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ВЕБ-КВЕСТ “РОЗФАРБУЙ СВОЄ ЖИТТЯ!!!»                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блідар І.М. , державний 

навчальний заклад                                                  

«Кіровоградський професійний 

ліцей сфери послуг»,                                                        

викладач предмету «Спеціальне 

малювання» 

 

Тема програми: Основи кольороведення  
Тема уроку: Техніка акварельного живопису.  Колір в природі. Кольори контрасні і 

споріднені.  

Мета уроку: 

 навчальна: поглибити знання учнів про колір як головний засіб живопису;  познайомити 
з впливом кольору на людину, кольоровим спектром; навчити  знаходити необхідну 

інформацію в інформаційному просторі Інтернету. 

 розвиваюча: розвивати кольоросприйняття, навички самостійної роботи,  вміння 

аналізувати, систематизувати знайдену інформацію та робити висновки;  розвивати  

комп'ютерні навички учнів; заохочення учнів навчатися   незалежно від педагога; 

 виховна:  виховувати в учнів прагнення до успіху, вміння працювати в команді, потребу 

у творчості, удосконалення естетичного смаку. 

 методична: використання освітньої технології Web-квест  

як засіб розвитку інформаційної культури та ІКТ компетентностей учасників 

навчального процесу. 

Очікувані результати: після цього уроку ( веб-

квесту)  учні зможуть приступити до виконання 

лабораторно-практичної роботи по змішуванню фарб 

контрасних та соріднених відтінків. 

Тип уроку: урок  формування нових знань 

Вид уроку: презентація, веб-квест                                                                                                                  

Форма організації навчальної діяльності: робота в 

малих групах 

Методи проведення уроку: презентація, 

опитування експертів, створення ситуації успіху  

Матеріально-технічне забезпечення уроку:   

- інтерактивна дошка Фліп-чарт; 

- ПК – Ноутбук АCER 5720; 

- проектор EPSON EUROPE; 

- проекційний екран; 

Дидактичне забезпечення уроку:   

- оцінювальні таблиці незалежних  експертів (Додаток №2); 
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- учнівські  РР–презентації  (Додаток № 3-9); 

- завдання для груп (Додаток №10); 

Міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки: 

1. Перукарська справа: Тема 6 «Сучасна техніка фарбування волосся», тема 10 

«Фарбування волосся»; 

2. Спеціальне малювання: Тема «Техніка акварельного живопису, тема 5 «Живопис 

обємних предметів і простих натюрмортів»; 

3. Матеріалознавство: Тема 7 «Засоби за догляду за волоссям»; 

4. Виробниче навчання: Тема 6 «Фарбування волосся». 

Список основної і додаткової літератури: 

1.  В.Ф.Орлова , “Основи перукарської справи” , т. ІІ , 2005 р. 

2. Л.Г. Гутиря , “Сучасна перукарська справа” , 1997 р. 

3. Л.А. Василевська , “Спеціальне малювання” , 1989 р. 

4. Ф.М. Пармон , “Малюнок та графіка костюму” , 1987 

5. Полный курс рисунка и живописи. 

6.  Методичні рекомендації «Загально-методичні підходи до оформлення та ведення 

комплектів навчально-програмної документації, навчально-методичної документації, 

майстра виробничого навчання ПТНЗ» »  (Державний заклад «Навчально-методичний 

кабінет професійно-технічної освіти у Кіровоградській області», 2012 р. 

7. Виготський Л.С. Педагогічна психологія. – М.: Педагогіка, 1991. 

8. Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та 

вчителів // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. 

В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука. – К.: Атака, 2005.  

9. Мадзігон В.М. Проблематика та перспектива інформатизації освіти / В.М. Матюх. – 

К.: Либідь, 2006. 

10. Макрідіна Л.О. Використання сучасних технологій у педагогічній діяльності // 

Початкова школа. – 1995. – № 7.  

11. Морзе Н.В., Дементієвська Н.П. Intel. Навчання для майбутнього. – К.: Нора-прінт, 

2005.  

12. Назарець В.М. Зарубіжна література Підручник для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів. - К.: Вежа, 2009. 

13. Ніколенко О.М., Столій І.Л. Зарубіжна література Підручник для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Ранок, 2009. 

14. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.   

15. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. - К., 2003.  

16. Сучасні шкільні технології. Ч.1 / Упоряд.: І. Рожнятовська, В. Зоц. - К.: Ред. 

загальнопед. газ., 2004. (Б-ка "Шкільного світу"). 

17. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. для студ. вищих пед. закл. освіти. -К.: Академія, 

2003.  
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http://www.itlt.edu.nstu.ru/webquest.phphttp:/metodist.edu54.ru/node/
http://www.itlt.edu.nstu.ru/webquest.phphttp:/metodist.edu54.ru/node/
http://www.itlt.edu.nstu.ru/webquest.phphttp:/metodist.edu54.ru/node/
http://www.itlt.edu.nstu.ru/webquest.phphttp:/metodist.edu54.ru/node/
http://www.itlt.edu.nstu.ru/webquest.phphttp:/metodist.edu54.ru/node/
http://www.itlt.edu.nstu.ru/webquest.phphttp:/metodist.edu54.ru/node/
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      http://fedorovna.ucoz.ru/ 

      http://www.osvita.org.ua/ 

      http://direktor.at.ua/ 

      http://metodportal.net/ 

Використані джерела 

1. Виготський Л.С. Педагогічна психологія. – М.: Педагогіка, 1991. 

2. Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та 

вчителів // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. 

В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука. – К.: Атака, 2005.  

3. Мадзігон В.М. Проблематика та перспектива інформатизації освіти / В.М. Матюх. – 

К.: Либідь, 2006. 

4. Макрідіна Л.О. Використання сучасних технологій у педагогічній діяльності // 

Початкова школа. – 1995. – № 7.  

5. Морзе Н.В., Дементієвська Н.П. Intel. Навчання для майбутнього. – К.: Нора-прінт, 

2005.  

6. Назарець В.М. Зарубіжна література Підручник для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів. - К.: Вежа, 2009. 

7. Ніколенко О.М., Столій І.Л. Зарубіжна література Підручник для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Ранок, 2009. 

8. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.   

9. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. - К., 2003.  

10. Сучасні шкільні технології. Ч.1 / Упоряд.: І. Рожнятовська, В. Зоц. - К.: Ред. 

загальнопед. газ., 2004. (Б-ка "Шкільного світу"). 

11. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. для студ. вищих пед. закл. освіти. -К.: Академія, 

2003.  

Після проходження веб-квесту: 

Учні повинні знати: 

основи кольороведення, техніку акварельного живопису, закономірності колірного кола та 

спектра, порядок розташування кольорів у колірному колі, його умовний поділ на теплу та 

холодну частину, властивості кольру, контрасні та споріднені кольори. 

Учні повинні вміти:  
змішувати фарби контрасних та споріднених відтінків. 

Тип веб-квесту: короткочасний. 

Хід веб-квесту: 

І. Організаційна частина:  
- перевірка наявності учнів;     

- перевірка готовність учнів до уроку; 

ІІ. Актуалізація знань: 

- повідомлення теми програми і уроку; 

- повідомлення цілей та задач уроку; 

- мотивація навчальної діяльності учнів; 

ІІ.Формування  нових знань. Мотивація веб-квесту. 

Формування нових знань: 

- повідомлення нового навчального матеріалу за планом уроку;  

- закріплення знань учнів за кожним пунктом плану викладу навчального матеріалу; 

- опитування учнів з метою перевірки засвоєння ними нової інформації; 

- виявлення ступеня розуміння учнями вивчаємого матеріалу, уточнення окремих висновків і 

положень; 

-  відповіді викладача на запитання учнів. 

Мотивація веб-квесту. 

http://fedorovna.ucoz.ru/
http://www.osvita.org.ua/
http://direktor.at.ua/
http://metodportal.net/
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      В ході роботи над даним веб-квестом ми більше дізнаємося про колір як головний засіб 

живопису, познайомимось з впливом кольору на людину та кольоровим спектром, будемо 

розвивати кольоросприйняття, свій естетичний смак, уяву, фантазію по втіленню кольору в 

своїй обраній професії, адже мистецтво - невидимий місток, що поєднує два протилежні 

світи: світ фантазії та реальності. Часто таємні бажання, підсвідомі почуття та емоції легше 

викласти у творчості, ніж виразити у словесній формі.  

Все життя нас супроводжує колір. Ще в утробі матері ми сприймаємо червоно-рожеве 

свічення, в якому знаходимося. З самого народження кожного з нас оточують кольори, що 

виявляють вплив на організм, нервову систему та психіку людини об'єктивний, 

безпосередній вплив, налаштовуючи його в унісон з оточуючим світом. 

Колір значно впливає на нас: притягує нас і до нас, змушує робити покупки та викликає 

різноманітні емоції. Зумовлює раптові почуття і навіть фізіологічні реакції, від припливу 

крові до почуття холоду. 

Вплив кольору однаковий для всіх, незалежно від статусу, віку та рівня інтелекту.  

Колір може навіть лікувати. Наприклад, біль знімають відтінки блакитного. А сил 

надає помаранчевий. Зелений заспокоює. Надарма ми так намагаємось хоча б не на довго 

вирватись із міста - ближче до природи і її зеленому кольору. Також він дуже впливає на 

психіку людини, адже його люди навчилися сприймати набагато раніше, ніж мову, 

наприклад. Знання кольорової дії використовуються дизайнерами, а в давнину вплив кольору 

на психіку та , звичайно, на все життя, було важливою частиною фен-шуй - науки про 

організацію навколишнього середовища. Врешті-решт колір може видавати нас з головою. 

По тому, яким кольорам ми надаємо перевагу, а які уникаємо, з якими кольорами асоціюємо 

певні почуття, емоції, людей ми можемо багато сказати про нас самих. В психології існує 

маса тестів, пов'язаних з .кольором, а також цілий напрям - кольоротерапія. 

Скажіть, будь ласка, чи потрібні нам різні кольори в житті, професії ? Навіщо?  

- перевірка опорних 3,У,Н учнів, необхідних для проведення наступних структурних 

елементів уроку. Перевірка домашнього завдання: 

1. Які вчені після Ньютона продовжували дослідження спектральних кольорів? (В XX 

ст. Освальд Вірт  запропонував «октавну» систему (ввів два зелених кольори), в 

Англії в 1860 р. Максвелл запровадив адитивну систему (червоний, зелений, жовтий), 

в 1951р. Енді Мюллер запропонував субтрактивну систему( синьо-зелений, 

пурпурний, жовтий, синій). 

2. Що таке колір і чим він характеризується? ( Колір - це якісна суб'єктивна характеристика 
світла, яка відображає здатність людського зору розрізняти частоту електромагнітних 

коливань у області видимого світла, характеризується спектральним складом і яскравістю). 

3. Який колір знаходиться в спектральному колі між жовтим та 
голубим ( Зелений). 

4. Що таке яскравість кольору? ( Однаково насичені відтінки, що відносяться до одного й 

того ж спектру, можуть відрізнятися ступенем яскравості. Наприклад, при зменшенні 

яскравості синій колір наближається до чорного. Будь-який колір при максимальному 

зниженні яскравості стає чорним). 

5. Чим відрізняється насиченість кольору? (Два відтінки одного тону можуть розрізнятися 
ступенем насиченості. Наприклад, при зменшеності гіасиченості синій колір 

наближається до сірого). 

6. Що таке світлота (ясність)? (Ступінь близькості кольору до білого називають ясністю 
(або світлотою). Будь-який відтінок при максимальному збільшенні стає білим). 

7. Дайте визначення кольорового тону? (Будь-який хроматичний колір може бути 

віднесений до певного спектрального кольору. Відтінки, що схожі з одним і тим самим 

кольором спектру ( але розрізняються, наприклад,насиченістю і яскравістю), належать до 
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одного і того же тону. При зміні тону, наприклад, синього кольору в зеленому напрямку 

спектру він змінюється на блакитний, а в зворотньому - на фіолетовий). 

8. За якими ознаками класифікуються кольори? (Хроматичні, ахроматичні, первинні, 
вторинні, проміжні, комплементарні, теплі, холодні, основні; в залежності від їх 

психологічного впливу на людину: стимулюючі, дезінтегруючи, пастельні, статичні і т.д). 

9. Який колір дає сполука хроматичних кольорів? (Чорний) 

10.  Дайте визначення живопису ( Живопис — зображення фарбами (барвниками) на 
площині предметів та явищ реального світу, перетворених творчою уявою художника). 

11. Який колір дає сполука хроматичних кольорів? (Чорний) 

12. Дайте визначення живопису (Живопис -  зображення фарбами (барвниками) на площині 

предметів та явищ реального світу, перетворених творчою уявою художника). 

13. Які кольори називаються теплими і холодними? (Теплі кольори включають себе 

кольори від фіолетових до жовтих, а холодні варіюються від жовто-зеленого до 

фіолетового). 

14. Охарактеризуйте ахроматичні і хроматичні кольори? 

(Ахроматичні кольори становлять групу кольорів, які відрізняються один від одного 

тільки світлотою. До ахроматичних відносяться білий, чорний і всі проміжні між ними 

сірі кольори. 

- пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці: 

Вам необхідно виступити в одній із ролей:                                                                           

Роль 1. Художник.                                                                                                                                

Роль 2. Психолог-колорист.                                                                                                                 

Роль 3. Перукар (візажист- стиліст,  манікюрника, педикюрник)  

Завдання: 
1. Вам необхідно поєднатися у трійки та методом жеребкування дізнатися, який колір 

буде досліджувати ваша команда. 

2. Кожний з учасників групи має обрати одну з ролей (вкладка («Ролі»). 

3. Кожна роль передбачає виконання певних завдань: для їх виконання скористуйтеся 

посиланням в Інтернеті (вкладка «Ресурси»). 

4. Після завершення всіх завдань складіть підсумковий звіт-презентацію, який 

формується зі звіту кожного учасника групи у вигляді слайдів, створених у програмах 

PowerPoint , Prezi. 

5. Виконайте вправу по рефлексії, повідомте про результати ведучому. 

6. Дізнайтеся, яка команда здобула перемогу. 

Кожна мінігрупа після проходження веб-квесту повинна відповісти на питання :  

Формування нових знань: 

- повідомлення нового навчального матеріалу за планом уроку;  

- закріплення знань учнів за кожним пунктом плану викладу навчального матеріалу; 

- опитування учнів з метою перевірки засвоєння ними нової інформації; 

- виявлення ступеня розуміння учнями вивчаємого матеріалу, уточнення окремих висновків і 

положень; 

-  відповіді викладача на запитання учнів. 

2.1. Рольовий (індивідуальний). Організація роботи у веб-квесті. Створення міні-груп. 

Розподіл ролей. 
Для проходження веб-квесту групу  необхідно розбити на  7  команд по 4 чоловіка і 

вибрати для кожної команди відповідну роль. Всі члени команди повинні допомагати один 

одному. У кожній ролі є свої завдання, які буде необхідно виконати і підготувати звіт про 

виконану роботу у вказаному в завданнях вигляді. Завдання веб-квесту є окремими блоками 

питань, в яких є перелічені інтернет-ресурси, де можна отримати необхідну інформацію. 

Завдання: 
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1. Вам необхідно поєднатися у трійки та методом жеребкування дізнатися, який колір 

буде досліджувати ваша команда. 

2. Кожний з учасників групи має обрати одну з ролей (вкладка («Ролі»). 

3. Кожна роль передбачає виконання певних завдань: для їх виконання скористуйтеся 

посиланням в Інтернеті (вкладка «Ресурси»). 

4. Після завершення всіх завдань складіть підсумковий звіт-презентацію, який 

формується зі звіту кожного учасника групи у вигляді слайдів, створених у програмах 

PowerPoint , Prezi. 

5. Виконайте вправу по рефлексії, повідомте про результати ведучому. 

6. Дізнайтеся, яка команда здобула перемогу. 

(Кожен учасник веб-квесту отримує пам’ятку — алгоритм роботи у веб-квесті, яка 

допоможе йому організувати свою роботу) 

Пам’ятка для учасників веб-квесту 
1. Познайомтеся з темою і проблемою квесту. 

2. Виберіть одну із запропонованих ролей. 

3. Познайомтеся із завданнями своєї ролі. 

4. Вивчіть список ресурсів. 

5. Складіть план пошуку інформації згідно своєї ролі. 

6. Досліджуйте інформаційні ресурси згідно своєї ролі. 

7. Оформіть звіт у вигляді мультимедійної презентації, веб-сторінки, веб-сайту, буклету чи в 

іншій запропонованій формі. 

8. Познайомтеся з критеріями оцінки вашого звіту. 

9. Обговоріть результати роботи в мікрогрупі. 

10.  Підготуйтеся до захисту веб-квесту. 

Роль 1. Художник. 

Завдання 
1.  Вам необхідно ознайомитись з поняттями про колір, його властивостями. Колірним 

спектром. Кольорами  основними та допоміжними,  теплими і холодними, близькими  і 

контрастними, змішуванням кольорів.  

2. Підготуйте плакат (формат 1*1,  на якому замалюйте емблему та логотип команди, 

сформулюйте “кольорове” кредо,  слоган команди,  максимально представте обраний колір 

на папері ( в модних трендах, природі,  навколишньому середовищі ).  

Використовуйте для пошуку такі джерела: 
https://www.youtube.com/watch?v=_FAkIhVAot8)    

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80 

https://www.google.com.ua/? 

 http://informatkwest.blogspot.com 

http://informatkwest.blogspot.com 

http://osvita.ua 

Форма звіту: плакат, презентація, буклет або веб-сторінка. 

Роль 2. Психолог-колорист. 

Завдання 
Перед вами стоїть завдання по вивченню:                                                                                                                           

- сфери емоційно-естетичних властивостей кольорів;  

- впливу кольору на психофізичний стан людини (арт-терапії); 

 - гармонії кольору в навколишньому середовищі.; 

- основної теорії кольорової гармонії. 

Використовуйте для пошуку такі джерела: 
http://magiccolour.ho.ua/psyho.html 

https://uk.wikipedia.org/wiki 

 http://kvest-posibnyk.blogspot.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=_FAkIhVAot8
http://informatkwest.blogspot.com/
http://informatkwest.blogspot.com/
http://informatkwest.blogspot.com/
http://osvita.ua/
http://kvest-posibnyk.blogspot.com/
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http://osvita.ua/school/lessons_ summary/edu_technology/30734/ 

http://osvita.ua/school/lessons_ summary/proftech/32834/ 

Форма звіту: презентація, буклет або веб-сторінка. 

Роль 3. Перукар (візажист- стиліст,  манікюрника, педикюрник)  

Завдання 
1. Дослідіть модні тренди  в перукарській, манікюрній та візажній справі. 

2. Долучіться  до звіту у вигляді слайдів, створених у програмах PowerPoint , Prezi. 

3. Створіть власну колекцію стилізованих зачісок (відповідно вибраного кольору)  та 

презентуйте її. 

Ресурси для роботи: 
http://megasite.in.ua 

 http://cikave.org.ua/discovery 

http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/tehnologiya-veb-kvest-kak-

interaktivnaya 

http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/veb--kvest-yak-interaktivna-forma--roboti-pri-vikl.html 

Форма звіту: презентація, буклет або веб-сторінка. 

ІІІ. Заключний етап .Робота учасників веб-квесту над обраними завданнями з 

використанням ресурсів мережі Інтернет. 

3.1.  Підведення підсумків: 

- аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку; 

-  аналіз причин помилок, зроблених учнями на уроці, та засобів їх усунення; 

- повідомлення та обґрунтування оцінок; 

- видача домашнього завдання. 

3.2. Представлення результатів роботи. 
Виступ учнів з кожної групи. Представлення звіту. 

Оцінювання роботи команд експертами здійснюється за представленими нижче критеріями у 

12-бальній шкалі). 

Критерії  Бали (макс. 3 за кожний 

критерій)  

Творчий підхід до роботи, 

партнерська взаємодія  

3  

Оригінальність та логічність 

виступу  

3  

Якість оформлення презентації 

(дослідження кольору)  

3  

Практичне втілення кольору в 

життя, креативність (погляд 

перукаря)  

3  

Загальна кількість балів  12  

 

Обговорення кожного виступу. Самооцінка та взаємооцінка результатів роботи. 

ІV. Рефлексія. 
 1. Що я повинен був зробити при виконанні завдань веб-квесту?  

2.Яку роботу я проробив реально? На скільки якісно я це зробив?  

      3. Які труднощі виникли у мене при виконанні завдань?  

4. Що або хто допоміг мені вирішити проблеми, що виникли?  

5. Що нового я дізнався про проблеми?  

6. Чи можеш ти особисто щось зробити для вирішення проблеми?  

7. Чи буду я брати участь у таких заходах? Чому?  

8. Мої побажання.  
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V.Домашнє завдання. 

Підготуватися до виконання лабораторно-практичної роботи по змішуванню фарб 

контрасних та споріднених відтінків. 

Висновок: Отже, веб-квест — це формат уроку з орієнтацією на розвиток пізнавальної, 

дослідницької діяльності учнів, на якому основна частина інформації добувається через 

ресурси Інтернет. Ця технологія перетворює інформаційні технології на універсальний 

інструмент, здатний допомогти в рішенні найрізноманітніших проблем сучасної людини.                                                            

То ж скажіть мені, будь ласка, що  є головним виражальним  засобом  живопису? (Колір) 

 
У 1967 році І. Ньютон, відомий англійський вчений, експериментальним шляхом довів, що 

«білий колір є сукупністю простих кольорів». Він пропустив промінь сонця через призму та 

отримав пучок кольорів, який отримав назву – кольоровий спектр.  

Щоб краще це зрозуміти, давайте переглянемо дослід. Зверніть увагу в якій послідовності 

розташовані кольори. 

 
 Яким кольором розпочинається і яким закінчується колірний спектр? (Червоним і 

фіолетовим) 

А в малюванні користуються колірним колом. 

 Які основні кольори ви знаєте? (Червоний, синій, жовтий)  
 

 Назвіть  кольори холодної гами (блакитний – фіолетовий). 

 Назвіть кольори теплої гами (жовтий – 
червоний).  

 Як ви вважаєте, яка фарба з цих трьох головна? 
(Всі) 

 Чи вистачить нам цих трьох кольорів, щоб світ 

став прекрасним? 

 А які б ви добавили  ще кольори? 
Як можна створити нові кольори? 
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І ряд – Як отримати зелений? (синій + жовтий); 

ІІ ряд – помаранчевий? (жовтий + червоний); 

ІІІ ряд – фіолетовий (синій + червоний). 

 Як називаються кольори, які утворилися після змішування? (Змішані, похідні) 
Автор: Блідар Ірина Миколаївна  

Посада: викладач предмету «Спеціальне малювання» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ласкаво просимо, шановні учні груп перукарів!

В ході роботи над даним веб-квестом ми більше дізнаємося 

про колір як головний засіб живопису, познайомимось з впливом 

кольору на людину та кольоровим спектром, будемо розвивати 

кольоросприйняття, свій естетичний смак, уяву, фантазію по 

втіленню кольору в своїй обраній професії, адже мистецтво -

невидимий місток, що поєднує два протилежні світи: світ

фантазії та реальності. Часто таємні бажання, підсвідомі почуття

та емоції легше викласти у творчості, ніж виразити у словесній

формі. 

«Наше призначення в цьому світі –

вчитися заради відкриття нових

неосяжних світів. Непізнані світи

незліченні, і всі вони тут, перед нами. 

Ми ще тільки на самому початку 

шляху». 

Головна Вступ Завдання Ролі Ресурси Оцінювання

Web-квест з предмету “Спеціальне малювання”
“Розфарбуй своє життя!”

