
 

 

                                    Дата: 27.03.19 

                                                                          Майстер в/н 

                                                                     Фролова Світлана Олександрівна  

                                                              Професія: Кухар 4 розряду  

                                                 Курс ІІІ група №34 

 

                        План уроку виробничого навчання  

Тема програми :  Приготування страв із яєць та сиру 

Тема уроку :  Приготування страв з яєць омлети (натуральний, змішаний та 

фарширований). 

Мета уроку :  

-  Формувати професійні знання та уміння при приготуванні омлетів 

- Закріпити отримані теоретичні знання практичними навичками. 

- Розвивати логічне мислення шляхом вирішення проблемних ситуацій. 

- Виховувати раціональне використання сировини енергоресурсів. 

Тип уроку :  урок комплексного застосування знань, умінь і  навичок при 

виконанні навчально – виробничих робіт. 

Методи навчання : Випереджальне  завдання, проект учнівської презентації, 

слайд – шоу, робота в малих творчих групах.  

Дидактичне забезпечення: мультимедійний проектор; ноутбук; технологічні 

картки; презентація «Приготування японського омлету. 

Комплексно – методичне забезпечення : 

 Інструкція № 149 з охорони праці по темі: «Приготування страв з яець.» 

Обладнання : стіл виробничий, настільні циферблатні ваги, холодильна шафа, 

жарочна шафа, електрична плита. 

Посуд і інвентар:  сито для просіювання борошна, каструлі, ємкість для 

замішування, сковороди, ніж, лопатки, збивалки, міксер,тарілки для подачі. 



Міжпредметні зв’язки  :  «Технологія приготування їжі з основами 

товарознавства», «Обладнання підприємств  харчування», «Організація 

підприємств харчування», «Фізіологія , санітарія і гігієна»,«Охорона праці». 

Використана література: 

 

1. Носенко А.І.  «Методична розробка уроку основа його успішності 

підготовки та проведення» Кременчук., 2006 р. 

2. Ничкало Н.Г. «Педагогічна книга майстра виробничого навчання», Київ.,  

«Вища школа», 1994 р. 

3. Носенко А.І. «Урок – основна форма  виробничого навчання» (методичні 

рекомендації), Кременчук, 2006 р. 

4. Бутейкіс Н.Г. «Організація  виробництва  на підприємствах громадського 

харчування», Москва,  «Вища школа» , 1985р. 

5. Олійник О.М. «Основи санітарії та гігієни харчування» Львів, «Оріяна –

Нова», 1998р. 

6. Л.Я.Старовойт , М.С.Смирнова «Кулінарія»,  Київ., «Вища школа»  

1993р. 

 

Хід уроку: 

I.ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА (5 хв.) 

Перевірка: 

- присутності учнів на уроці; 

- зовнішнього вигляду учнів; 

- санітарного стану одягу та взуття; 

- готовності учнів до роботи в майстерні. 

    II. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ (45 хв) 

2.1.Повідомлення теми і мети уроку. Тема нашого сьогоднішнього уроку 

«Приготування страв з яєць (омлети)». 

Мета уроку: сьогодні на уроці виробничого навчання ви  навчитеся готувати 

різновиди омлетів та омлетів  країн світу. Ви повинні організувати робоче 

місце, підготувати сировину для приготування омлетів, провести механічну, 



теплову обробку та подати.   

На уроці ми спробуємо виявити ваші ділові якості, необхідні для майбутньої 

діяльності. Адже в майбутньому ви можете стати рестораторами, шеф-

кухарями, майстрами своєї справи. Ми повинні навчитися готувати страви з 

яєць (омлети), закріпити практично-теоретичні знання з теми щодо організації 

робочого місця, технології приготування страв, економного використання 

сировини та електроенергії, дотримання вимог санітарії, гігієни та пожежної 

безпеки.  

     2.2. Мотивація навчальної діяльності учнів: 

      Зараз вже не треба нікого переконувати в тому, що страви з яєць корисні. 

Омлет користується популярністю не тільки у нас, але і в багатьох інших 

країнах. У кожній кухні існує свій різновид омлету. В Італії готують так звану 

тортилью, в Японії — ому-райсу. Історія виникнення страви неоднозначна. Існує 

думка, що омлет винайдений австрійськими бідняками, які використовували для 

виготовлення страви черствий чорний хліб. 

2.3. Актуалізація навчального матеріалу шляхом опитування учнів: 

Для того,  щоб краще згадати, які ж властивості  мають яйця,  які корисні 

та смачні страви можна готувати з цього продукту, пропоную згадати те, що ви 

вже вивчили до даної теми. Відповіді повинні бути короткі. Кожна група може 

отримати 1 бал за правильну відповідь.. 

1. Харчова цінність яєць (білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини, 

вітаміни). 

2. Склад яйця (шкарлупа, білок, жовток). 

