
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! 

 

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 

 

Урок № 7 

Дата: 17. 01.2023 

Тема:  Правила етикету за столом: призначення столових приладів 

Мета: Охарактеризувати Правила етикету за столом і призначення столових приладів; 

розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу 

до професії. 

Хід уроку: 

Ряд додаткових правил: 

✓ Хліб потрібно брати виключно руками, а не наколювати його на вилку. 

✓ Відрізаючи порційний шматок м'яса, можна захопити трохи гарніру і з'їсти всі разом. 

✓ Якщо ви їсте суп, то столова ложка весь час повинна залишатися в тарілці. Не 

потрібно викладати її на стіл або ж притуляти до краю тарілки. 

✓ На званій вечері у себе вдома порційні страви слід подавати з лівого боку від гостя. 

✓ Із загального соусника потрібно брати соус спеціальною ложкою. І слід брати трохи 

соусу, щоб його вистачило всім присутнім. 

✓ Ніколи не можна їсти соус з тарілки, умочуючи в ньому хліб. 

✓ Якщо випадково на скатертину пролився напій або впала крапля супу або соусу, то 

слід промокнути пляму за допомогою серветки і залишити її на столі. 

✓ Якщо столовий прилад впав на підлогу, то не варто вставати зі стільця і швидше його 

піднімати. Попросіть подати вам новий прилад. 

✓ Не варто підбирати з підлоги і впалу їжу. Ведіть себе спокійно, навіть якщо частина 

страви впала під стіл. 

✓ У тому випадку, якщо ви відкусили занадто гарячий шматок страви, то швидше 

запийте його яким-небудь напоєм. Не варто широко відкривати рот, махати руками 

і доповідати всім, що ви обпеклися. 

✓ Якщо був проковтнутий шматок гострої страви, то запивати його не можна, інакше 

може стати ще гірше. 

✓ Якщо виникло бажання з'їсти бутерброд з паштетом, то потрібно покласти на свою 

тарілку шматочок хліба, потім спеціальною ложечкою додати трохи паштету. 

Паштет потрібно наносити на хліб за допомогою ножа, а потім готовий бутерброд є, 

використовуючи два столових приладів. 

      Елементарні правила етикету знадобляться кожному. Неважливо, скільки років людині, 

і запрошений він в ресторан або додому. Дотримуватися правил хорошого тону слід завжди 

і скрізь. 

 

Урок № 8 

Дата: 17. 01.2023 

Тема:  Тонкощі і основні правила поведінки в гостях  
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Мета: Охарактеризувати тонкощі і основні правила поведінки в гостях; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до 

професії. 

Хід уроку: 

Культура запрошення і прийому гостей дуже важлива. В першу чергу саме господар задає 

тон святу в своєму будинку. Починати слід з запрошення. Важливо пам'ятати про те, що 

запрошувати гостей потрібно за тиждень до призначеної дати, не пізніше, щоб їм було 

зручніше скласти свій розклад, а також підготуватися до вашого свята. Якщо хто-небудь 

прийти не зможе, не можна з'ясовувати у людини причину, так як вона може бути надто 

особисте. 

      Бажано запрошувати однакова кількість дівчат і хлопців, щоб кожен зміг знайти собі 

співрозмовника. Дуже негарно виходить, коли в гостях кілька дівчат і лише один молодий 

чоловік – і навпаки. Такі заходи ставлять у незручне становище не тільки запрошеного 

людини, але і самого господаря. Такому гостеві доводиться приділяти більше часу, ніж 

іншим, щоб він не почувався самотньо. 

      Якщо ви запрошуєте друзів на день народження, ні в якому разі не вимагайте від них 

конкретного подарунка. Такі запити виглядають дуже непривабливо і можуть назавжди 

зіпсувати про вас враження. 

При складанні меню бажано врахувати уподобання запрошених, про які вам відомо. 

Пам'ятайте: якщо у когось з ваших приятелів алергія на той чи інший продукт, бажано 

прибрати його зі списку або попередити гостя про його наявність в тому чи іншому блюді. 

Однак робити це слід пошепки, щоб ніхто з оточуючих не чув. 

Приймати гостей повинен господар, ні в якому разі не помічниця по дому або вже 

прибули гості. Важливо з усмішкою привітати друзів і допомогти їм роздягнутися, а після 

проводити нових гостей в кімнату до решти. 

У тому випадку, якщо запрошений знайомий з усіма, ви можете спокійно займатися 

своїми справами; якщо ж ні, то слід обов'язково представити новачка – для запобігання 

незручної ситуації. 

Коли збереться більше половини гостей, можна буде запропонувати їм напої або 

легкі закуски. У тому випадку, якщо хтось сильно затримується, чекати його варто не 

більше 15 хвилин, а потім вже можна буде запрошувати всіх до столу. 

Страви подаються строго по черзі: на столі вже повинні лежати закуски, бажаючим 

приносять перше блюдо, а після цього на стіл ставляться другі (гарячі). Пропонувати їжу 

варто спочатку найстаршому гостю: таке ставлення покаже вас як поважає своїх друзів 

господаря. Не дуже красивим вважається питати про те, чи сподобалося комусь ваше блюдо 

або ні. Якщо воно припало до смаку, вам обов'язково повідомлять про це самостійно. 

Намагайтеся підтримувати позитивний настрій у всіх запрошених і пропонувати 

цікаві теми для спілкування. Приділяйте час кожному приятелеві і частіше посміхайтеся. 

Дайте зрозуміти друзям, що ви їм ради. 

 

Питання для самоперевірки: 

1.Чому варто запрошувати в гості однакову кількість дівчат і хлопців?  

2. Що робити, якщо на підлогу впав якийсь столовий прибор? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми. 

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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