«Потрібно допомагати людям 
ефективно вчитися, замість того 
щоб передавати їм непотрібні 
знання».

 

Вступ.

Якому кольору надати перевагу?
В XVII столітті Ісаак Ньютон вперше заговорив про веселку, як 

про спектр “кольорових почуттів". Вчений стверджував, що колір - це 

субстанція, що змінюється подібно звуку, тому існують такі кольори, яких 

ми, люди, сприйняти нездібні. Сучасні вчені доводять, що наша колірна 

чутливість розвивається і з часом ми зможемо бачити такі кольори, які 

абсолютно недоступні зараз.

Колір має хвильову енергетичну природу. А значить - ми відчуваємо його, 

найчастіше - це відбувається несвідомо. На наш мозок щодня впливають 

енергії різних кольорів, які ми бачимо і відчуваємо - колір  одягу, волосся, 

зачіски, манікюру, макіяжу може вплинути на настрій, апетит, 

концентрацію і натхнення, колір краватки співрозмовника на ваше до 

нього ставлення, тощо. 

Так само ваша власна кольорова гама і ті кольори, які ви обираєте для 

свого одягу, волосся, манікюру та макіяжу впливають на оточуючих вас 

людей. А головне - на вас!                                                                                       

Долучись до дослідження обраного кольору і доведи всім оточуючим, що 

твій колір завжди в бренді!!!

Головна Вступ Завдання Ролі Ресурси Оцінювання

Web-квест з предмету “Спеціальне малювання”
“Розфарбуй своє життя!”

 

 

Головна Вступ Завдання Ролі Ресурси Оцінювання

Завдання:

1. Вам необхідно поєднатися у трійки та методом жеребкування дізнатися, 

який колір буде досліджувати ваша команда.

2. Кожний з учасників групи має обрати одну з ролей (вкладка («Ролі»).

3. Кожна роль передбачає виконання певних завдань: для їх виконання

скористуйтеся посиланням в Інтернеті (вкладка «Ресурси»).

4. Після завершення всіх завдань складіть підсумковий звіт-презентацію, 

який формується зі звіту кожного учасника групи у вигляді слайдів, 

створених у програмах PowerPoint , Prezi.

5. Виконайте вправу по рефлексії, повідомте про результати ведучому.

6. Дізнайтеся, яка команда здобула перемогу.

Web-квест з предмету “Спеціальне малювання”
“Розфарбуй своє життя!”

 

Головна Вступ Завдання Ролі Ресурси Оцінювання

Вам необхідно здійснювати протягом веб-квесту:

Художник.
1.  Вам необхідно ознайомитись з поняттями про колір, його властивостями. Колірним спектром. 

Кольорами основними та допоміжними,  теплими і холодними, близькими і контрастними, 

змішуванням кольорів. 

2. Підготуйте плакат (формат 1*1,  на якому замалюйте емблему та логотип команди, сформулюйте 

“кольорове” кредо,  слоган команди,  максимально представте обраний колір на папері ( в модних 

трендах, природі,  навколишньому середовищі ). 

Психолог-колорист.
1. Перед вами стоїть завдання по вивченню:                                                                                                                           

- сфери емоційно-естетичних властивостей кольорів; 

- впливу кольору на психофізичний стан людини (арт-терапії);

- гармонії кольору в навколишньому середовищі.;

- основної теорії кольорової гармонії.

Перукар (візажист- стиліст,  манікюрника, педикюрник
1. Дослідіть модні тренди  в перукарській, манікюрній та візажній справі.

2. Долучіться до звіту у вигляді слайдів, створених у програмах PowerPoint , Prezi.

3. Створіть власну колекцію стилізованих зачісок (відповідно вибраного кольору)                                                 

та презентуйте її.

Web-квест з предмету “Спеціальне малювання”
“Розфарбуй своє життя!”

 

Підготувала: викладач вищої категорії                                  
предмету “ Спеціальне малювання ”                                            
Блідар І.М.

ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»

web - kwest 2015. blog spot. com

Вступ.

Якому кольору надати перевагу?
В XVII столітті Ісаак Ньютон вперше заговорив про веселку, як 

про спектр “кольорових почуттів". Вчений стверджував, що колір - це 

субстанція, що змінюється подібно звуку, тому існують такі кольори, яких 

ми, люди, сприйняти нездібні. Сучасні вчені доводять, що наша колірна 

чутливість розвивається і з часом ми зможемо бачити такі кольори, які 

абсолютно недоступні зараз.

Колір має хвильову енергетичну природу. А значить - ми відчуваємо його, 

найчастіше - це відбувається несвідомо. На наш мозок щодня впливають 

енергії різних кольорів, які ми бачимо і відчуваємо - колір  одягу, волосся, 

зачіски, манікюру, макіяжу може вплинути на настрій, апетит, 

концентрацію і натхнення, колір краватки співрозмовника на ваше до 

нього ставлення, тощо. 

Так само ваша власна кольорова гама і ті кольори, які ви обираєте для 

свого одягу, волосся, манікюру та макіяжу впливають на оточуючих вас 

людей. А головне - на вас!                                                                                       

Долучись до дослідження обраного кольору і доведи всім оточуючим, що 

твій колір завжди в бренді!!!

Головна Вступ Завдання Ролі Ресурси Оцінювання

Web-квест з предмету “Спеціальне малювання”
“Розфарбуй своє життя!”
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Ресурси
Для художника

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80

https://www.google.com.ua/?

http://informatkwest.blogspot.com

http://informatkwest.blogspot.com

http://osvita.ua

Для психолога-колориста

http://magiccolour.ho.ua/psyho.html

https://uk.wikipedia.org/wiki

http://kvest-posibnyk.blogspot.com/

http://osvita.ua/school/lessons_ summary/edu_technology/30734/

http://osvita.ua/school/lessons_ summary/proftech/32834/

Для перукаря (візажиста-стиліста, манікюрника, педикюрника)

http://megasite.in.ua

http://cikave.org.ua/discovery

http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/tehnologiya-veb-kvest-

kak-interaktivnaya

http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/veb--kvest-yak-interaktivna-forma--roboti-pri-vikl.html

Головна Вступ Завдання Ролі Ресурси Оцінювання

Web-квест з предмету “Спеціальне малювання”
“Розфарбуй своє життя!”

 

Оцінювання.

Оцінювання роботи команд експертами здійснюється за представленими нижче 

критеріями у 12-бальній шкалі)

Головна Вступ Завдання Ролі Ресурси Оцінювання

Команда “Червоних”

Критерії Бали (макс. 3 

за кожний 

критерій)

Творчий підхід 

до роботи, 

партнерська 

взаємодія

3

Оригінальність 

та логічність 

виступу

3

Якість 

оформлення 

презентації 

(дослідження 

кольору)

3

Практичне 

втілення 

кольору в 

життя, 

креативність 

(погляд 

перукаря)

3

Загальна 

кількість балів

12

Команда “Помаранчевих”

Критерії Бали (макс. 3 

за кожний 

критерій)

Творчий підхід 

до роботи, 

партнерська 

взаємодія

2

Оригінальність 

та логічність 

виступу

2

Якість 

оформлення 

презентації 

(дослідження 

кольору)

2

Практичне 

втілення 

кольору в 

життя, 

креативність 

(погляд 

перукаря)

3

Загальна 

кількість балів

9

Команда “Жовтих” Команда “Зелених”

Критерії Бали (макс. 3 

за кожний 

критерій)

Творчий підхід 

до роботи

2

Оригінальність 

та логічність 

виступу

2

Якість 

оформлення 

презентації 

(дослідження 

кольору)

2

Практичне 

втілення 

кольору в 

життя, 

креативність 

(погляд 

перукаря)

3

Загальна 

кількість балів

9

Критерії Бали (макс. 3 

за кожний 

критерій)

Творчий підхід 

до роботи

2

Оригінальність 

та логічність 

виступу

2

Якість 

оформлення 

презентації 

(дослідження 

кольору)

3

Практичне 

втілення 

кольору в 

життя, 

креативність 

(погляд 

перукаря)

2

Загальна 

кількість балів

9

Web-квест з предмету “Спеціальне малювання”
“Розфарбуй своє життя!”

 

Критерії Бали (макс. 3 

за кожний 

критерій)

Творчий підхід 

до роботи

3

Оригінальність 

та логічність 

виступу

3

Якість 

оформлення 

презентації 

(дослідження 

кольору)

2

Практичне 

втілення 

кольору в 

життя, 

креативність 

(погляд 

перукаря)

2

Загальна 

кількість балів

10

Критерії Бали (макс. 3 

за кожний 

критерій)

Творчий підхід 

до роботи

3

Оригінальність 

та логічність 

виступу

3

Якість 

оформлення 

презентації 

(дослідження 

кольору)

2

Практичне 

втілення 

кольору в 

життя, 

креативність 

(погляд 

перукаря)

2

Загальна 

кількість балів

10

Критерії Бали (макс. 3 

за кожний 

критерій)

Творчий підхід 

до роботи

3

Оригінальність 

та логічність 

виступу

3

Якість 

оформлення 

презентації 

(дослідження 

кольору)

3

Практичне 

втілення 

кольору в 

життя, 

креативність 

(погляд 

перукаря)

3

Загальна 

кількість балів

12

Команда “Блакитних” Команда  “Синіх” Команда “Фіолетових”

Web-квест з предмету “Спеціальне малювання”
“Розфарбуй своє життя!”

 
 

Веб-квест “Розфарбуй своє життя!”

Рефлексія

•1. Що я повинен був зробити при виконанні завдань веб-квесту?

•2.Яку роботу я проробив реально? На скільки якісно я це зробив?

•3. Які труднощі виникли у мене при виконанні завдань?

•4. Що або хто допоміг мені вирішити проблеми, що виникли?

•5. Що нового я дізнався про проблеми?

•6. Чи можеш ти особисто щось зробити для вирішення проблеми?

•7. Чи буду я брати участь у таких заходах? Чому?

•8. Мої побажання.

Web-квест з предмету “Спеціальне малювання”
“Розфарбуй своє життя!”

 
Веб-квест з предмету «Спеціальне малювання» 
“Розфарбуй своє життя !!!»
Тема програми: Основи кольороведення
Тема уроку: Техніка акварельного живопису. 
Колір в природі. Кольори контрасні і споріднені.

 

Веб-квест з предмету «Спеціальне малювання» 
“Розфарбуй своє життя !!!»
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УЧНІВСЬКИЙ ВЕБ – КВЕСТ «СУЧАСНИЙ ЯРМАРОК» 

Професія        «Продавець продовольчих товарів» 

Тема :              «Сучасний ярмарок».  

Мета уроку:        

Навчальна:  сформувати в учнів поняття про ярмарок, як сучасний вид торгівлі, ознайомити 

їх з історією  виникнення та організацією сучасного ярмарку; навчити 

грамотно рекламувати свій товар; навчити самостійно опрацьовувати новий 

матеріал, використовуючи інтернет – ресурси знаходити потрібну 

інформацію, аналізувати та робити висновки; 

Розвиваюча: сприяти розвитку творчого підходу до самостійного рішення завдань, 

розвивати естетичний смак, культуру мови і логічне мислення; 

Виховна:  сприяти забезпеченню демократичного стилю спілкування, взаєморозуміння і 

співпраці, формуванню необхідних комунікативних якостей, пов'язаних з 

особливостями професії продавця; формувати активну соціальну позицію; 

Методична:  уроку є використання розвиваючих технологій і впровадження організації 

роботи учнів у малих групах. 

Тип уроку:    урок узагальнення та систематизації нових знань 

Вид уроку:     веб – квест, презентація 

Форма проведення:  робота в групах 

Методи проведення:   частково-пошуковий, робота з веб – сайтом, презентації 

Матерільно – технічне забезпечення уроку:   

- ПК – Ноутбук 

- Проектор 

- Проекційний екран 

Дидактичне забезпечення: 

- Карти – путівники уроку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Губрій О.О. , державний 

навчальний заклад                                                  

«Кіровоградський професійний 

ліцей сфери послуг»,                                                        

викладач предмету «Спеціальне 

малювання» 
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- Учнівські  РР-презентації 

Навчальні посібники:   

- І.В. Сирохман «Товарознавство продовольчих товарів»,  

- Л.Д.Кришемінська «Інтегрований курс підготовки продавця продовольчих товарів»,  

- В.В.Апоній «Організація торгівлі» 

 Інтернет – ресурси: 

 http://yarmarok.in.ua  

 http://wiki.ciit.zp.ua  

 http://studopedia.org/9-26541.html  

 http://pidruchniki.com  

Міжпредметні зв’язки:   

Предмет Тема 

Організація та технологія торгівельних процесів                    Види торгівлі 

 Дизайн в торгівлі                    Види реклами 

Основи менеджменту і маркетингу                    Дослідження ринку 

Товарознавство продовольчих товарів                    Асортимент товару 

              

                                                                       ХІД УРОКУ 

Структура заходу 
Діяльність 

Викладача Учнів 

1. Організаційний 

момент 

Перевіряє присутність учнів. 

Психологічно готує учнів до 

проведення заходу 

Об’єднує учнів у  команди 

Черговий доповідає про 

відсутніх учнів  

 

 

2. Формулювання теми, 

мети і завдань уроку 

Викладач озвучує Інтернет адресу 

сайту, на якому буде проходити веб – 

квест. На екрані з’являється тема, мета 

уроку і завдання. Викладач озвучує їх 

Сприймають, 

осмислюють 

3. Мотивація 

навчальної діяльності 

учнів 

Що таке ярмарок?! Гадаю, що майже 

всі з вас, відвідували і безпосередньо 

приймали участь в ярмарках, з боку 

споживача.   

Раніше – це було свято! Свято праці і 

спілкування, продажу товарів і 

придбання гарного настрою, 

розпродажу одягу і щастя, де діяли 

постійні знижки цін на продукцію і 

посмішки. 

В наш час поняття ярмарку звузилося 

до сухого визначення «ярмарок – це 

будь які торги», не обходиться без 

продажу товарів різного призначення, 

презентацій послуг та товарів, а також 

сувенірів та продукції народних 

майстрів. 

Покупець через роздрібну торгівлю 

задовольняє свою потребу в товарі, і в 

цьому йому допомагають продавці. 

Але, щоб ваше підприємство 

реалізувало більше продукції і 

Сприймають, 

осмислюють 
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відповідно отримувало більше 
прибутку, продавець, який напряму 

спілкується з споживачем повинен 

вміти описати і прорекламувати свій 

товар. 

4.  Активізація 

розумової діяльності.    

 

Вчитель задає питання: 

1. Чи знаєте ви, що означає 

ярмарок? 

2. Чим, на вашу думку, ярмарок 

відрізняється від ринку? 

Учні дають відповіді на 

питання 

5. Робота з сайтом Вчитель демонструє сайт на якому 

розміщений веб – квест та пояснює 

учням етапи їх роботи над відповіддю 

– презентацією 

(Додаток 1) 

Слухають, сприймають, 

осмислюють, запитують, 

починають виконувати 

6. Підбиття підсумків 

уроку  

Вчитель переглядає, коментує, аналізує 

та оцінює роботу учнів 

(Додаток 2) 

Демонструють створену 

їх командою  

презентацію - відповідь 

7. Домашнє завдання Закінчити презентацію та роздрукувати 

її 

 

Додаток 2 

Команда___________________ 

Перевірив________________ 

Критерії оцінювання 

 

№ 

з/п  
Критерії оцінювання  

Максимальна 

кількість балів  
Набрані бали 

1  Змістовність роботи  5    

2  Грамотність оформлення  3    

3  Естетичність оформлення роботи  2    

4  Робота в групі  2    

   Загальна кількість балів  12  

                                                                                                                                    Додаток 1                                                                                                                                                           

Поетапні дії учнів при виконанні веб- квесту 

1. Зайшовши в 
інтернет – браузер 

вводимо адресу сайту 
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2. Вам відкриється 
головна сторінка 

веб – квесту – 

ознайомтесь з 

нею. 

3. В лівому 

верхньому куті 

знаходиться 

кнопка МЕНЮ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Відкриваємо 

меню. 

 
 

5. 5.  Відкриваємо 

закладку 

ЗАВДАННЯ. 

Ознайомтесь з його 

змістом. Викладач 

ділить вас на 

команди та обирає 

капітана 

 
 

6. Капітан роздає 

кожному члену своєї 

команди роль, 

отримавши яку ви 

відкриваєте закладку 

РОЛІ. Ознайомтесь зі 

своєю задачею 
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7. Перед 
виконанням 

завдання, 

ознайомтесь з 

критеріями його 

оцінювання 

 
 

8. Кожен з учнів повинен виконати своє завдання використовуючи мережу 

Інтернет. Знайдену інформацію вивчаєте, визначаєте головне та оформлюєте 

відповідь у вигляді слайду РР. Яку потім передаєте капітану своєї команди для 

створення загальної презентації 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Підготувала викладач

Губрій О.О.

Хто з українців жодного разу не чув слова "ярмарок"? 
Невже є такі? Свято праці і спілкування, продажу товарів 
і придбання гарного настрою, розпродажу одягу і щастя, 
де діяли постійні знижки цін на продукцію і посмішки.

ОЙ, ЩО Ж ТО ЗА ШУМ

УЧИНИВСЯ

ТО ІЗ ЯРМАРКУ НАРОД

ПОВЕРНУВСЯ.

ТОЙ ВОЛИ СОБІ КУПИВ

ТА СПІДНИЧКУ,

ТЕПЕР ДОБРЕ І

ДРУЖИНІ Й ЧОЛОВІЧКУ”

Вітаю Вас на VEB – квесті під назвою «Сучасний ярмарок».

Його метою є: закріпити ваші знання з предмету «Товарознавство продовольчих 

товарів», навчитися самостійно опрацьовувати новий матеріал, використовуючи 

інтернет – ресурси знаходити потрібну інформацію, аналізувати та робити 

висновки.

Завдання квесту:

- Поділіться на команди (не менше п’яти учасників в кожній).

- Оберіть капітана своєї команди.

- Обраний капітан, на свій розсуд, роздає кожному учаснику роль:

 Історик

 Товарознавець

 Маркетолог

 Продавець

- Отримавши роль ви вивчаєте поставленe перед вами задачу і самостійно її 

виконуєте (закладка «Ролі»).

- Свої результати оформлюєте у вигляді одного - двух слайдів Power Point.

- Коли всі учасники команди закінчать виконання завдання, свої результати (слайди) 

вони надають капітану, який компоную їх і створює загальну відповідь -

презентацію на квест.

- Перемогу отримує та команда, яка першою презентує загальну презентацію, 

зміст якої буде відповідати поставленим завданням!

КАПІТАН контролює роботу всієї команди, при            
необхідності корегує або допомагає.Створює
загальну відповідь – презентацію.

ІСТОРИК використовуючи інтернет ресурси, вивчає   
історію виникнення та розвитку ярмарку на 
Україні. Результат надає капітану.

ТОВАРОЗНАВЕЦЬ описує порядок організації сучасного
ярмарку. Результат надає капітану.

МАРКЕТОЛОГ створює листівку запрошення на            
ярмарок. Результат надає капітану

ПРОДАВЕЦЬ(ці) ознайомлює споживача з асортимен-
том товару та використовуючи фотографії, картинк
и, інформацію про споживчі властивості рекламує то
вар споживачеві (вид продукту продавці обирають 
способом жеребкування). Результат надає капітану.



17 
 

 

 

 

 

 
                                                

ПЛАН УРОКУ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №6 

 

Тема програми: Використання інформаційних та комп’ютериних технологій для 

моделювання зачісок, візажу 

Робота з комп’ютерними програмами для моделювання зачіски, 

макіяжу, загального образу моделі 

Мета уроку: 

Навчальна: Закріпити  теоретичні знання роботи з комп’ютерними програмами для 

моделювання зачісок та макіяжу, навчитись використовувати їх у практичній діяльності; 

Розвиваюча: Розвивати творче мислення, вміння узагальнювати і систематизувати свої 

знання; 

Виховна: Виховувати в учнів психологічну і практичну готовність до співпраці в групі, 

виховання професіоналізму та естетичного смаку; 

Методична:  Використання електронних засобів навчання на уроках теоретичної 

підготовки, як засіб розвитку ІКТ – компетентності учнів. 

Тип: Урок закріплення і удосконалення умінь і навичок. 

Вид уроку: лабораторно-практична робота з використанням ІКТ. 

Методи і прийоми навчання: 
- Актуалізація знань-  мозковий штурм /репродуктивний/; 

- Самостійна робота- майстерня /частково-пошуковий/; 

методи роботи учнів у співпраці. 

-Аналіз виконання роботи- де брифінг /дискусія/. 

Форма навчальної діяльності:  робота в парах.  

Матеріально-технічне оснащення уроку: комп’ютери , мережа Internet. 

Дидактичне забезпечення уроку:  

1. інструкційні картки - 14 од. /додаток 1/;   

2. інструкційні картки  (покроковий опис роботи з програмою «Makeoveridea») - 14од. 

/додаток 2/;  

3. комп’ютерна програма по підбору зачіски та макіяжу за типом обличчя 

«Makeoveridea»;  

4. презентація покрокової роботи в програмі Makeoveridea, фото в анфас – 14 од.;  

5. оцінювальна таблиця /додаток 3/; 

6. конспекти лекцій. 

Міжпредметні зв'язки: 
1. Перукарська справа - Теми: «Стрижка волосся», «Фарбування волосся»,; 

2. Візажна справа – Теми: « Колір в макіяжі», «Види макіяжу».; 
3. Стилістика – Тема: «Стилізація образу»; 

4. Інформаційні технології – Тема: «Створеня моельної зачіски за допомогою онлайн 

програми «Віртуальний стиліст»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музика Т.В. , державний 

навчальний заклад                                                  

«Кіровоградський професійний 

ліцей сфери послуг»,                                                        

викладач предметів «Перукарська 

справа», «Візажна справа» 

 

Тема уроку: 
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5. Виробниче навчання — Теми: «Стрижка волосся», «Фарбування волосся», «Створення 

макіяжу» 

Використана література: Л.Г.Гутиря, Сучасна перукарська справа,-Х.  Фоліо, 1997; 

 В. Ф.Орлова, Косметологія,-К: Грамота, 2005. 

Учні повинні знати: 
• Загальні відомості про комп’ютерні програмами для моделювання зачіски, макіяжу, 

загального образу моделі; 

• Основні принципи роботи з програмами. 

Учні повинні вміти: 
• Працювати з програмою Makeoveridea; 

• Створювати образ за допомогою програми Makeoveridea. 

 

ХІД УРОКУ 

1. Організаційна частина: 
- Прийняття рапорту чергового; 

- Перевірка готовності учнів до уроку. 

Викладач з'ясовує настрій учнів, перевіряє явку учнів за допомогою рапортички, 

наявність наочностей. 

Повідомлення про умови роботи на уроці і правилах оцінювання учнів в групах. 
Учні розподіляються попарно, розбиваючись на майстра-стиліста та клієнта. Викладач 

повідомляє про умови роботи на уроці і правилах оцінювання учнів в парах. Тож оцінювання 

проводиться на при кінці заняття по середньому балу, який викладач виставляє майстрам-

стилістам за допомогою оціночної таблиці.  

Викладач повідомляє учням девіз, під яким працює група: «Краса врятує світ!». 

2. Вступна частина: 

 Повідомлення теми і мети уроку. 
Викладач повідомляє тему лабораторно-практичної роботи: «Робота з комп’ютерними 

програмами для моделювання зачіски, макіяжу, загального образу моделі». Також мету 

уроку: Засвоїти теоретичні знання, навчитись використовувати їх у практичній діяльності. 

