
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 № 9 

Дата: 31. 01.2023 

Тема:  Тонкощі і основні правила поведінки в гостях  

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

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

професії. 

Хід уроку: 

      Збираючись на захід, дуже важливо продумати певні деталі, які покажуть вас 

відповідальним і добре вихованим гостем. Після отримання запрошення обов'язково 

подякуйте господарям і дайте ім знати, прийдете ви чи ні. У тому випадку, якщо ви не 

зможете прийти, попередньо зателефонуйте і повідомте про це, щоб у них був час запросити 

когось ще. При цьому зовсім не обов'язково говорити про причини вашої відсутності, 

просто вибачтеся. Бажано заздалегідь продумати одяг для свята: він повинна бути охайним, 

чистим і відповідати тематиці вечора. 

      Подбайте і про придбання подарунка, адже приходити в гості з порожніми руками дуже 

неввічливо. Якщо ви йдете на день народження, постарайтеся підібрати подарунок так, щоб 

він доставив імениннику задоволення. Якщо ж вас просто запросили на обід або вечерю, 

можете купити коробку шоколадних цукерок і хороше вино. Ці універсальні подарунки 

стануть в нагоді будь-якому господареві, а ви тим самим показуєте свою повагу і вдячність 

за запрошення. 

     У гості приходять вчасно. Не можна спізнюватися або приходити дуже рано, оскільки це 

може поставити у незручне становище господаря, який ще не зовсім готовий до прийому. 

Якщо ви затримуєтеся, бажано попередити про це по телефону і вибачитися. 

Як тільки ви переступаєте поріг чужого будинку, то автоматично стаєте гостем. 

Після цього необхідно вести себе відповідно до правил, які приписані етикетом. Зайшовши 

в квартиру, привітайтеся і ще раз подякуйте за запрошення, передайте господареві ваш 

подарунок і дочекайтеся, коли він проведе вас в кімнату до інших гостей. Привітайтеся зі 

всіма і постарайтеся приєднатися до спільної розмови. 

Важливо пам'ятати про те, що не слід розмовляти занадто багато. Не можна 

перебивати інших або розповідати всім про свої проблеми. Намагайтеся триматися гідно і 

позитивно, не треба сидіти мовчки весь вечір і чекати, коли вас буде розважати господар. З 

повагою ставтеся до співрозмовника і уважно його слухайте. 

Бажано не забувати про час і піти з вечора не занадто пізно, так як господарям 

потрібно буде ще багато всього зробити, щоб привести свій будинок в порядок. Перед 

виходом обов'язково подякуйте їм за теплий прийом, а решті  – за приємний вечір. 

Коли ви тільки прийшли, одразу слід сідати за стіл лише в тому випадку, якщо всі 

інші вже сидять. В іншому випадку ви ризикуєте уславитися невихованою людиною. 
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Урок № 10 

Дата: 31. 01.2023 

Тема:  Тонкощі і основні правила поведінки в гостях  

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

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

професії. 

Хід уроку: 

Правил поведінки за святковим столом досить багато. Зовсім не обов'язково суворо 

дотримуватися всіх, особливо коли ви на дружній вечері. Проте є основні норми, які завжди 

потрібно враховувати, щоб бути приємною і ввічливою людиною. 

Не слід тягнутися за бажаною стравою через весь стіл, краще попросіть вашого 

сусіда передати вам її. Ніколи не критикуйте страву господині, навпаки – їй буде приємною 

будь-яка похвала. Під час діалогу намагайтеся повернутися до свого співрозмовника 

обличчям. 

Столовий прилад слід тримати досить міцно. Підносьте його до рота дуже акуратно, 

щоб їжа не падала назад на тарілку. Виделку тримають у лівій руці, а ніж – у правій. Після 

завершення трапези складіть ваші прилади на тарілку. 

Якщо надходить дзвінок на мобільний телефон, тихо вибачтесь перед гостями і 

вийдіть з кімнати. Дуже непристойно голосно розмовляти, сидячи за столом в оточенні 

гостей. 

Потрібно враховувати також наступне: 

✓ Ні в якому разі не приходите у гості без запрошення або без попереднього дзвінка за 

день до відвідування – навіть якщо господарі при зустрічі завжди говорять вам про 

те, що чекають в будь-який час, не зловживайте чужий вихованістю. 

✓ Не можна заходити в інші кімнати без дозволу самих господарів, так як там може 

бути безлад, і ви поставите господарів в незручне становище. 

✓ Під час трапези не можна класти лікті на стіл або розмахувати руками. У кращому 

випадку ви можете пролити напій, в гіршому – вдарити сусіда. 

✓ Не можна голосно чавкати, жувати з відкритим ротом і розмовляти, поки не 

проковтнете їжу. 

✓ Не пийте багато алкоголю і не змушуйте інших гостей приєднуватися до вас в плані 

вживання таких напоїв. 

✓ Навіть якщо блюдо вам не припало до смаку, не показуйте своє невдоволення. В 

іншому випадку ви можете засмутити господиню. 

✓ Не чекайте, поки розійдуться всі гості, не засиджуйтеся. Не напрошуйтесь на 

ночівлю. 

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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