують нові 

можливості, пов'язані, насамперед, з налагодженням міжособистісної 

взаємодії шляхом зовнішнього діалогу в процесі засвоєння навчального 

матеріалу.  

Семінарське заняття як один з видів інтерактивного навчання 

передбачає такі цілі: розвиток інтелектуальних здібностей учнів, 

самостійності мислення, критичності розуму; досягнення швидкості та 

міцності засвоєння навчального матеріалу, глибокого проникнення в сутність 

досліджуваних явищ; розвиток творчого потенціалу - здатності до «баченню» 

проблеми, оригінальності, гнучкості, діалектичності, творчої уяви, легкості 

генерування ідей, здатності до самостійної пошукової діяльності; 

ефективності застосування знань, умінь і навичок, створенні комфортних 

умов навчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою 

інтелектуальну спроможність, що робить продуктивним сам процес 

навчання. 

Заключна частина уроку дуже подобається учням, сприяє активізації 

навчальної діяльності і підвищенню зацікавленості кожного в отриманні 

більш високої оцінки. Учні творчих груп опрацювали велику кількість 

матеріалу за темою, самостійно підбирали інформацію, активно приймали 

участь в обговоренні, мають навички  в роботі зі «Збірником рецептур страв і 

кулінарних виробів», проявили вміння по вирізуванню елементів 

оформлення страв з овочів. 

Підбиття підсумків уроку передбачає коротке повідомлення про 

виконання запланованої мети, завдань уроку. Викладач аналізує, що нового 

дізнались учні на занятті, якими знаннями та вміннями оволоділи, яке 

значення мають ці знання для наступного вивчення предмету. 

У підсумках уроку має бути відображено позитивні та негативні 

аспекти діяльності групи та окремих учнів, оцінено їх роботу.  

 

 

 

Викладач Пономарьова Л.О. 