Актуалізація знань учнів 
З'ясовуючи ступінь підготовленості учнів до виконання лабораторно-практичної 

роботи, викладач проводить «мозковий штурм». Учні в ході бліцопитування швидко 

шукають відповіді на питання. Це впливає одночасно на настрій, на активність та перевірку 

організованності групи. 

 Мозковий штурм: 
• Що таке моделювання зачіски? 

• Що являється основними факторами, які впливають на моделювання зачіски та 

макіяжу? 

• Які ви знаєте комп’ютерні програми для моделювання зачіски та макіяжу? 

• Що дає клієнту, робота з «Віртуальним стилістом»? 

• Наведіть приклади програм для роботи з цифровими фото та відео. 

 Повідомлення   проблеми   уроку:   «В   чому   полягає суть роботи з «Віртуальним 

стилістом»?». Викладач звертає увагу учнів на необхідності володінні основними 

принципами роботи з комп’ютерною програмою Makeoveridea, для того, щоб бути 

затребуваним фахівцем. 

Ознайомлення з порядком виконання роботи: 
Викладач пропонує учням занотувати тему і мету уроку. Далі знайомить учнів зі 

змістом завдання, порядком його виконання.                                                                                   

Ознайомлення з інструкційною карткою /додаток1/ 

Після інструктування викладач відповідає на питання учнів, після чого вони 

приступають до самостійного виконання практичного завдання. 
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3. Практична частина: 

Самостійна робота учнів. 

Завдання №1. 

Ознайомитися з покроковою презентацією, щодо роботи з «Віртуальним стилістом».  

Користуючись інструкційною карткою /додаток 2/, учні – майстри-стилісти загружають 

фото в програму Makeoveridea, для подальшої роботи з нею. 

Цільові обходи робочих місць учнів 
Викладач простежує за своєчасним початком роботи учнів, правильною організацією 

робочих місць і дотримуванням ТБ. На протязі виконання лабораторно-практичної роботи 

спостерігає за правильністю виконання роботи, ненав'язливо проводить індивідуальну 

роботу з невстигаючими учнями. 

Використаний метод «майстерня» спрямовує роботу учнів на одержання чітко 

обумовлених результатів. Використовуючи нову стратегію в самонавчанні, розвиває їх 

особистісні якості. 

Завдання №2. 

Викладач пропонує учням логічно помислити і підібрати зачіску та макіяж, а також 

аксесуари , виходячи з особистих даних клієнта ( форми обличчя, кольору та довжини 

волосся). Учні знаходять в програмі відповідні розділи та працюють з ними. Користуючись 

інструкційними картками  /додаток 2/.  

Такий метод роботи учнів у співпраці надає учням закріплення отриманої інформації, 

розвиток творчого мислення і комунікативних якостей. 

4. Заключна частина: 

Аналіз виконання роботи і допущених помилок. 

Виставлення оцінок. 

Дебрифінг проводиться в два етапи: 

 І. Учні-стилісти та учні-клієнти обмінюються думками щодо процесу виконання завдання. 

Викладач пропонує проаналізувати: 

-     Які враження викликало у Вас заняття? 

- Чи задовольнила Вас власна робота на занятті? 

- Які якості Ви отримали під час заняття? 

- В чому ВИ відчуваєте нестачу знань? 

- Як ВИ можете набуті знання застосовувати на практиці? 

2. Викладач робить оцінку роботи  учнів /додаток 3/. 

З. Викладач    узагальнює   висновки    учнів,    аналізує    проведену    роботу. Підбиваючи 

підсумки виставляє оцінки в журнал. 

Домашнє завдання: Використовуючи мережу Internet перейти за посиланням 

http://www.makeoveridea.com , створити та стилізувати жіночий образ до святкування 

Хелоуіна. Закінчивши редакцію і зміну вашого образу, скачайте зображення (результат), щоб 

представити його в якості звіту . 
Додаток  №1 

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТКА   

 

Лабораторно-практична робота №6 
І. ТЕМА: Робота з комп’ютерними програмами для моделювання зачіски, макіяжу, 

загального образу моделі. 

ІІ.  Мета: Закріплення  теоретичних знань та формування навичок по роботі з 

комп’ютерними програмами «Віртуальний стиліст», навчитись 

використовувати їх у практичній діяльності. 

ІІІ.   Матеріально-технічне забезпечення: комп’ютери в кількості 14 шт.; мережа 

Internet. 

http://www.makeoveridea.com/
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Дидактичне    забезпечення:     інструкційні картки - 14 од./дод.№1/;  інструкційні картки  

(покроковий опис роботи з програмою «Makeoveridea») - 14од. /дод.№2/; комп’ютерна 

програма по підбору зачіски та макіяжу за типом обличчя «Makeoveridea»; презентація 

покрокової роботи в програмі Makeoveridea, фото в анфас – 14 од.; оцінювальна таблиця 

— 2 од. /дод.№3/;конспекти лекцій. 

ІV .  Список літератури:      Л.Г.Гутиря, Сучасна перукарська справа,-Х.: Фоліо, 1997; 

 В. Ф.Орлова, Косметологія,-К: Грамота, 2005. 

V.  Теоретичні відомості:     
Віртуальний стиліст - це сучасна, багатофункціональна і дуже корисна програма, за 

допомогою якої в режимі онлайн можна підібрати нову зачіску, оригінальні аксесуари та 

макіяж,  а отриманий результат роздрукувати або просто зберегти на своєму комп'ютері. Більше 

тисячі актуальних і модних варіантів, серед яких є можливість вибрати свій єдиний. При цьому 

не потрібно ризикувати власною шевелюрою, адже всі експерименти проводяться над 

фотографією. 

Для початку завантажити свою фотографію. Щоб підібрати зачіску онлайн, необхідно 

натиснути на приклад, який вам найбільше сподобався. Вам надана можливість змінювати за 

кольором віртуальну зачіску, починаючи від світло-русявого і закінчуючи темно-шоколадним. 

У цій програмі є різні варіанти зачісок на короткі, середні і довгі волосся. Віртуальний перукар 

дозволяє експериментувати над зовнішністю, без шкоди і грошових витрат .. 

У верхній частині програми є 5 категорій (зачіски, макіяж, оптика, аксесуари, бороди), 

які створені для експериментів. Щоб підібрати зачіску онлайн, потрібно зайти в категорію 

«Зачіски», де представлені варіанти зачісок на волосся різної довжини і з укладанням. Їх можна 

змінювати за масштабом, висоті і ширині. Трохи нижче представлених зачісок знаходиться 

цілий ряд кольорів, серед яких ви знайдете свій ідеальний. 

Програма «Віртуальний стиліст» дозволяє підібрати макіяж для губ, очей, вибрати 

рум'яна, тіні, підводку і вії. Тобто, віртуальний підбір макіяжу - це відмінна можливість 

поекспериментувати зі своєю зовнішністю, порівняти різні образи і вибрати той єдиний, який 

найкраще підійде вам. У реальному житті дуже складно зважитися на різні експерименти із 

зовнішністю, але віртуальний макіяж не вимагає жертв і фінансових витрат, зробити його може 

кожна дівчина в затишній і комфортній обстановці. 

Ще одна можливість даної програми - це підбір різних окулярів та аксесуарів. Так як 

працює віртуальний стиліст безкоштовно, ви можете сміливо користуватися усіма його 

послугами. Підбирайте окуляри (класичні, сонцезахисні), оригінальні аксесуари (сережки, 

пірсинг, бінді) і дивіться, що з усього цього вийде. Відвідавши віртуальний салон краси, ви 

зможете створити приголомшливий образ, який навіть не очікували. З ним можна зважитися на 

будь-які, навіть найсміливіші і божевільні експерименти зі своєю зовнішністю. 

VІ. Підготовчі роботи: 

- ознайомитись з інструкційно-технологічною карткою ЛПР  №6; 

- підготувати і організувати робоче місце для виконання завдання; 

- Оформити звіт про проробленій роботі. 

VІІ.  Хід роботи: 

1. Опрацювати теоретичні відомості. 

2. Підготувати робоче місце. 
3. Підібрати зачіску та макіяж моделі в програмі «Віртуальний стиліст». 

4.  Оформити в вигляді фотоалгаритма, фото до і після. 

VІІІ. Зміст звіту:  

- тема роботи; 

- мета роботи; 

- матеріально-технічне забезпечення; 

- хід і порядок виконання роботи; 

- висновок (записати в кінці). 

ХІ. Контрольні запитання: (дати письмову відповідь) 

• Що таке моделювання зачіски? 
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• Що являється основними факторами, які впливають на моделювання зачіски та 

макіяжу? 

• Які ви знаєте комп’ютерні програми для моделювання зачіски та макіяжу? 

• Що дає клієнту, робота з «Віртуальним стилістом. 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                               Додаток №2                                                                                                                                            

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТКА 

№                                 

з/п 
Коротка 

характеристика: 

Илюстрація: 

1. Загрузити програму, та 

перейти в салон. 

Розглянемо програму 

Makeoveridea, яка до-поможе 

підібрати і змоделювати 

зачіску та підібрати макіяж.  

В результаті зачіска та 

макіяж найкращим чином 

підійде саме вам. Тут є 

величезний вибір як 

жіночих, так чоловічих і 

дитячих зачісок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1.Завантажити вашу 

особисту фотографію з 

комп'ютера, бажано ту, на 

якій ви змальо-вані в анфас з 

зібраним волоссям, це 

дозволить програмі більш 

точно здійснити підбір зачіс-

ки з фото онлайн. 

2.Відредагуйте вибрану 

фотографію до потріб-них 

розмірів. 

3. Необхідно виділити всі 

риси вашого обличчя. 
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3. Створення зачіски: 

-  Вибирайте зачіску, яка 

підійде до вашого обличчя, 

вибирайте по стрижці, також 

можна змінити колір 

волосся. 

-  Коли ви закінчите 

редакцію і зміну вашо-го 

образу, то скачайте 

зображення (резуль-тат), 

щоб втілити це в життя. 

 

4. Створення макіяжу: 

- Колір основи для обличчя, 

консилера і рум'ян.  

- Колір тіней для очей, 

контуру і туші. Причому, 

наносити тіні можна по 

трьом різним зонам повіки.  

- Колір помади для губ, 

помада і контуру. 

 

 

 

 

5. Оптика: 

За допомогою данної 

програми makeoveridea   Ви 

зможете змінювати і 

підбирати: 

- Звичайні та сонце-захисні 

окуляри і на-віть лінзи 

різного ко-льору і малюнку. 

 

6. Підбір аксесуарів: 

Крім експериментів з 

макіяжем та зачіскою, Ви 

можете віртуально підібрати 

і приміряти на себе ще й такі 

аксесуари, як: 

Сережки, кліпси, на-миста, 

ланцюжки й ін. 

Шапки, берети, закол-ки, 

обручі тощо. 
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Додаток №3 

ОЦІНЮВАЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

№ 

з/п 

Коротка характеристика 

критеріїв оцінювання 

Макс.  

бал 

Оцінювання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

1. 
Дотримання встановленої норми 

часу (20 хв), правил охорони праці 
 

2 

                        

2. 
Кольорове рішення за-чіски (підбір 

за кольоро-типом клієнта) 
 

2 

                        

3. 

Загальний вигляд створе-ної 

зачіски  

 

 

2 

                        

4. 
Загальний вигляд макіяжу 

(підбір за формою обличчя клієнта) 
 

2 

                        

5. 
Доцільність обраного кольорового 

рішення в макіяжі 
 

2 

                        

6. 
 

Відповідність макіяжу до зачіски 
 

2 

                      

 
 

Загальний бал за виконання 

завдання: 

 

12 

                      

 

Викладач                                                                                                                           Т.В. Музика
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ПЛАН УРОКУ № 13-14  

Предмет: Устаткування підприємств харчування 

Професія: кухар, кваліфікація - 4 розряд      Курс ІІ       Група №______ 

Викладач: Калужська В.О. 

Тема програми: Сучасне теплове устаткування 

Тема уроку: Жаровні для смаження млинців-напівфабрикатів.  

Мета уроку:  
        навчальна:    формування в учнів знань з призначення, будови, принципу дії 

                                 та правил експлуатації жаровень для смаження  млинців- 

                                 напівфабрикатів.  

розвивальна: розвиток зацікавленості, пізнавальної діяльності, активності учнів, 

                         логічного та аналітичного мислення при перевірці доступності   

                         матеріалу; 

виховна:         виховання моральних рис характеру учнів як особистостей,    

                         формування комунікативної компетентності, любові до обраної  

                         професії; 

        методична: використання різнорівневої диференціації на уроках з предмету  

                          «Устаткування підприємств харчування » - основа формування в 

                            учнів уміння свідомого вибору власних мотивів в навчальній  

                           діяльності.  

Тип уроку: урок формування нових знань 

 Вид уроку:  бесіда, розповідь, самостійна робота, робота в парах  

 Методи навчання: пояснювально–ілюстративний, частково-пошуковий   

 Дидактичне забезпечення уроку: 

1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ПТНЗ (професія «кухар»,  

    кваліфікація – 4 розряд) 

2. Публікація: «Жаровня для млинців: вікові традиції на сучасний лад»  

3. Презентація уроку: «Жаровні для смаження млинців–напівфабрикатів» 

 Зміст презентації: 

- призначення та класифікація жаровень для смаження млинців–напівфабрикатів; 

- будова та принцип дії жаровень для смаження млинців–напівфабрикатів; 

- виробнича характеристика жаровень для смаження млинців–напівфабрикатів; 
- правила техніки безпеки при експлуатації жаровень для смаження млинців–напівфабрикатів 

4. Відеоролики: 

 - уривок мультиплікаційного фільму «Масляна»; 

 - «Принцип дії та правила експлуатації  жаровень для смаження млинців- 

      напівфабрикатів» 

5. Завдання для виявлення доступності  нового матеріалу:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калужська В.О. , державний 

навчальний заклад                                                  

«Кіровоградський професійний 

ліцей сфери послуг»,                                                        

викладач предметів професійно-

теоретично підготовки  з 

професії  «Кухар» 

 



 25 

- тестові завдання відкритого типу (презентація) 

- діаграма Венна (презентація) 

6. Аркуш оцінювання роботи учнів на уроці  

7. Картка – міні-конспект «Жаровні для смаження млинців-напівфабрикатів» 

8. Домашнє завдання: 

- диференційована домашня робота (презентація) 

9. Робочий зошит учня 

 Матеріально-технічне забезпечення: 

 - комп’ютери «Сeleron»(14 шт.); 

 - ноутбук «Сeleron»(1 шт.); 

 - проектор (1шт.) 

Міжпредметні зв’язки: 
Технологія приготування їжі з основами товарознавства -  

теми: «Технологія приготування рідкого прісного тіста»,  

        «Технологія приготування виробів з рідкого прісного тіста»; 

Охорона праці -   

тема: «Охорона праці в галузі»; 

Організація виробництва –  

теми: «Організація роботи гарячого цеху»,  

          «Організація робочого місця для приготування млинців»; 

Виробниче навчання – 

тема: «Приготування млинців з різними фаршами» 

Внутрішньопредметні зв’язки: 

Теми: «Загальні відомості про теплове устаткування»; 

           «Устаткування для смаження їжі» 

Очікувані результати: 

Після уроку учні будуть знати: 

- Будову, принцип дії жаровень для приготування млинців-напівфабрикатів; 

- Правила експлуатації жаровень для приготування млинців-напівфабрикатів; 

- Небезпечні зони жаровень та технічні вимоги безпеки праці  

  під час роботи з жаровнями для приготування млинців-напівфабрикатів; 

Після уроку учні будуть уміти: 

- Перевіряти справність жаровні перед експлуатацією; 

- Раціонально працювати з жаровнями для приготування млинців- 

            напівфабрикатів, дотримуючись технічних вимог безпеки праці; 

- Підбирати мийні засоби та виконувати санітарну обробку жаровні; 

- Приймати правильні рішення в нестандартних аварійних ситуаціях. 

Перелік використаної літератури  

1. Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров  

   (педагогика третьего тысячелетия) / В.П.Беспалько. – М.: Издательство  

    Московського психолого-социального института, 2002. – 352с. 

2. Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний тест: Навчальний посібник для 

    викладачів, учителів, методистів / І.Є.Булах, М.Р.Мруга. – К.: Майстер клас,  

    2007. – 134с.  

3. Дорохин В.А. Тепловое оборудование предприятий общественного питания /  

    В.А. Дорохин. – Киев: «Вища школа», 2001. – 405с. 

5. Нікуліна А.С., Сілаєва І.Є., Шевчук С.С.Сучасний урок в професійній школі: 

    проектування, організація, аналіз: Методичний посібник / А.С.Нікуліна,  

    І.Є.Сілаєва, С.С.Шевчук. – Донецьк: ДІПО ІПП, 2008. - 160с. 
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ХІД УРОКУ 

 

      №  

      п/п 

Структурні 

елементи 

Методи і прийоми 

навчання 

Засоби  

навчання 

Діяльність  

Викладача  Учнів  

Зан.1 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційна  

частина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуалізація знань. 

 

Мотивація навчальної 

діяльності учнів на уроці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесний-наочний 

(розповідь-вступ) 

Прийоми: 

викладення інформації, 

активізація уваги, 

виділення 

головного 

 

 

 

 

 

 

 

Словесно-наочний 

(бесіда), 

ілюстративний показ 

Прийоми: 

активізація уваги 

постановка запитання, 

обговорення відповідей 

учнів, корекція відповідей 

 

Словесно-наочний  

(розповідь, бесіда), зв'язок 

матеріалу уроку з 

предметами «Технологія 

приготування їжі», 

«Організація виробництва 

та обслуговування», з 

професійно-практичною 

 

емоційний 

вплив,  

проектор, 

ноутбук, комп’ютери,  

аркуш оцінювання 

роботи учнів на уроці, 

картка – міні-

конспект уроку 

 

 

 

 

 

проектор, 

ноутбук , 

відео,  

уривок з мультфільму 

«Масляна»  

 

  

 

 

 

проектор, 

ноутбук,  

слайди  

публікації 

 

 

 

 

 

1. Приймає рапорт чергового. 

2. Виконує запис в журналі. 

3. Перевіряє готовність учнів до уроку. 

4. Налаштовує їх на роботу за 

комп’ютером. 

5. Проводить інструктаж з охорони 

праці. 

6. Знайомить з характером та 

послідовністю роботи учнів на уроці, з 

методикою оцінювання їх роботи, 

демонструє лист оцінювання та картку 

– міні-конспект 

 

 

Пропонує подивитись відео - уривок 

мультиплікаційного фільму 

«Масляна». 

Ставить учням запитання: 

1. Яку інформацію містить 

відео? 

2.  Як ви думаєте, про що буде 

йти мова сьогодні на уроці? 

 

Пропонує ознайомитись з інформацією 

публікації «Жаровня для млинців: 

вікові традиції на сучасний лад», яку 

підготувала група учнів. 

Слухає розповідь учнів, допомагає їм 

доповненням . 

Ставить решті учнів запитання та 

пропонує детальніше ознайомитись з 

 

1.Черговий здає 

рапорт. 

2. Учні готуються до 

уроку, організовують 

свої робочі місця. 

3.Уважно слухають, 

сприймають 

інформацію, 

налаштовуються на 

продуктивну роботу. 

 

 

Учні переглядають 

відео, діляться 

враженнями, 

відповідають на 

поставлені запитання. 

 

 

 

 

Учні, які підготували 

матеріал, коротко 

розповідають про 

головне в публікації  

Решта учнів уважно 

слухають, 

сприймають 

інформацію, 

відповідають на 

запитання. 
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2.2. 

 

 

 

 

 

 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення теми 

програми та уроку. 

 

 

 

 

 

Цільова установка  уроку. 

 

 

 

 

 

 

 

підготовкою 

Прийоми: 

створення ситуації новизни,  

постановка запитання, 

обговорення відповідей 

учнів, корекція відповідей, 

повідомлення про 

практичне значення знань і 

вмінь, які учні отримають 

на уроці, 

здійснення внутрішньо 

предметних зв’язків 

 

Словесно–наочний,  

(розповідь-вступ) 

Прийоми: 

викладення інформації, 

активізація уваги 

 

Словесний-наочний 

Прийом: 

постановка пізнавальних 

задач 

 

 

 

 

 

 

Словесно-наочний (бесіда), 

Прийоми: 

викладення інформації, 

активізація уваги, 

постановка запитання, 

корекція відповідей, 

формування підсумків 

бесіди 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітньо-

кваліфікаційна 

характеристика 

випускника ПТНЗ 

(професія «кухар», 

кваліфікація – 4 

розряд), 

 

 

 

 

проектор, ноутбук, 

слайд 1 презентації 

 

 

 

 

проектор, 

ноутбук, 

слайд 2 презентації 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектор, 

матеріалом публікації позаурочно, яка 

буде розміщена на стенді «Що? Де? 

Коли?» в кабінеті «Устаткування 

підприємств харчування». 

 

Мотивує навчальну діяльність учнів на 

уроці, орієнтує їх щодо значимості 

даного матеріалу, який буде вивчатись 

на уроці, в роботі кухаря при 

приготуванні млинців-напівфабрикатів 

та млинців з фаршем, зачитує фрагмент 

освітньо-кваліфікаційної 

характеристики, коментує 

 

Зачитує з екрану тему програми та 

тему уроку 

 

 

 

 

 

Пропонує розглянути наступний слайд, 

визначає мету, яка повинна 

реалізуватись під час уроку. 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до плану розгляду теми  

уроку: 

1. Розповідає, демонструючи слайди на 

екрані, про призначення жаровень та  

їх класифікацію. 

 В ході подачі матеріалу пропонує 

учням відповісти на запитання: 

 

 

Учні слухають, 

сприймають 

інформацію 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні записують в 

зошит тему уроку. 

 

 

 

 

Дивляться слайд, 

записують в зошит 

план розгляду теми 

уроку, слухають, 

сприймають 

інформацію,  

 

 

 

 

 

Уважно слухають,  

переглядають слайди, 

відповідають на 

запитання. 
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3. 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування нових 

знань. 

Повідомлення нової 

навчальної інформації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесно-наочний (бесіда), 

Прийоми: 

викладення інформації, 

активізація уваги, 

постановка запитання, 

корекція відповідей, 

формування підсумків 

бесіди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичний індуктивний 

(самостійна робота) 

Прийоми: 

постановка задач, 

планування їх виконання, 

регулювання і контроль 

Словесно-наочний (бесіда) 

Прийоми: 

постановка запитання, 

обговорення відповіді, 

формування підсумків 

бесіди 

 

 

 

ноутбук, 

слайди 3-6 

презентації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектор, 

ноутбук, 

слайди 7-10 

презентації, 

відео 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комп’ютер, 

слайди презентації 

1.На який вид устаткування схожа 

жаровня для смаження млинців? 

2.Чи можна за зовнішнім виглядом 

жаровні, без знань її будови та 

принципу дії,  розповісти про її 

властивості? 

Пропонує розглянути наступне 

питання: 

2. Будова, принцип дії та правила 

експлуатації жаровень для смаження 

млинців-напівфабрикатів. 

В ході вивчення питання пропонує 

переглянути відеоролик «Принцип дії 

та правила експлуатації жаровень для 

смаження млинців-напівфабрикатів»,  

проаналізувати інформацію. 

Ставить учням запитання. 

1. Чим зручний даний вид 

устаткування? 

2. За який час готується один 

млинець? 

3. З яких основних елементів 

складається жаровня для смаження 

млинців ? 

Пропонує учням об’єднатись в 

невеликі групи та самостійно 

розглянути і проаналізувати матеріал  

наступного питання: 

3.Виробничі характеристики  

жаровень для смажіння млинців-

напівфабрикатів.  

   Проводить інструктаж з  

   охорони праці при роботі за  

   комп’ютером. 

