
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

Знання - це наша сила! 

      Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Урок № 27 

Дата: 16.06.2022 

Тема:  Правила етикету в ресторані 

Мета: Охарактеризувати правила етикету в ресторані; розвивати аналітичне мислення, професійні 

навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

                У випадку якщо ви йдете в подібний заклад з компанією і прийшли раніше за 

інших, то чекати їх потрібно зовні і лише потім заходити всією компанією. Якщо ви не 

встигли підготуватися до відвідування ресторану і не знаєте що робити в якихось питаннях, 

то не варто нервувати, достатньо буде просто помічати те, що роблять інші відвідувачі та 

повторювати за ними. 

      Приходячи в ресторан зі супутником або друзями, важливо не просто мовчки поїсти, а 

вміти підтримати світську розмову. Є певні теми, на які не можна спілкуватися в подібних 

місцях, вони стосуються смерті, хвороб, інтимного життя, політики і релігії. 

      Стосовно дамської сумочки, не всі знають, що з нею робити в ресторані. Якщо її 

габарити дуже малі, то правильніше буде помістити її на стіл, у разі великих розмірів 

ставити сумку можна на підлогу або спеціальний стілець для таких цілей, ще можна 

помістити її на спинку стільця, де сидить жінка. Якщо потрібно підфарбувати губи, 

перевірити макіяж, цього не можна робити в загальному залі, треба попросити дозволу 

вийти в дамську кімнату, і зробити всі необхідні маніпуляції. 

          Приходячи в ресторан з кавалером, дама повинна привітатися, якщо її супутник 

зустріне знайомого. Вихованість і правильна поведінка стануть для вас корисними в будь-

якій ситуації, а незнання таких норм і правил може призвести до неприємних наслідків. 

    Перше, що повинен пам'ятати чоловік, приходячи в ресторан, так це правила галантності. 

Відсувати стілець для жінки, дивитися, чи не потрібно їй наповнити келих, донести 

замовлення супутниці до офіціанта і вирішити будь-які питання, які можуть виникнути в 

ході вечора. Чоловік повинен піклуватися і про те, щоб його жінка добре і смачно поїла, бо 

може сам запропонувати їй деякі страви з меню. Під час перебування у ресторані, чоловік 

стежить і за бесідою, яка виникає за столом, спрямовує її в потрібне русло і контролює 

Урок № 28 

Дата: 16.06.2022 

Тема:  Правила етикету в ресторані 

Мета: Охарактеризувати правила етикету в ресторані; розвивати аналітичне мислення, професійні 

навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

Важливо не зловживати темами, які цікаві саме чоловікам. Завдання справжнього 

джентльмена – створити атмосферу, в якій буде затишно і цікаво всім. 

    Якщо чоловік палить, то робити це в присутності дами або інших гостей не потрібно, для 

цього передбачена спеціальна кімната. Якщо ваша супутниця не курить, то варто і ресторан 

вибирати відповідний, де ніхто їй не завадить своєю сигаретою або сигарою. 



      Не всі знають, як правильно давати чайові, і яка сума повинна бути видана офіціантові 

за хорошу роботу. Важливо сказати, що якщо ви не задоволені роботою офіціанта, ви 

можете залишити його без чайових. Коли ж все було зроблено швидко і професійно, вам не 

заважали насолоджуватися трапезою і вчасно все прибирали і приносили, то правильним 

буде залишити десять відсотків від суми, яка вказана в чеку. 

      Якщо ви хочете покликати офіціанта, потрібно всього лише підняти вказівний палець 

вгору і встановити зоровий контакт. Професіонали відразу помітять ваше прохання і 

негайно поспішають до вас. 

        Якщо ви хочете попросити рахунок, потрібно в повітрі зробити помах, схожий на 

підпис документів, тоді офіціант оформить вам чек і піднесе для оплати. Якщо вас довго не 

помічають, можна підійти до барної стійки або покликати офіціанта по імені, якщо ви його 

знаєте.   

Питання для самоперевірки: 

1. Які основні правила етикету в ресторані для жінок ви запам’ятали?  

2. Які основні правила етикету в ресторані для чоловіків ви запам’ятали? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми;  

Рекомендована література: «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу 

закладів загальної середньої освіти Туташинський, В. І.; Кірютченкова, І. В. (2018). 

«Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої 

освіти Біленко, О. В; Пелагейченко, М. Л. (2018) 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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