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13 лютого 2020 проведений відкритий урок  викладачем  

Мотрунько В.В. 

у групі № 27  з використанням ІКТ 



Тема програми : Холодні страви та закуски. 

Тема уроку: Бутерброди та салати; 

                       - сучасні суміші та соуси для холодних закусок  

   

 Навчальна  мета : Ознайомитися з класифікацією холодних страв 

 Вивчити особливості підготовки продуктів для холодних  закусок. 

 Приготування бутербродів, використання масляних сумішей та  

  сучасних соусів;      

      Асортимент салатів, форми нарізання овочів, способи оформлення. 

Навчии працювати з додатковими джерелами інформації, вирішувати  

проблемні виробничі ситуації  

та виконувати практичні завдання; 

узагальнити і систематизувати навчальний матеріал; 

 творчо застосовувати знання до підбору соусів до страв.  

Навчити пов'язувати матеріал з раніше вивченим. 

 

 Використання  ІКТ 



2.Виховна мета: 

 Виховувати в учнів відповідальність за раціональне використовування продовольчих 

ресурсів, зокрема сировини для приготування холодних страв і закусок.  

почуття відповідальності за якість приготування холодних страв і закусок, 

за дотримання технологічних режимів,  

 почуття гордості за досягнення в нашій країні наукового харчування,  

інтерес до обраної професії, навчаючи учнів різноманітних способів оформлення і       

подачі холодних страв,  

наполегливість в роботі, акуратність, 

прагнення до високих результатів праці. 

  

Розвиваюча мета : Формувати в учнів самостійність мислення шляхом розв'язання 

завдань, складання технологічних схем різних страв.  

Розвивати пізнавальний інтерес шляхом розв'язання задач, ситуацій, питань при 

вивченні дидактичного матеріалу шляхом бесід із учнями, використовуючи їх досвід і 

знання, одержані в процесі навчання.  

Сприяти формуванню науково-образного мислення шляхом демонстрації 

навчального матеріалу за допомогою інтерактивного плакату та застосування різних 

Інтернет ресурсів.  

Навчити учнів виділяти головне при складанні технологічних схем.  

  

Методична мета: Удосконалення методики проведення уроків із використанням інтерактивних 

технологій навчання та сучасних виробничих технологій. 



Холодні страви 
 та закуски 
-бутерброди, 
салати, 
-суміші, намазки 





Вивчаємо  класифікацію холодних закусок та продукти з яких  готують страви  



Застосування Інтернетресурсу 

https://www.thinglink.com/scene/ 

1240635161171722241 
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Використання 

Інтернетресурсів  



Закріплення матеріалу 





До уроку був створений електронний 

пробний мініпосібничок з коротким текстовим 

 матеріалом за темою 

  







На уроці  для вивчення  матеріалу застосували   

 «Інтерактивний плакат» - 

є сучасним багатофункціональним засобом навчання, який надає широкі можливості для організації 
 навчального процесу.  
Це, свого роду, укрупнена дидактична одиниця, дидактичний багатомірний інструмент, 
де забезпечується багаторівнева робота з певним обсягом інформації. 
Використані ресурси: 

 – https://www.thinglink.com/ 

- https://learningapps.org/create?new=40 
- https://www.ourboox.com/ 
- http://tpbkv.blogspot.com/2016/10/blog-post.html 
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