   Пропонує учням перейти до 

   комп’ютерів для 

   самостійного опрацювання  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слухають розповідь, 

переглядають слайди 

та відео, аналізують, 

відповідають на  

запитання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пари учнів 

переглядають слайди, 

аналізують 
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3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійне вивчення 

нового матеріалу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка доступності 

матеріалу учням 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичний дедуктивний 

(самостійна робота) 

Прийоми: 

постановка задачі, 

планування її виконання, 

регулювання і контроль,  

підведення  

підсумків роботи 

 

 

 

 

Словесно-наочний 

(бесіда) 

Прийоми: 

Постановка запитання,  

корекція відповідей, 

формування підсумків 

бесіди 

 

 

Словесно-наочний (бесіда), 

Прийоми: 

викладення інформації, 

активізація уваги, 

постановка запитання, 

корекція відповідей, 

формування підсумків 

бесіди 

 

Практичний дедуктивний 

(самостійна робота) 

Прийоми: 

постановка задачі, 

планування її виконання, 

регулювання і контроль,  

11 – 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комп’ютер, 

слайди 1-5 

завдання: 

«Заповніть діаграму 

Венна»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комп’ютер, 

слайди 1-5 

завдання, 

   даного питання за  

   допомогою слайдів  

   презентації . 

   Відповідає на запитання  

   учнів. 

 

 

 

 

Пропонує учням виконати завдання з 

метою самоконтролю ступеня 

засвоєння матеріалу. 

1. Доводить до учнів завдання. 

2. Пояснює послідовність його 

    виконання. 

3. Доводить  критерії  

   оцінювання, час 

    на виконання. 

 

 

 

 

 

Перевіряє та оцінює виконання 

завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до плану роботи на уроці 

пропонує для розгляду питання: 

4.Вимоги техніки безпеки при 

експлуатації жаровень для смаження 

 

 

Задають запитання, 

слухають відповідь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пари учнів 

вивчають завдання, 

перевіряють свої 

знання, 

обмінюються ідеями з 

партнером, роблять 

відповідні висновки. 

Озвучують свою 

відповідь перед 

групою, 

слухають інших, 

сприймають 

інформацію,  

проводять колективне 

обговорення 

 

Уважно слухають,  

переглядають слайди, 

відповідають на 

запитання. 
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5 

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування нових 

знань. 

Повідомлення нової 

навчальної інформації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка доступності 

матеріалу учням 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підведення  

підсумків роботи 

 

 

 

 

 

Словесно-наочний 

(бесіда) 

Прийоми: 

Постановка запитання,  

корекція відповідей, 

формування підсумків 

бесіди 

 

 

Словесно-наочний (бесіда), 

Прийоми: 

викладення інформації, 

активізація уваги, 

постановка запитання, 

корекція відповідей, 

формування підсумків 

бесіди 

 

 

Словесний 

(розповідь) 

Прийоми: 

викладення інформації, 

активізація уваги 

 

Словесний 

(розповідь з елементами 

бесіди) 

Прийоми: 

викладення інформації, 

емоційний вплив 

 

 

 

 

 

 

Проектор, ноутбук 

слайди 

16 - 17  

презентації 

 

 

 

 

 

 

 

Проектор, ноутбук 

слайди 1-3 

« Тестові завдання 

відкритого типу», 

робочий зошит 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектор, ноутбук 

слайди 1-5 

завдання, 

емоційний вплив 

 

 

млинців – напівфабрикатів.. 

Пояснює новий навчальний матеріал з 

залученням  слайдів. 

 

 

Пропонує учням ознайомитись з 

тестовими завданнями відкритого типу 

. 

1. Доводить до учнів завдання. 

2. Пояснює послідовність його 

    виконання. 

3. Доводить  критерії  

   оцінювання, час 

    на виконання. 

 

Викладач  виступає як організатор, 

намагається надати учням максимум 

можливостей для індивідуальної  

самостійної роботи . 

Перевіряє та оцінює виконання 

завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до плану роботи на уроці 

пропонує для розгляду питання: 

5.Сучасні виробничі технології  

Розповідає матеріал з залученням  

слайдів. та відео 

Надає змістовну відповідь на 

поставлені учнями  питання. 

 

 

Учні 

вивчають завдання, 

записують відповідь у 

робочий зошит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Озвучують свою 

відповідь перед 

групою, 

слухають інших, 

сприймають 

інформацію,  

проводять колективне 

обговорення 

 

Уважно слухають, 

переглядають слайди 

та відео на проекторі 

Задають запитання 

 

 

 

 

 

 

Уважно слухають 
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5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

6.1 

 

 

 

 

 

 

6.2 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення нової 

навчальної інформації 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підведення підсумків 

Аналіз діяльності учнів на 

уроці  

 

 

 

 

 

Повідомлення та 

обґрунтування оцінок 

 

 

 

 

 

 

Видача домашнього 

завдання 

 

активізація уваги, 

виділення головного 

 

 

 

 

 

 

Словесний (розповідь) 

Прийоми: 

викладення інформації, 

активізація уваги, 

виділення головного 

 

 

 

Проектор, ноутбук 

слайди 

18- 24  

презентації 

відео 

 

 

 

 

 

 

 

Емоційний вплив 

 

 

 

 

 

 

Емоційний вплив, 

аркуші оцінювання 

роботи учнів  на уроці 

 

 

 

 

Емоційний вплив,  

картка – міні-

конспект, 

комп’ютер, завдання: 

«Диференційована 

домашня робота», 

робочий зошит 

 

 

 

 

 

Аналізує роботу учнів групи в цілому 

на кожному етапі уроку 

 

 

 

 

Повідомляє та обґрунтовує оцінки, 

отримані учнями на уроці  

Повідомляє про досягнення навчальної 

мети 

Знімає психологічну напругу, ставить 

запитання: 

1. Який елемент  уроку вам  

   найбільше сподобався? 

2. Чи цікава тема, яка  

     розглядалась на уроці? 

3. Які питання теми ви  

вважаєте найголовнішими? 

 

Видає домашнє завдання: 

1. Вивчити матеріал уроку по  

   міні-конспекту (робочий зошит) та 

підручнику Н.П.Саєнко «Устаткування 

підприємств громадського харчування» 

, ст.240 

3. Переписати завдання та виконати 

письмово домашню роботу в робочому 

зошиті 

 

 

 

Уважно слухають  

 

Слухають, 

відповідають на 

запитання 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слухають, записують 

в зошити 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ 

 

Сучасний кухар – це одночасно професіонал, художник, дієтолог, психолог і, навіть, 

чарівник. Він повинен володіти тонкими смаковими відчуттями та добре розвинутим 

почуттям міри; має бути швидким, спритним, зібраним, відчувати форму, лінію, колір. 

Професія кухар, за диференційно-діагностичним опитувальником професійної 

спрямованості Е. Климова, віднесена до професій типу «людина-техніка» і «людина-

людина». Кухар повинен мати хороший загальний інтелект, добре розвинені дотик і нюх; 

координацію рухів рук; високі показники концентрації, переключення уваги; добре 

розвинену пам'ять. Праця кухаря важка, кропітка, але дуже потрібна людям; цікава, бо зі 

звичайних продуктів, маючи фантазію та смак, кухар створює справжні шедеври 

кулінарної майстерності. 

Основний зміст функціональних обов'язків кухаря залежить від того, який 

кваліфікаційний розряд йому присвоєно.  

Сучасний кухар повинен знати не тільки технологію приготування усіх видів страв та 

кулінарних виробів, правила оформлення та подачі порційних страв; ознаки 

доброякісності харчових продуктів; умови, строки зберігання та реалізації сирої та готової 

продукції; санітарно-гігієнічні правила утримання продуктів; дотримання правил охорони 

праці. Він повинен вміти користуватись устаткуванням різної складності експлуатації, 

оскільки більшість трудомістких операцій здійснюють машини і механізми. 

На підприємствах ресторанного господарства в наш час використовують 

устаткування випуску минулих років, сучасне устаткування виробництва державних і 

приватних підприємств України та зарубіжних фірм. 

Застосування новітнього технологічного устаткування дає можливість підвищувати 

економічну ефективність роботи підприємств ресторанного господарства, сприяє 

зростанню продуктивності праці, зменшенню витрат праці на одиницю продукції, 

полегшенню праці робітників, поліпшенню якості продукції та створює умови для 

безпечної роботи.  

Професійно компетентний працівник повинен добре знати не лише базове 

устаткування, а й зуміти працювати за будь-яким із сучасних видів устаткування, яке 

постійно вдосконалюється. До сучасного устаткування належать і жаровні для смаження 

млинців-напівфабрикатів, конструктивні особливості яких розглядаються на уроці. 

Ступінь складності теми визначається особливостями конструкції даного 

устаткування. Жаровні характеризуються нетрадиційний способом експлуатації робочої 

поверхні. На відміну від іншого виду устаткування цієї групи теплова обробка продукту 

відбувається на самій жаровій поверхні, яка нагрівається за рахунок променевої енергії, 

що випромінюється кварцовими нагрівниками,  виготовлена з чавуну та має антипригарне 

покриття.  

Учні підготовлені до сприйняття матеріалу теми, так як вивчення предмету 

«Устаткування підприємств харчування» відповідно до робочого навчального плану 

розпочинається на етапі підготовки робітників з професії «кухар», кваліфікація – 3 

розряд, тому із загальною характеристикою теплового електричного устаткування, що 

використовується для смаження їжі, учні ознайомлені. 

Для свідомого засвоєння матеріалу учнів потрібно зацікавити та мотивувати 

вивчення теми уроку. При розгляді кожної моделі жаровні доцільно спрямувати 

формування знань на використання їх в практичній діяльності. 

               Навчальна мета уроку – формування в учнів знань з призначення,               будови, 

принципу дії та правил їх експлуатації жаровень для смаження  млинців-напівфабрикатів; 

       Розвивальна мета уроку – розвиток зацікавленості, пізнавальної діяльності, 

активності учнів, розвиток логічного та аналітичного мислення при перевірці доступності  

матеріалу. 
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       Виховна мета уроку - виховання моральних рис характеру учнів як особистостей, 

формування комунікативної компетентності, любові до обраної професії. 

Для засвоєння учнями матеріалу даної теми доцільно вибрати урок формування 

нових знань; вид уроку – розповідь, бесіда, самостійна робота, робота в парах; методи 

навчання – пояснювально-ілюстративний, частково-пошуковий. 

З метою зацікавлення учнів матеріалом уроку, мотивації його вивчення і успішного 

формування знань пропонується використати інформаційно-комунікаційні технології: 

відеоролики, презентацію з теми уроку, публікацію (підготовлену учнями групи). 

Для мотивації навчальної діяльності учнів пропонується також використати 

освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника ПТНЗ: професія «кухар», 

кваліфікація – 4 розряд. 

Для перевірки доступності матеріалу крім усних запитань учням пропонується 

завдання «Заповніть діаграму Венна» та «Тестові завдання відкритого типу» на слайдах 

презентації та робочий зошит учня. 

Щоб оцінити знання учнів, продемонстровані ними на кожному етапі уроку, 

рекомендується використати аркуш оцінювання. 

Перегляд відеороликів, публікації та частини презентації з теми уроку, що 

використовується при поясненні викладачем нового матеріалу, рекомендується зробити 

за допомогою проектора та ноутбука.. 

Ту частину презентації, яку учні будуть опрацьовувати самостійно, та завдання для 

перевірки доступності матеріалу «Заповніть діаграму Венна» рекомендується виконати на 

комп’ютерах, за якими учні будуть працювати  парами. 

Ефективне засвоєння учнями матеріалу неможливе без широкого використання 

міжпредметних зв’язків:  

з технологією приготування їжі з основами  товарознавства -  

темами: «Технологія приготування рідкого прісного тіста», 

«Технологія приготування виробів з рідкого прісного тіста»; 

з організацією виробництва -  

темами: «Організація роботи гарячого цеху»,  

«Організація робочого місця для приготування млинців»; 

з професійно–практичною підготовкою -  

темою: «Приготування млинців з різним фаршем». 

        Тему «Жаровні для смаження млинців-напівфабрикатів» неможливо розглядати 

ізольовано від таких тем як «Загальні відомості про теплове устаткування», «Устаткування 

для смаження їжі». 

         Використання міжпредметних та внутріпредметних зв’язків дає можливість 

активізувати пізнавальну діяльність та забезпечити максимальну їх активність на уроці. 

Оскільки учні проходили на базових підприємствах виробничу практику з професії 

«кухар 3 розряд», то при викладенні нового матеріалу та при перевірці доступності 

доцільно опиратися також на зв'язок з виробництвом. 

При проведенні організаційної частини крім загальноприйнятих елементів даного 

етапу уроку рекомендується обов’язково провести інструктаж з охорони праці при 

роботі за комп’ютером.  

На даному етапі уроку обов’язковим повинен бути такий елемент як пояснення 

характеру і послідовності роботи учнів на уроці. Учнів потрібно націлити на те, що від 

їхньої роботи протягом всього уроку буде залежати оцінка, яку вони отримають при 

підведенні підсумків. Доцільно також показати аркуші оцінювання.  

Рекомендується також націлити учнів і на те, що з метою економії урочного часу та 

збільшення його частини на засвоєння ключових питань теми при розгляді цих питань 

конспектувати матеріал непотрібно; доцільно їм запропонувати зробити ксерокопію 

розробленої викладачем картки – міні-конспекту. 
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На етапі актуалізації знань учнів для мотивації їх навчальної діяльності 

рекомендується зачитати потрібні пункти освітньо-кваліфікаційної характеристики 

випускника ПТНЗ (професія «кухар», кваліфікація – 4розряд) ,  запропонувати 

переглянути відео (уривок мультиплікаційного фільму «Масляна») та ознайомитись з 

інформацією публікації «Жаровня для млинців: вікові традиції на сучасний лад», 

звернути увагу учнів на існуючий вид сучасного устаткування, що використовують при 

приготуванні млинців на  підприємствах ресторанного господарства, акцентувати увагу 

на тому, що для раціонального користування даним устаткуванням потрібно знати його 

будову, принцип дії та правила експлуатації. 

Відео, що використовується на етапі актуалізації знань, демонструє  уривок 

мультиплікаційного фільму «Масляна», де іграшкові герої готуються до Масляної та 

випікають млинці. Цей матеріал використовується для зацікавлення учнів темою 

програми, тобто для часткової реалізації розвивальної мети уроку. Від ступеня 

зацікавленості учнів залежить рівень засвоєння знань, ставлення до навчання. 

Після перегляду відеоролика рекомендується поставити учням запитання, які 

сприятимуть проведенню мотивації вивчення нового матеріалу.  

Зв'язок матеріалу з національними традиціями приготування млинців та першим 

обладнанням, що використовувалось для їх приготування, доцільно показати у  вигляді 

публікації «Жаровня для млинців: вікові традиції на сучасний лад», підготовленої учнями 

групи. Учні коротко розповідають про зміст кожної статті публікації, при цьому через 

проектор показують вміщені фотографії. Оскільки  матеріал публікації обширний і 

цікавий, рекомендується запропонувати учням позаурочно детальніше ознайомитись з 

публікацією, яка буде виставлена в куточку інформації «Що? Де? Коли?» , що 

знаходиться в кабінеті «Устаткування підприємств харчування». 

Коли учні прийдуть до висновку, що для приготування великої кількості млинців, 

зменшення витрат праці на одиницю продукції, полегшення праці, поліпшення якості 

продукції, створення умов для безпечної роботи необхідно використовувати 

спеціалізоване устаткування, в цей момент доцільно якраз мотивувати вивчення 

матеріалу.  

Тільки після мотивації на екрані показується слайд 1 презентації уроку, і викладач 

зачитує тему програми та тему уроку. 

Щоб здійснити цільову установку, доцільно скористатись інформацією слайду 2, де 

приведений план розгляду теми уроку. 

Для формування нових знань учнів запропоновані слайди (3-10; 16-24) презентації 

уроку та відеоролик «Принцип дії та правила експлуатації жаровень для смаження 

млинців-напівфабрикатів».  

 Використання презентації при формуванні нових знань дозволяє підтримувати в 

учнів високий рівень мотивації навчання та сприяє активізації розумової діяльності, 

розвитку комунікативних аспектів навичок роботи з інформацією. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує наочне подання 

інформації, яка краще засвоюється учнями, і перетворює процес навчання на цікавий 

інтерактивний діалог. При розкритті першого та другого питання плану, які потребують 

пояснення, доцільно проводити показ слайдів з коментарем викладача через проектор, що 

допомагає контролювати сприйняття нового матеріалу учнями, оскільки відбувається 

діалог між учнем і викладачем. 

На уроках устаткування підприємств харчування як типу формування нових знань, 

так і типу застосування набутих знань, формування умінь та навичок викладачем 

розвивається самостійність учнів у процесі навчання, проводиться націлювання їх на 

самоосвіту: не зможе викладач на все життя вкласти в голову учню потрібний обсяг 

знань, тим більше знань з будови та принципу роботи устаткування, яке постійно 

вдосконалюють. Фахівець повинен вміти сам опанувати конструктивні особливості 
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нового устаткування, враховуючи при цьому ще і види матеріалів, з яких його буде 

виготовлено та вимоги  правил експлуатації при виконанні технологічних операцій. 

«Учень – це не посудина, яку слід наповнити, а факел, який треба запалити» 

(К.Ушинський). 

       Тому задача викладача – навчити учнів вчитися. Навчання повинне стати 

організованою самоосвітою учнів під керівництвом викладача. І на уроці учні уже 

починають самостійно вивчати та аналізувати частину матеріалу презентації (слайди 11-

18), де мова йдеться про виробничу характеристику жаровень для смаження млинців-

напівфабрикатів. Для цього учням пропонується  самостійне опрацювання даного 

питання за комп’ютерами. 

       На даному етапі уроку рекомендується обов’язково провести інструктаж на 

робочому місці: вказати учням, як працювати з клавіатурою та мишею для перегляду 

навчальної інформації. 

     На завершення, доцільно навести приклади новітнього технологічного 

устаткування ( показ слайдів та відео ), застосування якого дає можливість підвищувати 

економічну ефективність роботи підприємств громадського харчування, сприяє 

зростанню продуктивності праці, зменшенню витрат праці на одиницю продукції, 

полегшенню праці робітників, поліпшенню якості продукції, створює умови для 

безпечної роботи. 

З метою перевірки доступності матеріалу, самоконтролю ступеня засвоєння 

матеріалу учням запропоноване завдання «Заповніть діаграму Венна», яке передбачає 

зробити аналіз вивченого матеріалу: вписати в діаграми спільне та відмінне в виробничих 

характеристиках запропонованого устаткування.  

Учням надається можливість обговорити отриману інформацію, обмінятись 

враженнями, сформулювати при потребі запитання, підготуватись до коментування 

інформації слайдів, а також вписати правильну відповідь при роботі із завданням. 

       Для самостійного опрацювання учнями інформації слайдів презентації уроку та для 

перевірки доступності матеріалу за допомогою завдання, яке також розміщене на слайдах, 

пропонується об’єднати учнів у невеликі групи (по 2 учні). Ці групи працюють 

самостійно за комп’ютерами, викладач у цей час контролює процес навчання і допомагає 

по мірі необхідності окремим групам.  

      Викладач  виступає як організатор, намагається надати учням максимум можливостей 

для самостійної роботи і навчання, вникає в роботу кожного, не випускаючи з поля зору 

роботу всієї групи. 

Робота в групах розвиває в учнів уміння працювати в колективі, що дуже необхідно 

у професійній діяльності будь-якої людини. 

Групова форма роботи сприяє кращому розумінню матеріалу, розвитку пізнавальної 

активності та самостійності учнів. Учні стають відповідальнішими, вчаться допомагати 

один одному у вивченні навчального матеріалу. У складі групи особистість виконує 

роботу ретельніше, краще і якісніше, адже для неї важливим є фактор самовизначення у 

групі. 

     Також для отримання об’єктивної оцінки знань, для учнів  запропоновано тестові 

завдання відкритого типу ( Завдання з пропусками ). Завдання з пропусками розраховане 

на відповідь в вільній формі. 

В цих завданнях кожен учень повинен самостійно сформулювати відповідь на завдання, 

але його можливість обмежена рамками вибору. 

За допомогою таких завдань перевіряються вміння відтворювати і використовувати 

знання в похожій ситуації, перевірка розуміння вивченого матеріалу. 

Це рівень перевірки базових кінцевих знань. 

При складанні таких завдань потрібно придержуватись наступних правил: 

- Використовувати не більше трьох пропусків підряд. 

- Доповнювати потрібно  основне, знання якого  необхідно перевірити. 
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- Відповіддю  може бути пропущене в завданні слово або число, рівне значенню  

  величини вказаній в умові задачі. 

Дуже важливим фактором для викладача є дотримання організаційної чіткості у 

проведенні тестового контролю, яка передбачає наявність оргмоменту, під час якого 

викладач пояснює учням якого виду буде тестування, які методи оцінки знань та обробки 

результатів, дає відповіді на запитання учнів, обов’язково визначає час, необхідний для 

виконання роботи. 

Для аналізу результатів виконання завдання, заповнення діаграми Венна та 

тестового завдання відкритого типу,пропонується використати метод навчання – бесіду, 

який сприяє міцному засвоєнню знань, удосконалює навички спілкування, враховуючи 

думку кожного учня. При цьому викладач повинен вчити учнів правильно ставити 

запитання та відповідати на них, стежити за культурою їх мови.  

Використання даного методу навчання розвиває комунікативну компетентність 

учнів, що передбачається виховною метою уроку. 

Словесний метод (бесіда) проведення частини структурного елементу уроку дасть 

змогу учням не тільки запам’ятати навчальний матеріал, але й зробити ґрунтовний аналіз 

цього матеріалу, що, зрештою, формує глибокі знання учнів. Необхідно, щоб учні 

постійно відчували зв'язок знань, які вони отримують, з майбутньою роботою – саме це і 

є метою обговорення, бесіди за матеріалами теми уроку. 

Використання вказаного методу послужить ще і своєрідним емоційним 

розвантаженням учнів, що є дуже необхідним для уроку, на якому частина знань учнів 

формувалась за допомогою їх самостійної роботи. 

Оцінки за виконання завдання в журнал виставляти не рекомендується. Їх доцільно 

занести в аркуш оцінювання роботи учнів і на етапі підведення підсумків уроку врахувати 

при виведенні загальних оцінок. 

Обов’язково слід зробити аналіз результатів перевірки знань, пов’язати з активністю 

учнів на всіх етапах уроку. 

При підведенні підсумків уроку потрібно оголосити учням оцінки з обов’язковим їх 

обґрунтуванням, відмітити найактивніших, які брали участь в обговоренні матеріалів 

слайдів презентації, відеороликів , публікації. 

Також доцільно запропонувати учням висловити своє враження від вибраної форми 

проведення елементів уроку. Це дасть можливість викладачу врахувати інтереси учнів 

при подальшому плануванні видів уроків. 

При видачі домашнього завдання учнів потрібно націлити на те, що по закінченню 

теми програми буде лабораторно-практична робота, і від ступеню підготовки до якої 

залежить швидкість виконання поставленого завдання, вказаного в інструкційно-

технологічній картці, та якість отриманих знань і вмінь. 

Також учням видається  диференційована домашня робота, яку потрібно виконати 

письмово в робочому зошиті. Умови виконання домашньої роботи  і саме завдання 

наведені на слайдах 1 - 4 презентації « Диференційована домашня робота » 
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1. Призначення, класифікація,  
характеристика жаровень для смаження

млинців-напівфабрикатів.
2. Будова, принцип дії та правила

експлуатації жаровень для смаження

млинців-напівфабрикатів.
3. Виробничі характеристики жаровень для

смаження млинців-напівфабрикатів.

 

Для швидкого та зручного випікання 

млинців на ПРГ використовують 

спеціальні жаровні.

Конструкція деяких жаровень 

дозволяє випікати декілька млинців 

одночасно.

Крім того жаровні  облаштовані 

спеціальними підставками.

Жаровні для смаження млинців – це 

обладнання підприємств швидкого 

харчування.

Використовується :

в невеликих кафе, бістро,                 

ресторанах, вуличній торгівлі,      

фабриках - заготівельнях

 

С3 – Автоматичний млинцевий апарат

Mofrrina C1 – автомат для виробництва 

квадратних млинців

Balpe – автоматична лінія для виробництва млинців з начинкою

 

  

Відмінна особливість жаровень – унікальний комплект  

нагрівальних елементів, які забезбечують рівномірне і швидке 

нагрівання робочої поверхні.

Жарова поверхня нагрівається за рахунок променевої енергії, 

яка виділяється кварцовими нагрівниками.

Температурні межі автоматичного ввімкнення та вимкнення 

нагрівників установлюються за допомогою мінівольтметра, 

розміщеного в середині корпуса,та має вивід на панель 

управління  у вигляді індикатора.

Тісто наливають на розігріту жарову  поверхню і за допомогою    

Т- подібного валика формують млинець.                                                               

Тісто розрівнюють по змащеній маслом жаровій поверхні і через 

деякий час млинець перевертають спеціальною лопаточкою 

для підсмаження з іншого боку. ( перегляд відео http://vimeo.com/17077108 )

В середньому млинець

випікається близько 3 хвилин.

 

- Встановіть жаровню на рівній твердій поверхні;

- Поверніть ручку регулятора потужності проти  ходу годинникової стрілки в крайнє положення;

- Підключіть вилку шнура живлення жаровні до розетки  із заземленням;

- Поворотом ручки регулятора потужності установіть бажану ступінь нагріву конфорок                            

( Про ввімкнення електронагрівальних елементів сигналізує світловий індикатор);

- Регулятор в крайніх положеннях ручки має обмежувач  кута її повороту.                                                     

З метою попередження пошкодження регулятора не прикладайте до ручки надмірних зусиль.

З метою зберігання довговічності жаровні:

- Попереджайте надмірне нагрівання своєчасним регулюванням в процесі роботи  ступеню  нагріву                       

регулятором потужності;

- Не залишайте жаровню ввімкненою без використання;

- В процесі роботи жаровні, при надмірному нагріві, колір корпуса в зоні контакту з  конфоркою може 

змінюватися.

- Для вимкнення жаровні поверніть ручку регулятора потужності проти ходу годинникової 

стрілки в крайнє положення і відключіть вилку шнура живлення від розетки електромережі.
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Загальні відомості

Жаровня має:
- Безступеневе регулювання потужності;

- Світлову сигналізацію ввімкненого стану 

нагрівальних елементів;

- Автоматичне підтримування 

температурного режиму;

- Антипригарне термостійке покриття 

конфорок;

-Робоча поверня нагрівається знизу за 

рахунок променевої енергії, яка виділяється 

кварцовими нагрівниками, завдяки чому 

поверхня нагріваєтяся рівномірно ;

- Корпус виконаний із нержавіючої сталі.

Технічна характеристика:
Діаметр жарової поверхні, мм - 350

Габаритні разміри, мм – 400х400х210 

Діапазон температур, С – 50-300

Напруга, В - 220

Потужність, кВт – 1,9

Модель БЛ-1-350

Виробник: Україна

Жаровня електрична - модель БЛ-1-350

 

Жаровня електрична - модель 400 EF

Загальні відомості.
Аналогічна моделі БЛ-1-350.

Додатково комплектується:

- деком для зберігання в теплому 

стані  готової продукції;

- дерев'яним валиком для

розприділення тіста по жаровій 

поверхні.

Технічна характеристика:
Діаметр жарової поверхні, мм - 400

Габаритні разміри, мм – 455х450х225

Діапазон температур, С – 50-300

Напруга, В - 220

Потужність, кВт – 3,0

Виробник: Roller Grill (Франція)

Модель 400 EF

 

 

Жаровня електрична - модель JB - 35
Загальні відомості.

-Жаровня укомплектована деком для 

зберігання (підтримування в теплому 

стані) готової продукції.

-Жарова поверхня зроблена із чавуну, 

має антипригарне покриття.

-Температурний режим 

підтримується автоматично.

- Корпус зроблений із нержавіючої 

сталі.

Технічна характеристика:
Діаметр жарової поверхні, мм - 350

Габаритні разміри, мм – 450х460х230

Діапазон температур, С – 50-300

Напруга, В - 220

Потужність, кВт – 3,0
Виробник: JeJu (Тайвань) 

Моделі JB - 35

 

Жаровня електрична/газова-модель МО 69

Загальні відомості.

- Час приготування - до 3 хвилин. 

- Температурний режим 

підтримується автоматично. 

- Корпус виконано із нержавіючої 

сталі.

Технічна характеристика:
Діаметр жарової поверхні, мм - 330

Габаритні розміри, мм – 560х550х150

Діапазон температур, С – 50-300

Напруга, В - 220

Потужність, кВт – 3,0

Газова модель (під балонний газ) 

Виробник: Pimak (Турція)
Модель МО 69

 

Жаровня електрична - модель ОКМ 1

Загальні відомості.

-Жарова поверхня має антипригарне 

покриття.

-Температурний режим підтримується 

автоматично. 

- Корпус виконаний із нержавіючої сталі.

Технічна характеристика:
Діаметр жарової поверхні, мм - 400

Габаритні розміри, мм – 400х400х145

Діапазон температур, С – 50-300

Напруга, В - 220

Потужність, кВт – 3,2

Виробник: ОZTI (Турція)

Модель ОКМ 1

 

Жаровня електрична - модель БЛ-2-350

Загальні відомості.

Жаровні від українського виробника 

відрізняються простотою  

конструкції, відмінним дизайном и 

надійністю в роботі.

Жарова поверхня має антипригарне 

покриття.

Температурний режим 

підтримується автоматично. 

Корпус виготовлений із нержавіючої 

сталі.

Технична характеристика:
Діаметр жарової поверхні, мм - 350

Габаритні разміри, мм – 780х400х210

Діапазон температур, С – 50-300

Напруга, В - 220

Потужність, кВт – 3,8

Виробник: Україна

Модель БЛ-2-350

 

Жаровня електрична - модель БЛ-2-350

Загальні відомості.

Жаровні від українського виробника 

відрізняються простотою  

конструкції, відмінним дизайном и 

надійністю в роботі.

Жарова поверхня має антипригарне 

покриття.

Температурний режим 

підтримується автоматично. 

Корпус виготовлений із нержавіючої 

сталі.

Технична характеристика:
Діаметр жарової поверхні, мм - 350

Габаритні разміри, мм – 780х400х210

Діапазон температур, С – 50-300

Напруга, В - 220

Потужність, кВт – 3,8

Виробник: Україна

Модель БЛ-2-350

 

Жаровня електрична - модель JB-35-2
Загальні відомості

-Жаровня забезпечена деком для 

зберігання (підтримування в гарячому 

стані ) готового продукту. 

- Жарова поверхня виконана з чавуна, має 

антипригарне покриття.

- Температурний режим підтримується 

автоматично. 

Корпус виконаний з нержавіючої сталі.

Технічна характеристика:
Діаметр жарових поверхонь, мм - 350

Габаритні разміри, мм – 870х460х230

Діапазон температур, С – 50-300

Напруга, В - 220

Потужність, кВт – 2х3,0

Виробник: JeJu (Тайвань)

Модель JB-35-2
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Візки відносяться до категорії покращеного фаст-

фуда, що торгують під віткритим небом. 

Концепція яких , в основному, будується на певному 

монопродукті.

Будова візка.
Візок виготовлено із нержавіючої сталі.                             

Робоча поверхня - з нержавіючої сталі, із штучного або 

натурального мрамору.

Чотири металевих стопчика підтримують навіс з  

брезентовим верхом.

Чотири колеса, два з яких мають гальма, забезпечують 

рух візка.

Холодильна камера - з нержавіючої сталі об’ємом в 390 л, 

половина якої використовується для зберігання і реалізації 

млинцевого тіста (по одному бачку на каждий вид тіста: 

пшеничне, гречане), а друга половина для продуктів, які 

зберігають при низкій температурі, із з’ємною 

решітчастою полицею.

З  кожним бачком з’єднаний насос, що  дозує тісто і 

подає його на жарову поверхню.

 

Робоча поверхня - 2 колонки із нержавіючої

стали, латуні або кераміки дозовано 

подають тісто за допомогою двох 

металевих трубок на кожну колонку                    

(по одній на кожний вид тіста - пшеничне, 

гречане…).

Зліва від робочої поверхні розміщені три

холодильних кулінарних бака, які дозволяють 

зберігать начинку для млинців.

Справа від двух жарових поверхонь

розташований ряд дозованих бутилок :

для цукру, варення, меду, карамелі, 

1 ковпак для зберігання млинців, 

1 гастрономічний бачок, 

1 прибор для підігріву нутелли.

1 масляний тампон для змазування плитки, 

1 держач для млинцевого розрівнювача , 

1 лопатка.

Захистне огородження між споживачем і 

горячим сектором зроблена із спеціального 

харчового  скла.

 

При простому натисканні на кнопку вимикача 

бажана кількість тіста автоматично подається в 

центр жаровні. Залишається лише розрівняти 

тісто. Завдяки системі насосів, пристрій 

забезпечує точне дозування необхідної кількості 

тіста.

Ця система дозволяє контролювати необхідну 

кількість тіста протягом декілька секунд. 

Встановлена  для цієї мети программа дозволяє 

також заблокувати розпреділену кількість.

Тісто зберігається в холодильних бачках. Як 

тільки тісто потрапляє в бачок, він герметично 

закривається, і до подачі тіста на плитку не 

потрібне  втручання працівника.

Існує   система самоочитки засобом простої 

заміни тіста на воду з харчовими миючими 

засобами, які циркулірують за допомогою насоса. 

 

Moferrina C1 - це традиційний 

млинцевий апарат, що працює 

за принципом Шпаковського. 

Призначений для 

автоматичного виробництва 

млинців, омлетної стрічки і 

інших похожих продуктів;

Існує два варіанта машин:

• для виробництва млинцевої 

стрічки шириною 160 мм 

(довжина нарізаних кусків 

регулюється в діапазоні від 20 

мм до безкінечності;

• для виробництва млинців 

круглой форми d 195 мм.

Moferrina C1

перегляд відео http://vimeo.com/14453446

 

Рідке  тісто, залите в бачок 

млинцевого автомата, подається на 

розпредільний лоток, із якого 

дозованим потоком поступає на  

барабан. Воно  прилипає до горячої 

поверхні і захвачується нею. За час 

обертання барабана тісто 

пропікаєтся с однієї сторони, 

утворюючи суцільну млинцеву стрічку. 

Потім тістова стрічка  проходить по 

охолодженому транспортеру і 

потрапляєпід систему дозування. 

Дозатор порціями викладає начинку. 

Автомат звертання згибає бокові краї 

стрічки, після чого вона нарізається 

на однакові порційні куски і потрапляє 

до пристрою поперечного звертання.

Маса млинця: 30-50 г;

Маса начинки: 20-40 г;

Маса млинця з начинкою: 70 г;

Ширина млинцевої стрічки: 225 мм; 

Загальна довжини лінії: 7.5 м;

АБ-50А - Млинцева лінія
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Додаток 4.2 

              АРКУШ ОЦІНЮВАННЯ  РОБОТИ 

УЧНІВ НА УРОЦІ 

 

 

№ 

п/п 

 

Прізвище та ім’я учня 

Активність учнів 

 при актуалізації та 

формуванні нових 

знань 

 

Тестове 

завдання 

 

Діаграма 

вибору 

рішень 

 

Підсу

мкова 

оцінка 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Додаток 4.1 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

професійно-технічного навчального закладу 

(Кіровоградський професійний ліцей побутового обслуговування) 
 

1. Професія - 5122 Кухар 

      (код, назва професії) 

2. Кваліфікація - __4 розряд______________________________                        

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

3. Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати: кулінарне призначення риби, морепродуктів, м'яса, 

м'ясопродуктів, домашньої птиці та кролів, властивість цих продуктів; вимоги до 

якості, ознаки та органолептичні методи визначення їх доброякісності, терміни та 

умови їх зберігання; порядок обробки риб осетрових порід, морепродуктів; ознаки та 

органолептичні методи визначення доброякісності риб осетрових порід; правила 

виготовлення натуральних напівфабрикатів і січеної маси з риби, яловичини, свинини, 

баранини; рецептури, технологію виготовлення страв та кулінарних виробів, що 

потребують основної, комбінованої та допоміжної теплової обробки; вимоги до їх 

якості, терміни та умови їх зберігання, відпуску; рецептури, технологію виготовлення 

страв та кулінарних виробів української кухні, оформлення та реалізацію готових 

страв і кулінарних виробів; вплив кислот, солей та жорсткої води на тривалість теплової 

обробки продуктів; характеристику різних видів столового посуду, правила підбору 

посуду та подачі різних груп страв; правила організації раціонального та безпечного 

харчування; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, 

виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх 

призначення та використання в технологічному процесі; технічні вимоги безпеки 

праці; правила та норми протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої 

гігієни; правила користування нормативно–технологічними документами. 

Повинен уміти: 

Виготовляти та порціонувати напівфабрикати з риби, яловичини, свинини, 

баранини. Здійснювати підготовку риби осетрових порід до теплової обробки. Готувати 

птицю для варіння та смаження. Готувати страви та кулінарні вироби масового попиту із 

застосуванням різних способів теплової кулінарної обробки. Виготовляти холодні страви 

та закуски: салати овочеві, з м’ясом, вінегрети, рибу під маринадом, холодці тощо. Варити 

бульйони (м’ясні, м’ясо-кісткові, рибні, грибні) та супи (заправні, пюреподібні, холодні, 

солодкі, молочні). Готувати різні види пасерування та соусів на бульйонах, молоці, 

сметані. Готувати другі страви з м’яса, риби, овочів, круп у вареному, тушкованому, 
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запеченому, смаженому вигляді (м'ясо відварне, рибу відварну, смажену, парову, овочі 

фаршировані, запіканки з овочів, круп, молочні страви тощо). Готувати гарячі та холодні 

напої, солодкі страви. Готувати прісне здобне, дріжджове тісто, формувати та випікати з 

нього вироби. Видавати виготовлені страви. 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; 

б) дотримуватись норм технологічного процесу; 

в) не допускати браку в роботі; 

г) знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення 

робіт; 

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження та усунення 

природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

є) знати інформаційні технології. 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-

технічної освіти 

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – “Кухар 3 розряду”: 

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних 

навчальних закладах другого та третього атестаційного рівня без вимог до стажу роботи; 

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією “Кухар 3 розряду” не 

менше 1-го року. 

6. Сфера професійного використання випускника 

Діяльність: ресторанів, барів, їдалень та послуги з постачання готової їжі. 

7. Специфічні вимоги: 

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 16 років. 

7.2. Стать: чоловіча, жіноча. 

7.3. Медичні обмеження.  

Завдання для перевірки доступності нового матеріалу 
 

  



 43 

  

 
 

 

 

Завдання з пропусками 
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1.Завдання:

Жаровня для млинців вмикається в джерело електропостачання 
за допомогою …………..

2. Завдання:

Робоча поверхня жаровні має ………..    …………                  , 
що дозволяє смажити млинці без масла і диму на кухні.

3. Завдання:

Завдяки ......   ……………    …………    приготовлені 

млинці зберігаються в теплому стані.

вилки шнура живлення

антипригарне покриття

підігріву висувного деко

 

1. Завдання:

Індикатор – це   ……….     ……………..     ввімкненого стану 
нагрівальних елементів;

світлова сигналізація

2. Завдання:

За допомогою ……………  ……………………       установлюють бажану 

ступінь нагріву конфорок

3. Завдання :

Регулятор в крайніх положеннях ручки має …

………   ……….   ….

регулятора потужності

обмежувач  кута повороту

 

2. Завдання:

Встановлення жаровні на м'якій поверхні, приводить до……….

…………….   …………………..   …………………..

1. Завдання:

Робоча поверхня жаровні рівномірно нагрівається за 
допомогою …………       ……….    , яка виділяється 
кварцовими нагрівниками.

променевої енергії

зменшення вентиляційного простору під корпусом жаровні.

 

 

Диференційована домашня робота 

  

 І рівень.
Які технологічні операції можна виконувати на 
жаровнях ?

 ІІ рівень.
З якого матеріалу виготовлена робоча 
поверхня жаровні?

 ІІІ рівень.
Перерахуйте переваги сучасних виробничих 
технологій над традиційними

 

 І рівень.                                                                        
Панель регулювання потужності  має 6 рівнів.                        
Яку величину у % має кожен рівень?

 ІІ рівень.
Як працює жаровня в режимі 50 % потужності? 

 ІІІ рівень.
За рівнем потужності 50% робоча поверхня 
нагрівається  струмом за 30 с., а на 30 с. 
вимикається. Як працює жаровня за рівнем 
потужності 10%? 
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Тема програми: Сучасне теплове устаткування                                                                                  

Тема уроку: Жаровні для смаження млинців-напівфабрикатів

Призначення::

Жаровні призначені для швидкого та зручного випікання млинців на ПРГ  .                                    

Використовуються :

в невеликих кафе, бістро, ресторанах та вуличній торгівлі

Класифікація:

жаровні-млинниці; млинцеві автомати; млинцеві станції;  автоматичні лінії 

Жаровні для смаження млинців-напівфабрикатів 

за будовою поділяють на: однопостові і двопостові

Будова жаровень:

1. Чотири ніжки з гумовими наконечниками;                

2. Корпус з нержавіючої сталі;                                    

3. Чавунна жарова робоча поверхня з 

антипригарним покриттям;                                               

4. Вентиляційні решітки ;                                               

5. Висувне деко для зберігання млинців;   

6. Валик для розрівнювання тіста на 

жаровій поверхні;                                                                         

7. Лопатка для перевертання млинців;                             

8. Регулятор потужності;                                            

9. Регулятор підігріву дека;                        

10. Індикатор (світлова сигналізація)

Принцип дії жаровень:

Тісто наливають на розігріту жаровню і за допомогою Т- подібного валика формують млинець.                                             

Тісто розрівнюють по змащеній маслом жаровій поверхні і через деякий час млинець перевертають 

спеціальною лопаточкою для підсмажування з іншого боку.

Вимоги техніки безпеки при експлуатації жаровень:

Перед початком роботи:

- Встановіть жаровню на рівній твердій поверхні;

- Поверніть ручку регулятора потужності проти  ходу годинникової стрілки в крайнє положення;

- Підключіть вилку шнура живлення жаровні до розетки  із заземленням;

- Поворотом ручки регулятора потужності установіть бажану ступінь нагріву конфорок                            

(Про ввімкнення електронагрівальних елементів сигналізує світловий індикатор);

Регулятор в крайніх положеннях ручки має обмежувач  кута її повороту.                                                     

З метою попередження пошкодження регулятора не прикладайте до ручки надмірних зусиль.                    

Під час роботи: 

З метою зберігання довговічності жаровні: 

- Попереджайте надмірне нагрівання своєчасним регулюванням в процесі роботи  ступеню  

нагріву регулятором потужності;

- Не залишайте жаровню ввімкненою без використання;

- В процесі роботи жаровні, при надмірному нагріві, колір корпуса в зоні контакту з  конфоркою 

може змінюватися.                                                                                                        

По закінченню роботи: 

- Для вимкнення жаровні поверніть ручку регулятора потужності проти ходу годинникової стрілки в 

крайнє положення і відключіть вилку шнура живлення від розетки електромережі
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Предмет: Технологія приготування їжі з основами товарознавства 

Професія: кухар 4 розряд 

Викладач: Калужська В.О. 

План уроку  

Тема програми: Технологія приготування супів 

Тема уроку: Приготування борщів української кухні 

 Мета уроку: 

навчальна   -  сформувати  знання учнів про призначення, технологію  

                       приготування, вимоги до якості, правил подачі різних видів  

                       борщів української кухні; 

розвиваюча -  розвивати спостережливість, активність, самостійність, 

                        вміння логічно мислити, здатність до самооцінки своєї 

                        діяльності; 

виховна       - виховувати інтерес до обраної професії, об’єктивне та  

                       позитивне  ставлення до праці та оцінювання діяльності  

                       товаришів ;    
Тип уроку:   комбінований 

Вид уроку:      бесіда, демонстрація, самостійна робота з обговоренням,  

Метод викладення:  пояснювально–ілюстративний  

Матеріально-технічне забезпечення: ноутбук, телевізор           

Дидактичне забезпечення: 

Презентація « Приготування борщів української кухні»(додаток 1) 

Вправа: «Продовж речення» (додаток 2) ; 

Опорний конспект: «Порівняльна характеристика борщів»(додаток 3); 

Завдання для роботи в малих групах (додаток 4); 

Завдання для учнів (незалежна практика) (додаток 5); 

Міжпредметні зв’язки:                         

 Організація виробництва та обслуговування, теми «Організація роботи гарячого цеху, 

«Правила подачі перших страв»; 

Устаткування підприємств харчування, тема «Теплове устаткування»; 

Охорона праці, тема «Основи безпеки праці в галузі»; 

Виробниче навчання, тема  «Приготування борщів, капусняків»; 

Внутрішньо-предметні зв’язки, теми: „Значення та харчова цінність супів”, „Технологія 

приготування овочевої пасеровки”, „Технологія приготування бульйонів”,   

Використані джерела 

1. Література: 

- “Сборник рецептурных блюд и кулинарных изделий”, М. “Экономика”, 1981г. 

-  Старовойт, “Кулінарія”, К., “Вища школа”, 1992р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калужська В.О. , державний 

навчальний заклад                                                  

«Кіровоградський професійний 

ліцей сфери послуг»,                                                        

викладач предметів професійно-

теоретично підготовки  з 

професії  «Кухар» 
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- В. С. Доцяк, “Технологія приготування страв”, К., “Вища школа”, 1995р. 

- С. А. Шалимов, “Кулинария”, К., “Вища школа”, 1979г. 

2. Мережа Інтернет: 

Очікувані результати 

Учні повинні знати: 

- класифікацію, коротку характеристику прянощів та приправ; 

- технологію приготування пасеровок; 

- технологію приготування та особливості борщів; 

- відпуск, вимоги до якості борщів. 

Учні повинні вміти: 

-   правильно підібрати та використовувати прянощі та приправи при 

    приготуванні борщів; 

- користуватися Збірником рецептур; 

- готувати та відпускати борщі; 

- визначати якість борщів. 

Хід уроку 

№ 

п/п 

Структурні 

елементи, етапи 

уроку 

Методи і 

прийоми 

навчання 

Засоби 

навчання 

Діяльність 

Викладача учнів 

1. 

1.1. 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

2. 

2.1. 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

2.3. 

 

 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовчий 

Організаційна 

частина 

 

Пояснення 

послідовності 

роботи учнів на 

уроці. 

 

Інформування 

про спосіб 

оцінювання 

результатів 

роботи учнів на 

уроці 

 

Орієнтація 
Повідомлення 

теми програми 

та уроку. 

Цільова 

установка 

уроку. 

 

 

Коротка 

характеристика 

змісту уроку. 

Перевірка 

опорних ЗУН 

учнів, 

необхідних для 

проведення 

наступних 

структурних 

елементів 

 

Словесний, 

розповідь 

 

Словесний 

 

 

 

 

Словесний 

 

 

 

 

 

 

Словесний, 

постановка 

пізнавальни

х завдань 

 

 

 

 

 

Словесно-

наочний 

фронтальна 

бесіда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емоційни

й  вплив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 1 

 

 

 

Емоцій- 

ний  

вплив 

 

 

 

 

Слайд 2 

 

Тест: 

«Продов

ж 

речення» 

Слайд 3 

 

 

Перевіряє наявність учнів. 

Перевіряє готовність учнів до 

уроку.  

Об’єднує учнів в групи для роботи 

на уроці. 

 

Пояснює характер і послідовність 

роботи учнів на уроці.  

 

 

Повідомляє умови оцінювання 

знань та умінь учнів.  

 

 

 

 

Повідомляє тему програми та 

уроку. 

 

 

Мотивує навчальну діяльність 

учнів. 

Визначає мету, яка повинна 

реалізуватись під час уроку, 

орієнтує учнів щодо значимості 

нової теми. 

 

Пропонує учням розглянути план 

роботи на уроці. 

Проводить фронтальну бесіду з 

учнями  за запитаннями вправи: 

1)Перші страви за 

температурою подавання 

поділяють на такі групи… 

(гарячі з температурою подавання 

 

Готуються до уроку, 

уважно слухають.  

 

 

Уважно  слухають. 

 

 

 

Уважно  слухають. 

 

 

 

 

 

 

 

Учні записують в 

зошит тему уроку. 

 

 

 Уважно слухають 

цільову установку, 

сприймають 

інформацію, 

налаштовуються на 

ефективний процес 

пізнання. 

 

Уважно  слухають. 

 

Приймають участь в 

обговоренні 

поставлених 

запитань. 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уроку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентація 

 

Виклад нових 

знань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Пояснюваль- 

но-ілюстра-

тивний, 

демонстрація, 

бесіда, усне 

опитування, 

самостійні 

спостереженн

я учнів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 4 

 

 

 

Слайд 5 

 

 

 

Слайди 

 6-7 

 

Слайди 

 8-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайди  

13-14 

 

 

 

 Слайди 

 15 - 19 

 

 

 

 

 

 

Слайди 

75*С та холодні з температурою 

подавання 14*С) 

2) Перші страви , які 

заправляються пасерованими 

овочами, називаються…. 

(заправні супи) 

3)Рідкою основою для більшості 

заправних супів є… 

(бульйон) 

4)До заправних супів відносять 

такі перші страви… 

(борщі, щі, капусняки, розсольники, 

юшки картопляні) 

5)Допоміжний спосіб теплової 

обробки, який застосовується під 

час приготування заправних 

перших страв, називається… 

(пасерування) 

6)Які перші страви мають 

обрядове значення… 

(борщі, капусняки) 

Відповідно до плану роботи 

пропонує  

заслухати інформацію 

підготовлену групою «Історики», 

доповнює їх розповідь. 

 

Пропонує заслухати інформацію 

підготовлену групою 

«Літературознавці», доповнює їх 

розповідь 

 

Пропонує заслухати інформацію 

підготовлену групою «Кулінари» 

 

Доповнює розповідь та узагальнює 

інформацію груп. 

Запитання до учнів: 

1)Які відомі вам бульйони? 

(м’ясний, м'ясо-кістковий, 

кістковий, з птиці, грибний, 

рибний) 

 2) Яку назву мають перші 

страви, що приготовлені без 

м’яса? 

(вегетаріанські) 

3)В якому цеху готують червоні 

борщі? 

(гарячі – в гарячому цеху, соусне 

відділення) 

 

Надає слово групі «Технологи» 

 

 

 

 

Запитання до учнів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виступ груп 

«Історики», 

«Літературознавці», 

«Кулінари»,  інші 

слухають 

інформацію  

приймають участь в 

обговоренні, 

записують 

інформацію в 

опорний конспект 

 

 

 

 

Слухають пояснення, 

записують 

інформацію в  

опорний конспект, 

відповідають на 

запитання 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виступ групи 

«Технологи» інші 

слухають 

інформацію  

приймають участь в 

обговоренні 
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4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

Практика на 

прикладах 

 

 

 

 

Керована 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашня 

практика 

Репродукти

в- 

ний 

 

 

 

 

Самостійна 

робота  

 

 

 

 

 

 

Самостійні 

спостереже

ння учнів, 

самостійна 

робота з 

обговоренн

ям, 

аналіз 

досягнутих 

результатів 

 

Словесно-

роз’яснюва

ль-ний 

  

 20 - 22 

 

 

 

 

 

Вправа : 

«Вгадай 

мене..» 

Додаток 

4 

 

 

Вправа: 

«Склади 

пазли» 

 

 

 

 

 

Додаток 

5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Емоційни

й вплив 

 

 

 

Чи згодні ви з твердженням: 

«Головне вкласти в приготування 

борщу душу, тоді навіть борщ із 

сокири буде здаватися вишуканим 

делікатесом» 

Доповнює розповідь та узагальнює 

інформацію групи 

 

Надає слово групі «Технологи» 

Доповнює розповідь та узагальнює 

інформацію груп. 

 

 

 

 

 Пропонує учням за наданою 

сировиною визначити вид борщу, 

надає необхідну допомогу учням, 

перевіряє правильність виконання 

учнями завдання. 

 

 

Пропонує учням за допомогою 

пазл встановити, яка форма 

нарізки овочів використовується 

для приготування борщів:  

- київського; 

- чернігівського; 

- флотського; 

- кіровоградського 

 

Пропонує учням  на наданій 

графічній схемі вставити 

пропущені етапи технологічного 

процесу приготування борщу 

українського, спостерігає за ходом 

виконання завдання, перевіряє та 

коригує роботу учнів, робить 

відповідні помітки в оціночному 

листі. 

 

Аналізує діяльності учнів у 

процесі уроку. 

Повідомляє та обґрунтовує оцінки. 

 

Видає домашнє завдання: 

1) Вивчити новий матеріал по 

опорному конспекту; 

2) Скласти технологічну 

схему приготування 

борщів: 

          київського, полтавського, 

львівського; 

          кіровоградського. 

Опрацювати підручник В.С. 

Доцяк «Українська кухня» , ст. 

204- 212 

Відповідають на 

запитання, 

слухають пояснення   

 

 

 

 

 

 

Виступ групи 

«Технологи» інші 

слухають 

інформацію  

приймають участь в 

обговоренні, 

записують 

інформацію в 

опорний конспект 

 

Працюють в групах 

користуючись 

додатками  

 опорного конспекту 

, доповідають про 

свої спостереження. 

 

Працюють в групах , 

доповідають про 

свою роботу 

 

 

 

 

 

заповнюють схему, 

діляться враженнями 

стосовно 

виконуваної роботи.  

 

 

 

 

Уважно слухають. 

 

 

Записують домашнє 

завдання. 
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Конспект  

Мотивація навчальної діяльності 

Із страв славетних українських 

Є найдревніша страва - борщ; 

В нім сила, міць, здоров'я, свіжість, 

Якщо той борщ - насправді борщ. 

Вже звикли: борщ - це значить кислий, 

Але ж насправді це не так 

Над назвою його помисліть, 

Чому в борщі цей збірний смак: 

Він і солодкий, і солоний, 

І в міру кислий, і гіркий, 

І буряково-часниковий, 

Капусно-кропно-петрушковий, 

Цибульно-м'ясо-помідорний, 

І в міру жирний, чи пісний. 

В нім бульба, морква і квасоля, 

Сметана, перець, з лавру лист, 

Усе це збірня овочева 

І в ній таїться його зміст 

Із страв славетних українських, 

Є найсмачніша страва - борщ, 

В нім - міць сім'ї, 

Ґаздині гордість, 

Якщо той борщ - насправді борщ.                      © Віталій Криницький, Січень, 1992 р. 

Керівник дитячої літературної 

студії «Зернятко», Черкаська обл. 

Відмінник освіти 

Заслужений вчитель України  

      Без чого не можна уявити обід української сім’ї? Ну звичайно ж, без борщу! Ця страва по 

праву вважається національною. Як не можна уявити моря без води, саду без дерев, так для 

українця немає столу без тарілки борщу. 

Український борщ – це не просто буденна страва, а своєрідний символ гостинності, дружньої 

родини за столом. Недарма у всьому світі цю страву знають і дуже люблять, асоціюючи з 

Україною. 

Отже, тема сьогоднішнього уроку – «Приготування борщів української кухні». 

Щоб ретельніше дослідити унікальні властивості цієї страви, секрет її успіху, було 

започатковано проект, у межах якого протягом тижня учні вашої групи з’ясовували, чому борщ 

вважається кулінарним символом, чому він такий популярний як на Україні, так і за її межами? 

Роботу було проведено таким чином: 

- Група «Історики» досліджувала історію походження борщу; 

- Група «Літературознавці» здійснювала пошук джерел, де згадується ця страва, та 

аналізували отримані дані; 

- Група «Кулінари» шукала інформацію про різноманітність борщів та їх поширення у 

світовій кухні; 

- Група «Технологи» з’ясувала особливості та всі тонкощі технології приготування 

українського борщу. 

Урок проведемо у формі подорожі. На кожній зупинці висвітлюватиметься певний 

напрямок дослідження, а учні презентуватимуть свої знахідки. 

1. Актуалізація опорних знань 

Вправа «Продовж речення» 
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1. Перші страви за температурою подавання поділяють на такі групи………            (гарячі з 

температурою подавання 75*С та холодні з температурою подавання 14*С). 

2. Перші страви, які заправляються пасерованими овочами, називаються…… (заправні супи). 

3. Рідкою основою для більшості заправних супів є…… (бульйон). 

4. До заправних супів відносять такі перші страви…….(борщі, щі, капусняки, розсольники, юшки 

картопляні). 

5. Допоміжний спосіб теплової обробки, який застосовується під час приготування заправних 

перших страв, називається…(пасерування). 

6. Які перші страви мають обрядове значення……(борщі, капусняки) 

Формування нових знань. 

А тепер вирушаємо в нашу кулінарну подорож. 

Зупинка 1 «Історична» 

Група «Історики». Походження борщу. 

    Борщ – страва особлива. Безперечно, це улюблена страва нашого народу. Їй відносять 

головне місце в домашньому, а часто й у святковому меню. Навіть якщо на гостей, окрім 

борщу, чекає багато інших частувань, господиня, запрошуючи до столу, каже: «Сідайте 

борщувати!» 

    Борщ уже давно став символом нашого народу, улюбленою стравою багатьох людей 

незалежно від їхньої національності. Нині в українських ресторанчиках на Брайтоні борщ не 

менш популярний, ніж півстоліття тому в паризьких бістро. Попри очевидну автентичність 

українського походження борщу, деякі народи вважають його своєю стравою. Але борщ – це 

все-таки винятково українська страва. 

    Історія «рідкого варива» з овочів налічує сотні років. Навіть неандертальці вміли готувати 

м’ясний суп у шкіряному мішку. Наші предки готували «вариво із зілля» — так називали 

різновид овочевих страв, які заправляли ароматним корінням та пахучими травами. Серед 

складових виділявся буряк, який називали «бірщ». Інші вважають, що слово «борщ» походить 

від рослини «борщевик», яку селяни вживали в їжу. 

    На жаль, їжа швидко псується, тому археологи, не можуть розкопати горщика з борщем 

періоду, наприклад, гунів або готів. Однак є письмові пам’ятки,  датовані XV ст., де 

згадується слово «борщівник». Більшість українських і світових лінгвістів уважають, що саме 

від назви цієї рослини і походить українська страва -борщ. Борщівник – нейтральна на смак 

городня рослина. Її спершу використовували замість капусти на території України борщівник 

зростає давно, як і буряк, разом вони стали основними складовими середньовічного борщу. 

Тут можна сміливо сказати, що борщ з’явився на землях Київської Русі ще в дохристиянські 

часи. 

   Потім традиційний український борщ почав «еволюціонувати». У ХІХ ст. Петро І висадив 

на слов’янські землі  картоплю. Нею почали замінювати традиційну ріпу. Прибулі на нашу 

землю томати також назавжди стали невід’ємною складовою борщу. 

     Та основним у борщах є буряк, а не картопля, як вважають багато з нас, адже на Україні 

вона з’явилася лише у XIX столітті, а ми у 2005 році відзначали 300-річчя українського 

борщу. Тому назва «борщ» більше імпонує козацькій назві. 

    Існує навіть легенда. Козаки під час облоги фортеці опинилися у скрутному становищі. А 

їсти хотілося. Вони взяли все, що залишилося, і зварили. Всім дуже сподобалося. І вигадали 

назву — «борщ». Просто поміняли букви у слові «щерба» (уха). До нашого часу козаки 

вважають борщ своїм винаходом. Козацький борщ густий і наваристий, в ньому навіть ложка 

«стоїть». 

   Ось така цікава історія походження українського борщу. Існує багато цікавих традицій, 

пов’язаних зі стравою. Традиційно селяни смакували цією стравою на родинні свята, а також 

коли закінчували польові й городні роботи. 

Борщ додає нам сил, наснаги, здоров’я. Він поживний, адже містить багато вітамінів і 

калорій. Ось такий він, український борщ. Недарма його визнано однією із ста страв, яку 

люблять і із задоволенням їдять жителі планети.    
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Зупинка 2 «Літературна» 

Група «Літературознавці» Приказки та прислів’я  про борщі в літературі 

   Борщ – це символ надійного даху над головою, родинного тепла, сімейної злагоди та 

спокою.  Настільки призвичаївся українець до борщу, що не може не згадати про нього навіть 

тоді, коли розмова не має ніякого стосунку до кухні: «Дивись не переборщи!» -застерігає 

народна мудрість. «Давай доборщимо і цей клапоть», - - звертається орач до помічника. 

Зрештою, борщ в Україні – це не лише улюблена національна страва, а й культурний міф. Є 

навіть ціла «філософія борщу». 

- Їж борщ із грибами, держи язик за зубами. 

- Впав у біду, як курка в борщ. 

- Вона знає, що у вас борщ кипить. 

- Чого не люблю, того і в борщ не крищу. 

- Де велика рада, там і рідкий борщ. 

- Цур дурня в борщ. 

- За полушку – ні в борщ, ні в юшку. 

- Борщ та каша – добра паша. 

Словом, така собі «борщова» житейська мудрість. 

Навіть малі діти, стрибаючи босоніж під теплим літнім дощем, приказували: «Іди-іди, 

дощику, зварю тобі борщику». 

   А в літературі! Недарма смішне «харамаркання» про голод у четвертій частині «Енеїди» 

Івана Котляревського розпочинається: 

Борщів як три не поденькуєш, 

На моторошні засердчить; 

І зараз тяглом закишкуєш, 

І в буркоті закендюшить. 

Коли ж що напхом з’язикаєш 

І в тереб добре зживотаєш, 

То на веселі занутрить; 

Об лихо вдаром заземлюєш, 

І ввесь забуд свій зголодуєш, 

І біг до горя зачортить. 

Наш борщ є своєрідною візитною карткою країни - України. Подейкують : страву 

вигадали осілі на хуторах козаки. І вже 300 - 400 років ласують цією добренною стравою і у 

великих містах, і у маленьких селах.  

Запитайте француза, японця, англійця, ефіопа і бразильця що таке борщ і одержите 5 

різних відповідей. Навіть на батьківщині борщу рецепти відрізняються великою 

різноманітністю, адже, як і господинь, двох однакових борщів не буває: і до цих пір у 

кожному регіоні України збереглися свої рецепти борщу:  

До слова запрошується група «Кулінари», які нам і повідають про різноманітність борщів. 

Група «Кулінари» Різноманітність борщів 

   Фахівці в сфері кулінарії стверджують : існує три різновиди борщу  

 Класифікацію борщів представлено в схемі.2 
     На Україні готують великий асортимент борщів: чернігівський, київський, львівський, 

полтавський, волинський та ін. у чому ж полягає різниця між ними? 

     По перше, це залежить від виду бульйону(кістковий, м’ясний, м'ясо-кістковий з різних 

сортів м’яса – яловичини, свинини, свійської птиці); по-друге, від способу теплової обробки 

буряка(тушкований, печений, зварений наполовину).  

     Слід зазначити, що крім обов’язкових компонентів місцеві кулінари використовують 

додаткові: квасолю, яблука, кабачки, ріпу, а також по- різному нарізають овочі. Наприклад, 

для приготування борщів полтавського, селянського, флотського буряк ріжуть скибочками, а 

для інших соломкою; для львівського борщу буряк варять цілим, а потім нарізають 

соломкою, тушкують із томатним пюре, галицький борщ готується на буряковому квасі, а 
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полтавський борщ, приготовлений на курячому бульйоні важко уявити без  

всесвітньовідомих  галушок. 

     Різні варіанти борщів найчастіше мають назву місцевості, з якої вони походять: 

борщ волинський, київський, кіровоградський, полтавський, чернігівський тощо. 

Особливо популярний український борщ, який нині поширений не лише по всій 
Україні, а й у багатьох країнах світу. 

Дійсно, здавна в Україні існувало три різновиди борщу:  

- червоний, наче налитий полум'ям, готували з капустою, буряком, морквою, 

пастернаком, картоплею. У святкові і недільні дні наші предки варили борщ на м’ясній 

юшці, а у будні засмажували салом з часником чи цибулею:  

- варили щавлевий, зелений, або весняний борщ з 

молодим щавлем, кропивою, лободою, листям городнього буряка, засмачуючи круто 

звареним яйцем і сметаною. Так само як і червоний, зелений борщ у піст готували без сала 

і м'яса, на олії, з грибами та рибою:  

холодний, готували винятково влітку. Молодий городній буряк 

різали соломкою, заправляли квасом, чи сироваткою, додавали зелень петрушки, кропу, 

часнику, цибулі, круто зварене яйце. Їли охолодженим, нерідко з вареною картоплею 

замість хліба.  

В залежності від достатку, наявності тих чи інших продуктів, досвіду господині, борщ міг 

бути густим: аж хвилі встають, такий, що за туманом дітей не видно; рідким: хрущі в 

борщі, а жаба в юшці. Були борщі із свищами - майже зовсім порожні, жонаті - ті, що з 

кашею, перелякані - бліді, лисі - це ті , що без м'яса.  

Група «Технологи» Як приготувати борщ? 

    Борщ – заправний багатокомпонентний суп, є технологічно складною у приготуванні 

стравою. Найчастіше борщ готують на м’ясному, кістковому, м'ясо-кістковому бульйоні або 

бульйоні з домашньої птиці. Борщ – густий суп, тому готувати бульйон для нього потрібно у 

розрахунку на одну порцію не більше 1,5 склянки рідини.(300мл). 

Основною складовою будь – якого борщу є буряк. Саме він передусім додає смаку, аромату і 

кольору борщу, тому страва належить до овочевих супів. 

Поряд із такими обов’язковими інгредієнтами борщу, як буряк, капуста, морква, картопля, 

цибуля та помідори, в різних регіонах до складу можуть входить квасоля, яблука, кабачки, 

ріпа, болгарський перець. 

    Важливим є набір прянощів – їх можуть використовувати до двадцяти і більше. Зазвичай 

використовують чорний, червоний і запашний перець, кріп, петрушку і селеру(корінь і 

зелень). Нерідко у борщ додають часник, зазвичай, розтертий з салом. Крім цього, до рецепту 

можуть входити такі прянощі, як лавровий лист, любисток, чебрець, естрагон, дудник, 

базилік, майоран та ін. 

Особливістю приготування борщу є попередня обробка овочів, передусім це стосується 

буряка, який до закладки в борщ може бути приготовлений кількома способами. Його 

тушкують у подрібненому вигляді, запікають або варять у шкірці. 

Як правило, під час попереднього приготування буряка додають лимонну кислоту, лимонний 

сік або столовий оцет. Це роблять для того, щоб зберегти його насичений колір. Буряк 

заведено готувати окремо від інших овочів. Також окремо слід пасерувати цибулю і моркву з 

подальшим додаванням томатів чи томатної пасти. 

    Багато хто вважає, що борщ починається з приготування бульйону. Та це далеко не так. І 

хоч до складу борщу може входити близько 20 продуктів, борщ починається з буряка, він 

головний у цій страві, тому і назва борщу походить від слов'янського слова "борщі", що 

означає буряк 

І для того, щоб борщ мав бурячковий колір, є декілька способів підготовки буряку.  

Буряки варять цілими, необчищеними без оцту, обчищеними з оцтом. В останньому 

випадку після варіння з буряків обчищають шкірку. Варені буряки нарізають, з'єднують із 

пасерованими овочами, томатним пюре і тушкують.  
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Буряки тушкують у товстостінному посуді з додаванням бульйону (15-20% від маси 

буряків), жиру, томатного пюре, оцту, цукру протягом 1—1,5 год, періодично помішуючи.  

Буряки пасерують разом з цибулею і корінням у глибокому посуді при незначному 

нагріванні, періодично помішуючи. Потім додають оцет, цукор і прогрівають протягом 

10—15 хв. При цьому способі збільшуються витрати  

жиру, завдяки чому скорочується тривалість варіння, краще зберігаються барвники і 

ароматичні речовини.  

Печуть буряки у жаровій шафі. Для цього їх миють, обсушують, кладуть у розігріту жарову 

шафу і печуть до готовності. З печених буряків обчищають шкірочку, нарізують. 

Борщ - справа дуже делікатна. Коли він вариться - Боже борони, не можна лихословити, 

бо борщ вийде недобрим. Ця страва готується здебільшого "на око". Головне вкласти в 

приготування душу, тоді навіть борщ із сокири буде здаватися вишуканим делікатесом.  

Чи згодні ви з цим, як кухарі?  
Так – без душі не можна готувати страви  

Ні – на підприємствах ресторанного господарства є технологічні карти, по яким 

повинен готувати кухар. Тому, що від закладки сировини залежить не тільки смак, але й 

ціна страви.  

Викладач звертає увагу учнів на технологічні карти, в яких зазначена не тільки 

технологія приготування борщу, але й норми закладки сировини, згдно діючих стандартів  

Сьогодні на уроці ми розглянемо з вами загальну технологію приготування борщу з 

капустою та картоплею. 

Звертається увага учнів на послідовність закладки продуктів у борщ  
Як що капуста рання (м’яка), спочатку закладають картоплю, а потім капусту, якщо пізня 

(щільна) – навпаки. Квашена капуста – після картоплі.  

Чому?  
Рання капуста вариться швидше, в кислому середовищі картопля «дубіє» і погано 

розварюється. 

Коли ми заговорили про українську національну страву — борщ, то хотілося б 

дізнатися про особливості приготування борщів у різних регіонах України. 

Надаємо  слово нашим Технологам. 

Шеф-кухар ресторану «Львівщина». Для приготування львівського борщу буряк 

відварюють окремо у шкірочці з додаванням оцту. Після механічної обробки його 

тушкують і додають у бульйон, в якому зварилася картопля. В кінці варіння в борщ 

кладуть пасеровані овочі та буряковий квас. А особливістю цього борщу є те, що його 

подають із звареними та нарізаними скибочками сосисок, сметаною та зеленню. 

Шеф-кухар ресторану «Дніпровські зорі». При приготуванні борщу дніпровського 

картоплю спочатку обсмажують, квасолю окремо відварюють та, разом із відваром та 

тушкованими овочами, додають до бульйону. Заправляють пасерованим борошном та 

рибними консервами. Цей борщ набуває особливої популярності під час посту, але не 

пасхального, бо в цей період забороняється навіть вживання риби. 

Шеф-кухар ресторану «Лесині краєвиди». Особливістю приготування борщу 

волинського є відсутність картоплі. Готують його на м’ясному бульйоні. Буряки 

відварюють окремо. Нарізають соломкою овочі для пасерування з томатом на свинячому 

салі. При подачі в тарілку кладуть м’ясо, відділене від кісток, сметану та зелень. 

Шеф-кухар ресторану «Полтавські галушки». Сама назва борщ «Полтавський», 

— інтуїтивно поєднується з галушками, яскраво описаними в літературних творах і 

регіонально представленими на Сорочинській ярмарці. Для приготування цього борщу 

використовують бульйон з птиці, буряк нарізають та тушкують з оцтом. У бульйон 

додають картоплю, нарізану кубиками, капусту, нарізану соломкою. Коріння моркви, 

петрушки, цибулі пасерують на смаженому салі з додаванням томату. За 10 хв до кінця 

варіння додають спеції. При подачі наливаємо борщ у тарілку та додаємо відварені 

галушки та зелень. 
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Шеф-кухар ресторану «Україна». Варіантів приготування борщу існує безліч, але 

невід’ємними компонентами є буряк, картопля, капуста, морква, цибуля. Основою борщу 

є бульйон, який може бути овочевим, м’ясним, рибним, грибним. Для приготування 

українського борщу використовують м’ясний бульйон, тушкований буряк, картоплю, 

капусту, пасеровані овочі (цибулю, моркву, томати), які додають послідовно. За 5 хв до 

кінця варіння борщ заправляють часником, розтертим з сіллю та салом у ступці. 

Неможливо уявити український борщ без національного горщика та пампушок з 

часниковою підливою. 

Вимоги до якості борщів. 
Капуста має бути нарізана квадратиками (шашками) для борщів з квасолею, селянського, 

полтавського і флотського або шаткована, інші овочі нарізуються відповідно до форми 

нарізання капусти – скибочками або соломкою. Овочі м’які, зберегли форму нарізання. Колір 

малиново -червоний, смак кисло-солодкий, запах залежить від вибору продуктів, які входять 

до складу борщу (риби, копченостей, грибів), без присмаку сирого борошна та буряків. 

Сметану і зелень не розмішують. Зберігають борщ на мармітах не більше ніж 2 год. 

Збільшення терміну реалізації призводить до погіршення смаку і зовнішнього вигляду, 

зниження вітамінної активності. Нарізані мясні і рибні продукти, які подають із борщем, 

зберігають у бульйоні на марміті. 

VІ.  Підведення підсумків уроку:  

Крім всіх своїх заслуг, борщ ще й лікує. Дієтологи стверджують, що людина, яка 

регулярно обідає борщем, не знає проблем з :  

Травленням - велика кількість овочів благотворно впливає на роботу шлунку і 

кишечника;  

З зайвою вагою - капуста, яка має в собі тартронову кислоту, перешкоджає 

відкладенню жиру;  

З імунітетом - в борщі багато не тільки вітамінів, а й противірусних компонентів (все 

це знаходиться в цибулі, часнику, перці).  

Борщ передає нам силу, наснагу, здоров’я від рідної землі. Він поживний, багатий 

вітамінами і калоріями.  

Ось бачите яку силу має борщ. Недарма він визнаний одним із ста блюд, які люблять і 

залюбки їдять жителі планети Земля.  

Виставлення оцінок  

Мотивація виставлених оцінок  

VІІ.  Видача домашнього завдання Пахолюк О.М, Технологія приготування їжі п 8.4 стор 
298  

Презентація « Приготування борщів української кухні»(додаток 1) 

 

 

Дослідження 

історії походження 

борщу
Пошук джерел, де 

згадується про борщ

Пошук інформації 

про різновиди борщів 

та їх поширення у 

світовій кухні

З'ясовування особливостей  

та всіх  тонкощів  технології 

приготування  українського 

борщу
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1. Перші страви за температурою подавання поділяють на такі групи..

Гарячі з температурою подавання 75*С та холодні з температурою подавання 14*С

2. Перші страви, які заправляються пасерованими овочами, називаються…

Заправні супи

3. Рідкою основою для більшості заправних супів є…

Бульйон

4. До заправних супів відносять такі перші страви…

Борщі, щі, капусняки, розсольники, юшки картопляні

5. Допоміжний спосіб теплової обробки, який застосовується під час приготування 

заправних супів називається…
Пасерування

6. Які українські перші страви мають обрядове значення?

Борщі, капусняки

 

Борщ уже давно став символом нашого народу в 

світі, і, що також приємно, улюбленою стравою 

багатьох людей, незалежно від їхньої національності.

Попри нібито безсумнівність українського походження 

борщу, деякі народи вважають його своєю споконвічною 

стравою. 

Та й узагалі, версій його походження існує безліч. Безперечно, 

сам факт боротьби за право називати борщ «своїм» уже є 

свідченням його величезної популярності.                                                                        

Але все ж таки виникає закономірне запитання — то 

чий же борщ?

На жаль, їжа — річ, яка швидко псується, тому археологи 

ніяк не можуть розкопати горщечок із борщем періоду, 

приміром, гунів або готів. Однак , є письмові пам'ятки, 

датовані XV століттям, де згадується слово «борщівник».

Більшість українських і світових лінгвістів вважають, що 

саме від назви цієї рослини і походить українська страва —

борщ. 

На території України борщівник зростає давно, як і буряк, 

разом вони й стали основними складовими середньовічного 

борщу.                                                                                                                

Тому можна сміливо сказати, що борщ з'явився на землях 

Київської Русі ще в дохристиянські часи.

«Сідайте борщувати!».

 

Лідія Попович

Борщ та каша 

— їжа наша

Борщ — всьому 

голова.

Що до чого, а 

борщ до хліба

Їж борщ із грибами 

і держи язик за 

зубами Борщ без каші 

удовець, а каша без 

борщу удова.

«Борщ та 

капуста - в хаті 

не пусто»

Травневий дощ, 

як з грибами 

борщ

Хоч борщ без сала, аби 

душа пристала.

Хвалений борщ 

на двір     

виливають.

Хто з великим 

серцем, нехай їсть 

борщ із перцем. Каша — мати наша, а 

борщ — полежака, лежить 

дома, як собака

Старий стару хвалить, що добрий 

борщ зварить, а молодий свою 

гудить: що не зварить, то 

спаскудить.

Байка байкою, а 

борщ стигне.

Індик думав та в борщ 

попав.

Каша наша — батьків 

борщ

 

У різних регіонах України борщ готують по-різному, звідси і його назва: київський, 
чернігівський, полтавський, галицький, львівський, волинський та ін., але 

найбільш поширений борщ український з пампушками.

Поширення та походження борщу :

 

Борщі

Гарячі Холодні

Щавлеві Червоні

Бульйон 

кістково -

м'ясний

Бульйон 

кістковий

м'ясний

м'ясо-

кістковий

Бульйон 

грибний

Бульйон  

із птиці

Бульйон  

із риби

Буряковий 

квас, 

буряковий 

відвар, 

квас 

хлібний  

Борщ 

зелений 

літній

Український,

Київський,

Селянський,

Волинський

Флотський 

Борщ з 

грибами і 

чорносливом,

Волинський із 

грибами, 

борщ із рибою

Борщ 

полтавсь-

кий із 

галушка-

ми

Борщ 

дністров-

ський

Борщ 

холодний 

український

селянський, 

борщ із 

квасолею

  

У святкові чи недільні дні борщ варили на м'ясній юшці (зі свининою чи птицею),                                              

в будень – на воді, а потім затовкали або засмажували салом з часником і цибулею.                                               

Борщ заквашували червоним городнім буряком, буряковим квасом, квасом-сирівцем, 

сироваткою чи маслянкою (рідина, яка залишається після виготовлення сиру і 

масла), а при подачі на стіл в особливо урочисті дні забілювали сметаною.                                                    

Гострого смаку додавав борщу червоний стручковий перець, особливо поширений 

на півдні України.                                                                                                           

Борщ готували з квасолею (середнє Придніпров'я, Полтавщина, Поділля), додавали 

до нього злегка підсмажене борошно (затирали борoщ), пшоняну або гречану кашу 

(південь України), а на Полтавщині нерідко й галушки.                                                                        

На Поділлі для закваски борщу готували спеціальний квас із запарених житніх 

висівок – грису.

На крайньому заході України борщ варили дуже рідкий, лише з буряками (без 

капусти й картоплі), заправляли засмажкою, а для смаку додавали сік свіжих 

вишень або яблук.                                                                                                            

У піст борщ варили без сала і без м'яса, лише на олії, додавали до овочевої юшки 

гриби, в'ялену, сушену або свіжу смажену рибу.

 

 

Його варили з молодим 

щавлем, кропивою, лободою, 

молодим листям городніх 

буряків, засмачуючи юшку 

круто звареним яйцем і 

сметаною (сироваткою, 

маслянкою). 

Так само, як і червоний, 

щавлевий борщ у піст 

готували без сала й м'яса,    

на олії, з грибами й рибою.
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Молоді городні буряки варили, 

різали соломкою, заправляли 

квасом-сирівцем, сметаною 

(сироваткою, маслянкою), 

додавали свіжу зелень 

петрушки, кропу, цибулі, 

часнику, круто зварене яйце.

Це був сирий борщ, оскільки 

варили лише буряк.

Їли охолодженим, нерідко з 

вареною картоплею замість 

хліба.

 
 

Ріс на грядці молодець.

Хап за чуба, — та й кінець, 

бо без нього, кажуть люди, 

борщику у нас не буде...

Куля з безлічі листочків,

Ще й стирчить на ніжці.

Садять в декілька рядочків,

Квасять потім в діжці...

Навесні кладемо в ямку,

Восени збираємо.

У супи, борщі, солянку

Цілу зиму маємо...

Ця широколиста пані

На землі і на паркані.

У стручки, як у торби

Заховала всі скарби...

Помаранчева і гарна,

У землі сиджу не марно:

Соковита, солоденька,

Вже я стала чималенька.

Собою пригощу дитину.

Хай корисну 

з’їсть...МОРКВИНУ...

Є солодкий, є гіркий,

Різні форми має.

Є худий, а є товстий,

Кожний його знає!..

Тонкі гілочки лапаті,

Але не ялинка.

Буде пахнути в борщі

Ця чудо-рослинка...

На кущі живе не сам -

Є у нього братики.

Добрий у томати нам,

У борщі, салатики...
Одягнулася в лушпиння,

Заховалася в землі.

Буде потім на насіння,

Буде з салом на столі...

Стріли випустив у небо,

Сам захований в землі.

Знає: всім на зиму треба

Його зубчики малі...

 

Відвар, який отримують при 

варінні у воді кісток, м'яса, птиці, 

риби, грибів (грибний відвар)

1/5 частину очищених столових 

буряків нарізаних кільцями та 

решту  цілими кладуть у скляний 

посуд і заливають холодною 

кип'яченою водою і залишають в 

теплому місці для бродіння (2-3 

доби), потім поміщають в холодне 

місце (15діб)

пасерування

борошна
Просіяне борошно 

нагрівають при t 110-

120*С без жиру до 

світло-жовтого кольору. 

Пасеровку охолоджують 

до 70*С, розводять 

охолодженим бульйоном 

1: 4, проціджують і 

проварюють 5 – 10 хв. 

пасерування

овочів
Нарізані овочі пасерують 

в сотейнику при t 105 -

110*С на олії . Спочатку 

пасерують цибулю до 

розм'якшення, потім 

додають моркву, через 2-

3хв –корінь петрушки чи 

селери. Овочі укладають 

шаром не більше 4-5см. 

квас буряковий

пасерування

томатного пюре
Пасерують в сотейнику 

з розігрітим жиром (5-

10% від маси томат –

пюре) 30-50хв. Можна 

пасерувати з овочами, 

додаючи в кінці 

пасерування. Пасерують 

протягом 20хв., 

помішуючи.

Технологія підготовки буряків

тушкування варіння пасерування запікання
Нарізані буряки тушкують у 

сотейнику з додаванням 

бульйону (15-20% від маси 

буряків), жиру, оцту, цукру 

протягом 1-1,5 год, при 

закритій кришці періодично 

помішуючи. Оцет і томат –

пюре додають для 

збереження кольору буряків. 

Буряки варять цілими, 

неочищеними без оцту або 

очищеними з оцтом. 

Знімають шкірку, нарізають, 

з'єднують з пасерованими 

овочами, томатним пюре і 

тушкують.

Нарізані сирі буряки 

пасерують разом з цибулею і 

корінням у глибокому посуді 

при 110*С, помішуючи. Потім 

додають оцет, цукор, томат-

пюре і прогрівають 10-15хв. 

При цьому способі 

збільшуються витрати жиру, 

скорочується тривалість 

варіння, краще зберігаються 

барвники і ароматичні 

речовини.

Буряки запікають у жаровій 

шафі неочищеними, потім 

охолоджують, очищають і 

збризкують оцтом. Запечені 

буряки нарізають і додають 

до пасерованих овочів з 

томатним пюре і тушкують 

з додаванням цукру.

 

Назва сировини Брутто, г Нетто, г

Буряк

Картопля

Капуста свіжа

Морква

Петрушка (корінь)

Цибуля ріпчаста

Томатне пюре

Кулінарний жир

Цукор

Оцет 3%

Бульйон або вода

204

267

150

50

13

48

30

20

6

16

700

160

200

120

40

10

40

30

20

6

16

700

Вихід 1000

Технологія приготування:

Буряк нарізають соломкою і тушкують в закритому

посуді з додаванням жиру, невеликої кількості

бульйону, томатного пюре, цукру, оцту для

збереження кольору буряка. Цибулю та моркву

нарізають соломкою і пасерують з жиром.

В киплячий бульйон кладуть нашатковану капусту,

доводять до кипіння, додають нарізану часточками

картоплю, варять 10-15 хв, потім додають тушкований

буряк, пасеровані овочі і варять до готунку.

За 5 хв до закінчення варіння додають сіль, спеції.

Борщ можна заправляти пасерованим борошном,

розведеним бульйоном.

Правила відпуску:

Борщ відпускають у підігрітій до 40*С глибокій

столовій тарілці з сметаною, дрібно січеною зеленню.

Вимоги до якості:

Смак – кисло – солодкий.

Запах – аромату пасерованого коріння і цибулі,

спецій, екстрактивних речовин бульйону.

Колір – малиново – червоний.

Консистенція – капуста хрумка, овочі м'які, зберегли

форму нарізки.

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания, 1982

 

буряк капуста картопля цибуля, морква, петрушкаоснова для бульйону

доведення до кипіння

90хв.

45хв.

жир оцет

томати

тушкування

30хв.

пасерування

10хв.

сіль спеції

 

Борщ полтавський

Борщ київськийБорщ флотський

Борщ галицький

Борщ з карасями

Борщ селянський Борщ український з м'ясомБорщ чернігівський

За три століття борщ пережив багато новацій. Проте єдиного рецепту українського борщу не 

створено.  Є борщ чернігівський із кабачками, київський із салом, часником і буряковим квасом, 

полтавський – з галушками, одеський – на гусятині, львівський – із сосисками та інші…

Борщ одеський Борщ львівський

Борщ  

український з 

пампушками

 

-

гарбуз (соломкою), квасоля, кефір
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капуста хрумка, 

овочі м'які, 

зберегли форму

овочі не переварені, 

зверху сметана, 

зелень

кисло - солодкий

аромату пасерованого 

коріння і цибулі, 

спецій, екстрактивних 

речовин бульйону

малиново - червоний

 

Борщ … Борщ … Борщ … Борщ … Борщ … Борщ …

Буряки 

Капуста 

Картопля

Морква

Петрушка 

корінь

Цибуля 

Часник

Томат 

Борошно

Сало 

Жир 

Цукор

Оцет 

Перець

солодкий

Яловичина

(грудинка)

Баранина

(грудинка)

Буряки 

Капуста 

Картопля

Квасоля

Яблука свіжі

Морква

Петрушка 

корінь

Селера корінь

Цибуля 

Жир 

Томат 

Цукор

Сало 

Квас буряковий

Буряки 

Картопля

Морква

Петрушка 

корінь

Цибуля 

Жир 

Томат 

Цукор

Оцет 

Кислота 

лимонна

Бульйон

кістковий

Буряки 

Капуста 

Картопля

Кабачки 

Помідори свіжі

Яблука свіжі

Квасоля

Морква

Петрушка корінь

Цибуля 

Жир 

Томат 

Кислота 

лимонна

Бульйон м’ясний

Буряки 

Капуста 

Картопля

Морква

Петрушка 

корінь

Цибуля 

Сало 

Жир 

Томат 

Цукор

Оцет 

Бульйон

курячий

Борошно

Яйця

Сіль

Буряки 

Капуста 

Картопля

Морква

Гарбуз

Цибуля 

Маргарин 

Квасоля

Сік томатний

Сало 

Яйця

Часник

Кефір

Бульйон

Грінки

Сир твердий

український київський львівський чернігівський полтавський кіровоградський

 

 

Надати можливість не тільки скуштувати борщ і основні його 

різновиди, дізнатися який рецепт смакує найбільше, а й 

отримати заряд позитивних емоцій, куштуючи унікальну 

автентичну страву, відчуваючи буття і сучасність в традиції, 

ставлення до основи національної кухні - Борщу, страви, що 

символізує смак, здоров’я, добробут, домашній затишок, родину, 

справжні українські традиції.

- Популяризація української кухні і національних традицій серед найширших верств 

населення як в країні, так і в міжнародному співтоваристві.

- Впровадження нових сучасних форм проведення дозвілля на основі національних 

українських традицій і звичаїв. 

- Збереження і вдосконалення давньої традиції українського народу і основи                    

національної гордості українців в кулінарії – страви БОРЩ!

- Поширення корисної інформації про культуру приготування і споживання всіх                   

різновидів борщу. 

- Пропаганда розвитку української культури, сімейних цінностей, як основи                 

особистісного виховання кожного Українця.

- Активізація внутрішнього туризму і приваблення туристичних потоків в Україну.

 

1. Із свинини зварити 

бульйон.

2. Очищені сирі буряки 

шаткують соломкою, 

кладуть у сотейник, 

додають жир, томатне 

пюре, буряковий квас і 

тушкують до готовності.

3. У киплячий проціджений 

бульйон кладуть нарізану 

часточками картоплю і 

розділену на суцвіття цвітну 

капусту доводять до кипіння.

4. Додають нарізані 

часточками баклажани й 

варять 10-15хв., потім 

кладуть тушковані буряки. 

5. Додають нарізаний 

соломкою солодкий перець,

6. Додають пасеровані 

цибулю, моркву й 

петрушку, сіль, цукор, 

перець, лавровий лист і 

варять.

7. За 5-7хв. до закінчення 

варіння кладуть нарізане 

порційними кусками м’ясо. 

8. Подаючи на стіл в 

тарілку кладуть м’ясо, 

наливають борщ, додають 

сметану, посипають 

зеленню.

Склад сировини: (г)

Буряк-113/90; капуста цвітна-119/95; картопля-125/95; 

баклажани-45/38; перець солодкий-20/15; морква-50/40; 

петрушка(корінь)-20/15; цибуля ріпчаста-48/40; жир тваринний 

топлений харчовий-25;томатне пюре-50; цукор-5; квас 

буряковий-200; бульйон-550.                  Вихід: 1000

 

( Борщ від Марічки Бурмаки )

буряк -150 гр

морква -150 гр

картопля -0.5 кг

Капуста- 150 гр

цибуля – 70гр                       

груша сушена- 100 гр

квасоля - 100 гр

пшоно -3 ст.л

зелень

томатна паста – 50г 

сало- 100 гр

часник- 10гр

Інгредієнти:

1. Закип'ятити воду для борщу, покласти туди підготовлені груші і проварити 10 хв.

2. Потім груші витягти.

3. В відвар додати попередньо підготовлену, замочену квасолю і варити до напівготунку.

4. Підготувати борщову заправку: на гарячу сковорідку налити олію та спасерувати дрібно 

січену цибулю, моркву і буряк нарізані соломкою, смажимо до  ґатунку, потім додаємо 

томатну пасту.

5. Запарити окропом пшоно.

6. Коли квасоля практично звариться, додають картоплю нарізану часточками і дають 

закипіти. Додають капусту нарізану соломкою і варити 10-15хв .

7. Коли капуста буде напівготова, додати борщову                                                                                

заправку і  дати закипіти.

8. Пшоно розтерти в ступці ( можна блендером) і додати                                                                          

в борщ.

9. Сало розтерти з часником і теж додати в борщ,                                                                                

який “мліє” на вогні.

10. За 5хв до закінчення варіння додати сіль. зелень
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Вправа: «Склади пазли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буряк - соломка

Каруста - соломка

Морква - соломка

Біле коріння - соломка

Цибуля -соломка

Картопля - часточки

Яблука - часточки

 

Буряк - соломка

Капуста - соломка

Морква - соломка

Цибуля - соломка

Біле коріння - соломка

Яблука - часточки

Свіжі помідори - часточками

Картопля - часточками

Кабачки - часточками

 

Картопля - кубиками

Буряк - скибочками

Капуста - шашками

Морква - скибочками

Біле коріння - скибочками

Цибуля - кубиками

 

Картопля - часточками

Буряк - соломкою

Капуста - соломкою

Морква - соломкою

Гарбуз - соломкою

Цибуля - соломкою
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Модель «перевернутого» уроку 
Професія – Перукар(перукар-модельєр). Манікюрник                                                                              

Кваліфікація -   3 розряд (І клас)                                                                                                                                    

Предмет – «Спеціальне малювання» 

План  лабораторно-практичного заняття з використанням ІКТ 
Тема програми: Живопис дрібних предметів.                                                                                                      

Тема уроку:  Замальовка нескладних візерунків. Розмалювання дрібних предметів (нігтів).  

   Мета уроку:  

 Навчальна: Повторити теоретичний матеріал, узагальнити знання учнів з вивченої теми 

щодо основ техніки акварельного живопису, методом та видами, навчитись 

використовувати набуті знання для формування власної стратегії вивчення наступної теми  

«Живопис дрібних деталей», закріпити та удосконалити знання, уміння та навички учнів 

по замальовці нескладних візерунків та розмалюванню дрібних предметів (нігтів).  

Розвиваюча: Розвивати здібності учнів до малювання, навички творчого мислення,  

розкриття, розвиток інтелектуального потенціалу учнів, формування умінь самостійно 

здобувати й представляти знання, розвивати вміння систематизувати вивчене, 

використовувати вивчене на практиці.                                                                                                    

Виховна:  Виховувати в учнів прагнення до успіху, вміння працювати в команді, потребу 

у творчості, удосконалення естетичного смаку; формувати інформаційну компетентність. 

Методична: Підвищення результативності навчання учнів шляхом використання 

технології  Quipper School: перевернутий клас: відмінності від звичайного уроку, переваги 

та складності  реалізації.                                                                                                                                                     

Очікувані результати: Засвоєння теоретичного матеріалу на відповідному рівні, 

сформована стратегія щодо вивчення теми ЛПР «Замальовка нескладних візерунків. 

Розмалювання дрібних предметів (нігтів)», виконані практичні та творчі завдання з теми, 

вміння під час цього уроку учні зможуть приступити до виконання лабораторно-

практичної роботи по замальовці нескладних візерунків та розмалюванню дрібних 

предметів  (нігтів).  

Тип уроку: урок закріплення і удосконалення знань, умінь, навичок 

Вид уроку:  лабораторно-практична робота з використанням ІКТ. 

Форма організації навчальної діяльності: змішане навчання: зона роботи онлайн, зона 

роботи в групі, зона роботи з викладачем. 

Методи проведення уроку: робота в групах, творча майстерня, створення ситуації успіху  

Дидактичне забезпечення уроку:   
план уроку (додаток 1) ;  

Play list (робочий лист) (додаток 2); 

опорний конспект для вивчення нового матеріалу (додаток 3 ); 

онлайн - тест (завдання) по визначенню рівня підготовки учня до уроку (додаток 4 ); 

РР –презентація «Класифікація манікюра» (додаток 5 ); 

інформаційні плакати ( художній розпис манікюру в патріотичному,  петриківському, 

китайському, новорічному стилі) ( додатки 6); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блідар І.М. , державний 

навчальний заклад                                                  

«Кіровоградський професійний 

ліцей сфери послуг»,                                                        

викладач предмету «Спеціальне 

малювання» 

 



 61 

комплект тренувальних карт по вимальовуванню дрібних деталей (додаток 7); 

комплект тренувальних карт по розмалюванню дрібних предметів (нігтів) за різними 

стилями (додаток 8); 

майстер-класи (відео) по розмалюванню нігтів в різній техніці та стилях (додатки 

9,10,11,12);                                                                                                                                                                                 

очікувані результати (фідбек), рефлексія (додаток 13); 

скриншот сайту (блогу), (додаток 14); 

технологічна карта підготовки викладача, учня до уроку(додаток 15); 

термінологічний словник (додаток 16); 

завдання для груп (додаток 17); 

макети нігтів (додаток 18). 

Міжпредметні зв'язки: 
Манікюрна  справа – Тема 3: «Сучасні технології манікюрних робіт». 

Матеріалознавство– Тема 1: « Сучасні косметичні засоби для виконання манікюрних 

робіт». 

Інформаційні технології – Тема 1: «Використання інформаційних технологій у сфері 

послуг». 

Виробниче навчання — Тема 4: «Художній розпис та декоративне оформлення нігтів». 

 Спеціальне малювання: Теми 2: «Основи техніки акварельного живопису».                                                                                                                          

   Список основної і додаткової літератури:  
Л.А. Василевська , “Спеціальне малювання” , 1989 р. 

Ф.М. Пармон , “Малюнок та графіка костюму” , 1987 

Методичні рекомендації «Загально-методичні підходи до оформлення та ведення 

комплектів навчально-програмної документації, навчально-методичної документації, 

майстра виробничого навчання ПТНЗ» »  (Державний заклад «Навчально-методичний 

кабінет професійно-технічної освіти у Кіровоградській області», 2012 р. 

Збірник інноваційних ідей робітничих професій сфери послуг (для учнів, педагогічних 

працівників сфери послуг), 2014 р. 

Дишлєва С. ІКТ-технології та їх роль в навчально-виховному процесі», С. Дишлєва 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://qoo.by/2Cu . 

Пилипчук О. «Перевернене» навчання інформатики / О. Пилипчук [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://qoo.by/2Bl . 

Приходькіна Н. О. Використання технології «переверненого» навчання у професійній 

діяльності викладачів вищої школи / Н. О. Приходькіна [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://qoo.by/2Bk .                                                                                                                                                            

Вимоги до знань і вмінь учнів:                                                                                                                                             

Учні повинні знати:  техніку розмалювання дрібних предметів (нігтів); стадії при роботі 

фарбами: малюнок, основні колірні відносини, робота над деталями, уточнення загального 

колористичного рішення.                                                                                                              

Учні повинні вміти: замальовувати нескладні візерунки, розмальовувати дрібні предмети 

(нігті) в різному стилі.  

Матеріально-технічне забезпечення уроку:   
інтерактивна дошка Фліп-чарт; 

мережа Internet; 

ПК – Ноутбуки АCER 5720, планшети, смартфони; 

магніти для закріплення паперу; 

прості та кольорові олівці, фарби,  аркуші паперу, гумки.                                                                                                                             

 Ми знаходимося тут, щоб зробити свій внесок у цей світ.  Інакше навіщо ми тут?                                                                                    

           Стів Джобс  

Структурні елементи ЛПР  за «перевернутим навчанням» 

Підготовчий етап: викладач надсилає посилання на ресурс,  в якому розміщує всі 

необхідні матеріали до уроку. В даному випадку в мене створений тематичний блог 
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«Розфарбуй своє життя» (Irina Blidar@ gmail.com), існує хмарне середовище. Свою 

роботу починаю зі складання плейлисту.   План уроку опублікований заздалегідь на блозі 

(сайті).                                                                                                                                                       

Учні працюють у групах. Групи можна об’єднувати на підставі результатів попереднього 

опитування , яке учні  виконують дома.  В даному блозі за тиждень до відкритого уроку 

виставляю Play list (робочий лист), включаючи до нього наступний матеріал:  

 Інструменти викладача, сервіси

інтерактиву для впровадження

«перевернутого навчання»

Google.диск;

 Хмарне середовище;

 learningApps.org 

Матеріали підготувала:                                                                                      

методист вищої категорії                                                                                  

Блідар І.М.

2016 р.

Скриншот сайту (блогу) додаток 14

http://LearningApps.org/display?v=pd2dvcwkn16
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Теоретичний матеріал: 
план урока;  

опорний конспект для вивчення нового матеріалу (відеоролик з лекцією або лекціями); 

онлайн - тест (завдання) по визначенню рівня підготовки учня до уроку;  

термінологічний словник; 

інформаційні плакати; 

Практичні завдання: 
комплект тренувальних карт по вимальовуванню дрібних деталей; 

комплект тренувальних карт по розмалюванню дрібних предметів (нігтів) за стилями, 

методами та видами; 

Відеоролики: 
майстер-класи (відеоролики) по виконанню художнього розпису нігтів в різній техніці та 

стилі (освітній ресурс Інтернету); 

Презентацію до теми: 
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РР –презентація «Класифікація манікюра»;  

Надаю учням скриншоти сайту або блогу. 

Визначаю очікувані результати: (англ. feedback - зворотня дія) - відгук, критичний 

коментар до чогось. 

Ставляться цілі навчання: повторити теоретичний матеріал, узагальнити знання учнів з 

вивченої теми щодо класифікації манікюру за стилем, методом та видами, навчитись 

використовувати набуті знання для формування власної стратегії вивчення наступної теми  

«Живопис дрібних деталей», закріпити та удосконалити знання, уміння та навички учнів 

по замальовці нескладних візерунків та розмалюванню дрібних предметів (нігтів).  

Домашня підготовка: учням дається домашнє завдання  для самостійної підготовки  - 

посилання на сайт, де викладено матеріал до уроку.  Учні отримують  в якості домашнього 

завдання навчальне відео, теоретичний матеріал для вивчення нового матеріалу.  Вони 

можуть його переглянути в зручний для них час, у зручному місті,  переглядів може 

бути скільки завгодно. Викладач  на уроці має можливість  якісно організувати навчальну 

діяльність кожного учня з урахуванням їх можливостей. Перед тим, як провести урок за 

технологією «Перевернутий клас», необхідно продумати кожен момент уроку. І в цьому 

мені допомагає «технологічна картка» уроку (додаток 4), в якій я фіксую: що і за чим 

необхідно виконувати. 

сформувати завдання і визначити терміни його виконання;  

 розробити робочий лист; 

 сформувати список нової лексики за темою для приведення у відповідність розуміння 

змісту навчального відео (термінологічний словник);                                                                                                                                            

– підібрати (створити) навчальне відео: (майстер-класи (відеоролики) по виконанню 

художнього розпису нігтів в різній техніці та стилі (освітній ресурс Інтернету); 

  підібрати (створити) тестове завдання (вправу) за тематикою навчального відео або 

інших ЕОР: (онлайн - тест (завдання) по визначенню рівня підготовки учня до уроку);       

підготувати РР-презентацію  на тему: «Класифікація манікюра»;                                      

створити список запитань для контролю розуміння змісту навчального відео або 

презентації; 

розробити інформаційні плакати до даної теми;  

 відібрати завдання для практичної роботи:  

- комплект тренувальних карт по вимальовуванню дрібних деталей;                                                                                                       

- комплект тренувальних карт по розмалюванню дрібних предметів (нігтів) за стилями, 

методами та видами);                               

 прогнозувати можливий варіант зворотного зв'язку з учителем (електронною поштою або 

за допомогою використання миттєвих повідомлень), рефлексія.  

Рефлексія уроку. 

1. Що я повинен був зробити при виконанні завдань перевернутого уроку?  

2.Яку роботу я проробив реально? На скільки якісно я це зробив?  

3. Які труднощі виникли у мене при виконанні завдань?  

4. Що або хто допоміг мені вирішити проблеми, що виникли?  

5. Що нового я дізнався та навчився з даної теми уроку?  

6. Чи буду я брати участь у таких уроках? Чому?       

 7. Мої побажання.  

Хід уроку 

1. Організаційна частина  (2 хв).                                                                    

перевірка наявності учнів;     

перевірка готовність учнів до уроку; 

2. Вступний інструктаж (вступна частина). 
повідомлення теми та мети уроку;                                  

повідомлення цілей та задач уроку; 

проведення онлайн – тестування (учні в комп’ютерному класі виконують вправу «Знайди 
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пару» по визначенню рівня підготовки учня до уроку на платформі learningApps. Org).   

Обговорення результатів виконання домашнього завдання                                                           

(в навчальній аудиторії): 

опорний конспект для вивчення нового матеріалу  

онлайн - тест (завдання) по визначенню рівня підготовки учня до уроку  

РР –презентація «Класифікація манікюра» 

інформаційні плакати ( художній розпис манікюру в патріотичному,  петриківському, 

китайському, новорічному стилі); 

комплект тренувальних карт по вимальовуванню дрібних деталей; 

комплект тренувальних карт по розмалюванню дрібних предметів (нігтів) за різними 

стилями; 

майстер-класи (відео) по розмалюванню нігтів в різній техніці та стилях; 

онлайн - тест (завдання) по визначенню рівня підготовки учня до уроку 

 Мотивація навчальної діяльності учнів. 

Быть можно дельным человеком  

И думать о красе ногтей.                                                                                                                                                              

( (з романа в віршах «Евгеній Онегін» (1823—1831) О. С. Пушкіна (1799-1837). 

 Напевно, кожна дівчина хоча б раз намагалася намалювати у себе на нігтях якісь 

малюнки, тобто намагалася відтворити прийоми художнього розпису нігтів. В більшості 

випадків, результати не задовольняли власницю, так як процес досить трудомісткий і 

вимагає певних умінь і спритності. Яскравий і ефектний розпис нігтів буде доречний і на 

ділових зустрічах, і під час веселих вечірок. Залишаються популярними і різноманітні 

малюнки. Це можуть бути скромні візерунки або справжні картини, для створення яких 

використовуються спеціальні технології. Залежно від ситуації підбирається і оформлення 

нігтів. Майстер може зробити художній манікюр, використовуючи запропоновану 

тематику. Наприклад, для новорічного оформлення нігтів вибрати малюнки з ялинками 

або зображеннями дуже маленьких фігурок новорічних персонажів. Тут можливості 

обмежені лише фантазією і професійними навичками майстра. 

Найголовніше, щоб художній манікюр не виглядав вульгарно або смішно, а влучно 

підходив до образу своєї власниці. 

Якщо ви не маєте можливості відвідати манікюрний салон, або просто вирішили 

спробувати виконати художній розпис нігтів самостійно, тоді наступна інформація буде 

корисною для вас. 

Не варто відразу, без досвіду і практики, «замахуватись» на складний багатобарвний 

розпис. З таким малюнком впоратися під силу тільки майстру. Почніть з малого - з 

створення на нігтях художнього дизайну з різними геометричними елементами - лініями, 

фігурами, смугами. 

Сучасний манікюр має безліч градацій. У подібному різноманітті можна виділити два 

основних напрямки декоративного розпису нігтів - класичний і художній. Класичний 

манікюр передбачає залучення спокійних тонів і загальноприйнятих технік, художній 

нігтьовий дизайн являє собою ціле мистецтво і заслуговує на детальну розповідь про себе. 

Художній розпис нігтів використовує різні декоративні елементи, а також розпис на 

нігтях. Для його виконання підійдуть всі типи нігтів. Малюнки та візерунки, які при тому 

виходять, завжди привертають увагу не тільки до рук, але і до загального вигляду 

власниці такої краси. Найчастіше художній манікюр роблять в салонах краси, оскільки 

для його виконання потрібні не лише спеціальні інструменти і матеріали а й професійна 

рука майстра. 

Актуалізація знань учнів (відповіді на поставлені запитання, які дають можливість 

виявити теоретичні знання учнів, їх підготовленість до лабораторно-практичного заняття): 

Перелік питань на основі подкасту (ознайомлення з запропонованими матеріалами в 

хмарному середовищі): 

1. Які визнаєте форми штучних нігтів? 
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квадрат; 
 овал; 

мигдаль; 

стилет; 

пика; 

мякий квадрат; 

сквоовал; 

квадратно-овальна форма; 

видовжений овал; 

скошена форма та інш. 

2. Що таке Нейл арт ? 

декоративне оформлення нігті за бажанням замовника (декоративне покриття нігтів лаком 

- художній розпис нігтів, декоративне оформлення нігтів). 

3. Які стилі в художньому розписі нігтів вам відомі? 

петриківський; 

азіатський (китайський, японський) ; 

арт-деко; 

ретро; 

новорічний; 

геральдичний (патріотичний); 

рок; 

астростиль; 

диско; 

піжамний; 

шанель; 

омбре; 

тиффані; 

хіпі; 

золота осінь і т.п. 

4. Які модні треди в манікюрі 2017 року? 

геометричні малюнки; 

єгипетські малюнки; 

ієрогліфи; 

анімалістичний жанр; 

квітковий; 

омбре; 

місячний; 

французький манікюр; 

крапковий; 

ефект кошачого ока; 

скляний; 

малюнки з допомогою стендпінга. 

5. Які кольори для сучасного манікюру в тренді? 

білий; 

тілесний; 

червоний; 

 синій; 

 фіолетовий. 

6. Які ви знаєте види орнаменту? 

геометричний; 

рослинний; 

зооморфний; 
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антропоморфний; 

предметний; 

каліграфічний; 

пейзажний; 

геральдичний. 

7. Перерахуйте основні мотиви українського орнаменту: 

дуб; 

берегиня; 

калина; 

виноград; 

троянда; 

мак; 

хміль; 

птахи; 

лілеї; 

зірки. 

 8. Які ви знаєте основні гармонічні поєднання кольорів за колом Ітена? 

червоний — зелений; 

синий — помаранчевий; 

жовтий — фиолетовий. 

9.  Охарактеризуйте ахроматичні та хроматичні кольори: 

ахроматичні кольори — всі відтінки білого й чорного кольорів; 

хроматичні кольори — всі кольори спектра, крім білого та чорного. 

10.  Перерахуйте основні прийоми нанесення малюнків та аплікацій на нігті: 

стендпінг (трафаретом); 

спеціальною ручкою; 

олівцем; 

сірником; 

зубочисткою; 

булавкою; 

бавовняною паличкою; 

губкою; 

голкою.                                                                                                                                                     
Ознайомлення з порядком виконання роботи.    

Творча  майстерня №1  

Високий рівень підготовки 
1. Зона роботи з вчителем.  

2. Зона роботи онлайн. 

3. Зона роботи в групі. 

4. Презентувати  результати своєї роботи.  

Творча майстерня №2 

Достатній рівень підготовки 

1. Зона роботи в групі.  

2. Зона роботи з вчителем. 

3. Зона роботи онлайн.  

4. Презентувати  результати своєї роботи. Творча майстерня №3  

Задовільний рівень підготовки 
1. Зона роботи онлайн.  

2. Зона роботи в групі. 

3. Зона роботи з вчителем.  

3. Презентувати  результати своєї роботи. 

Повідомлення про критерії оцінювання виконаних  завдань. 
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Відповідь викладача на запитання учнів.   

3. Поточний інструктаж /практична частина/ 
видача завдань для самостійної роботи учнів; 

розподіл учнів по робочим зонам; 

цільові обходи робочих місць учнів: 

простежити за своєчасним початком роботи учнів; 

правильною організацією робочих місць і дотриманням правил охорони праці; 

перевірити правильність виконання трудових прийомів; 

індивідуальна робота з учнями. 

прийом та оцінювання виконаних завдань, робіт; 

Під час практичної роботи можна використовувати різні форми роботи. Я здебільше 

використовую творчі завдання, роботу з Інтернет ресурсами. 

 Учні виконують лабораторно-практичну роботу, використовуючи  

комплект тренувальних карт по вимальовуванню дрібних деталей; комплект тренувальних 

карт по розмалюванню дрібних предметів (нігтів) за стилями, методами та видами)                               

4. Заключний інструктаж /заключна частина/ 
аналіз діяльності учнів у процесі всього заняття; 

груповий захист ЛПР; 

аналіз виконання роботи  і допущених помилок; 

повідомлення та обгрунтування оцінок; 

видача домашнього завдання. 

Домашнє завдання: 

Переглянути відео http://youtu.be/QCPMD3xdo9E, відповісти на запитання. Підготувати 

огляд сайтів з корисною інформацією про нанесення малюнка (візерунка) на макет нігтя. 

 Рефлексія уроку.                                                                                                                    
 1. Що я повинен був зробити при виконанні завдань перевернутого уроку?  

2. Яку роботу я проробив реально? На скільки якісно я це зробив?  

3. Які труднощі виникли у мене при виконанні завдань?  

4. Що або хто допоміг мені вирішити проблеми, що виникли?  

5. Що нового я дізнався та навчився з даної теми уроку?  

6. Чи буду я брати участь у таких уроках? Чому?  

 7. Мої побажання.  
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Завдання для груп                                                     

(маршрут групи) 

 Додаток №

Творча  майстерня №1

Високий рівень підготовки

1. Зона роботи з вчителем.

2. Зона роботи онлайн.

3. Зона роботи в групі.

4. Презентувати  результати своєї роботи.

Творча майстерня №2

Достатній рівень підготовки

1. Зона роботи в групі.

2. Зона роботи з вчителем.

3. Зона роботи онлайн.

4. Презентувати  результати своєї роботи.

Творча майстерня №3

Задовільний рівень підготовки

1. Зона роботи онлайн.

2. Зона роботи в групі.

3. Зона роботи з вчителем.

3. Презентувати  результати своєї роботи.

 

 

Технологічна карта підготовки                                            
викладача до уроку:

 сформувати завдання і визначити терміни його 
виконання; 

 розробити робочий лист;

 сформувати список нової лексики за темою для 
приведення у відповідність розуміння змісту 
навчального відео (термінологічний словник);                                                                                 
– підібрати (створити) навчальне відео:                                   
(майстер-класи (відеоролики) по виконанню 
художнього розпису нігтів в різній техніці та стилі 
(освітній ресурс Інтернету);

 підібрати (створити) тестове завдання (вправу) за 
тематикою навчального відео або інших ЕОР: 
(онлайн - тест (завдання) по визначенню рівня 
підготовки учня до уроку);      

 підготувати РР-презентацію на тему: 
«Класифікація манікюра»; 

 створити список запитань для контролю розуміння 
змісту навчального відео або презентації;

 розробити інформаційні плакати до даної теми; 

 відібрати завдання для практичної роботи: 

 - комплект тренувальних карт по вимальовуванню 
дрібних деталей;                                                                                                       
- комплект тренувальних карт по розмалюванню 
дрібних предметів (нігтів) за стилями, методами та 
видами);                              

 прогнозувати можливий варіант зворотного 
зв'язку з учителем (електронною поштою або за 
допомогою використання миттєвих повідомлень), 
рефлексія. 

додаток 15
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Play list (робочий лист)

Теоретичний матеріал:
 план урока; 

 Play list (робочий лист);

 опорний конспект для вивчення нового матеріалу ;

 онлайн - тест ( завдання) по визначенню рівня 
підготовки учня до уроку; 

 словник термінів;

 інформаційні плакати;

 технологічна карта підготовки викладача до уроку;

 технологічна карта підготовки учня до уроку;

Практичні завдання:
 комплект тренувальних карт по вимальовуванню 

дрібних деталей;

 комплект тренувальних карт по розмалюванню 
дрібних предметів (нігтів) за стилями, методами та 
видами;

Відеоролики:
 майстер-класи (відеоролики) по виконанню 

художнього роспису нігтів в різній техніці (освітній 
ресурс Інтернету);

Презентація до теми:
 РР –презентація «Класифікація манікюру»;

додаток №2
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Опорний конспект   (фрагмент)                                                                                                                                 

Технiка акварельного живопису  додаток 3                             

додаток 3

Опорний конспект   (фрагмент)

Технiка акварельного живопису

Техніка акварельного живопису вимагає великої майстерності, оскільки прозорість фарб

не дозволяє переписування зображення. Аквареллю малюють на зернистому, 

акварельному папері використовуючи паперову палітру, пензлі з хутра вивірки, поні. 

Акварельна техніка — практично єдина, що не використовує білил. Роль білої фарби

виконує сам папір. Це не виключає використання акварелі в складних, змішаних техніках, 

коли акварель використовують разом з художнім вугіллям, малюнком графітовими

олівцями тощо.

Тимошин Олег. Літо. Акварель, 2001

Техніка використання акварельних фарб достатньо проста — потребує чистої води, 

щільного паперу, а фарби швидко сохнуть. Здається на цьому усі легкі моменти закінчуються

і починаються усі складні. Малювання акварельними фарбами потребує навичок, 

старанності, уміння добре використовувати переваги акварельної техніки. Навіть у фахових

майстрів порушення техніки і старанності в використанні акварелі призводить до 

неохайного, неприємного вигляду кінцевого результату.

Живопис – частина, вид образотворчого м-ва, що спрямований на передачу зорових

образів за допомогою спеціальних технічних засобів. Традиційно живопис — нанесення

зображень фарбами на тверду, нерідко на тканину або паперову основу.

У творах живопису використовуються такі способи передачі, як колір, малюнок, 

світлотінь, графічність та виразність мазків, композиції та фактури, що дозволяє

відтворити на площині багатогранне багатство світу, об’ємність та повноту предметів, їх

мальовничість, матеріальну своєрідність, просторову глибину та світлоповітряне

середовище.

Колір — найбільш специфічний для живопису виразний засіб. Його сила вираження, 

здатність викликати різноманітні емоційно-почуттєві асоціації підсилює враження від

побаченого зображення, обумовлює декоративну і виразну можливість живопису. У 

творіннях саме колір створює цілісну с-му — колорит.

32

 

Інформаційні плакати ( художній розпис манікюру в патріотичному,  

петриківському, китайському, новорічному стилі)                      додатки 6 

РР –презентація «Класифікація манікюра»  додаток 5 

36
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Інформаційний плакат

Китайський розпис

 додаток 6

Інформаційний плакат

Патріотичний розпис
 додаток 6

Інформаційні плакати ( художній розпис манікюру в патріотичному,  

петриківському, китайському, новорічному стилі)                      додатки 6

37  

 

Інформаційний плакат

Новорічний розпис

 додаток 6

Інформаційний плакат

Петриківський розпис
 додаток 6

38  
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Комплект тренувальних карт по розмалюванню дрібних 
 предметів (нігтів) за різними стилями   (додаток 7 , додаток 8)         
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Комплект тренувальних карт по вимальовуванню дрібних 

деталей додаток 7
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Тренувальна карта 4

Комплект тренувальних карт по розмалюванню дрібних

предметів (нігтів) за різними стилями додаток 8
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Тренувальна карта 13 Тренувальна карта 14
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Тренувальна карта 17
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Майстер-класи (відео) по розмалюванню нігтів в різній техніці та стилях   

(скриншоти)                                          (додатки 9,10,11,12) 

 

Майстер-класи (відео) по розмалюванню нігтів в різній техніці та 

стилях   (скриншоти)                                          (додатки 9,10,11,12)
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Макети нігтів     додаток 18 

Макети нігтів                                                       додаток 18

46
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Лабораторно-практичне заняття з використанням ІКТ 

за технологією “перевернутого навчання”

Тема програми: Живопис дрібних предметів.

Тема уроку:  Замальовка нескладних візерунків. Розмалювання дрібних 

предметів (нігтів).
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