3. Перелікуйте яєчні продукти, які використовують для приготуванняомлетів 

(яйця, меланж, яєчний порошок). 

1.Основний продукт, який входить до складу всіх омлетів 

(Яйце) 

4. Які види омлетів ви знаєте? 

   - натуральні омлети 

- мішані                                  

- фаршировані 

 - парові   

5. На які групи поділяються омлети за способом теплової обробки? 



  - смажені омлети 

   - запечені 

   - парові  

6. В якому цеху готують омлети? 

     гарячий цех 

7.Яке обладнання використовують для приготування омлетів? 

Електроплити, жарова шафа 

8. В чому можуть подавати омлети? 

Тарілка столова мілка, блюдо 

На домашнє завдання вам було приготувати презентації по приготуванню 

омлетів країн світу. Урок пройде у формі ділової гри: кожна з бригад повинна 

презентувати власний проект.  

 Для цього ви об’єдналися в три команди, кожна команда вибрала командира. 

Командир І команди - Зубарева Т. «Тамого-які» 

Командир ІІ команди- Найдюк А. «Брізоль»  

Командир ІІІ команди – Мальченко І. «Фріттата»  

А зараз кожна творча група продемонструє свої презентації.  

Перша творча група демонструє показ слайдів омлет «Тамого-які» 

Друга творча група демонструє показ слайдів омлет «Брізоль» 

Третя творча група демонструє показ відео омлет«Фріттата»  

2.4.Повідомлення нової інформації інструктивного характеру. 

Слово майстра: Простота рецептів яєчних страв дає можливість швидко 

приготувати повноцінну їжу, а омлети пропонують широкий простір для 

кулінарних фантазій.  

Слово «омлет» французького походження. Основою для приготування омлетів 

є омлетна маса. Презентація. 

2.5.Правила охорони праці, санітарії гігієни. 

1. Які правила санітарії та гігієни кухаря? (Одягти спецодяг і привести його в 

порядок. Слідкувати за чистотою рук, обличчя, не допускати  уражень на 

руках при роботі з продуктами, при цьому руки не повинні мати  прикрас. 

Вчасно проходити медогляд. Слідкувати за чистотою на робочому місці. 

Мати два комплекти спецодягу і змінювати їх по мірі забруднення. На початку 



роботи вимити руки до ліктя з милом і ополоснути їх 2 відсотковим розчином 

хлорного вапна)   

2. Яких правил безпечних умов праці повинен дотримуватися кухар при роботі 

в гарячому цеху? (Підготувати робоче місце до виконання робіт, прибрати всі 

непотрібні речі. Впевнитись, що робоче місце добре освітлене. Підібрати та 

підготувати необхідні інструменти, пристосування, обладнання. Колючі, 

ріжучі предмети розташовувати так, щоб випадкового не отримати 

поранення. Перевірити справність всіх пускових та блокувальних пристроїв, 

механізованого обладнання, наявність захисного заземлення, перевірити 

роботу на холостому ходу. Переконатися про наявність біля 

електрообладнання діелектричних килимків. Перед початком роботи необхідно 

перевірити справність терморегулятора та пакетних перемикачів духової 

шафи.) 

2.6. Показ робочих прийомів:  

Зараз ми розглянемо прийом приготування омлету змішаного,ви зможете 

відтворити цей прийом у приготуванні своїх страв. 

Омлет змішаний. Готують омлетну масу. Для цього підготовлені яєчні 

продукти з'єднують з молоком і сіллю, добре розмішують, злегка збивають до 

утворення піни. У сиру омлетну масу додають гарнір – обсмажені м'ясні 

продукти або сало шпик, нарізані дрібними кубиками, пасеровану ріпчасту 

цибулю, тертий сир, добре перемішують, смажать 

На добре розігріту чавунну сковороду з вершковим маслом швидко виливають 

підготовлену омлетну масу і смажать до повного її загусання. Коли нижня 

частина омлету підсмажиться, краї його загинають з двох боків до середини, 

надаючи омлету форми довгастого пиріжка, перекладають рубцем донизу на 

розігріте блюдо або столову мілку тарілку. Перед подаванням омлет поливають 

маслом, можна посипати подрібненою зеленню (1-3 г нетто на порцію).  

 

 



2.7.Закріплення нового навчального матеріалу. 

Відтворення учнями виробничих прийомів: підготовка сировини, приготування 

омлетів, виявлення помилок, корегування та усунення їх майстром виробничого 

навчання. 

Кожна дія майстра дублюється учнями  - бригадирами з кожної творчої 

групи.  

 

III. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ (4,5 год) 
 

Майстер проводить перевірку: 

- організації робочих місць та дотримання правил техніки безпеки; 

- виконання   учнями   трудових   прийомів   та технологічного процесу 

виконання робіт; 

-  вміння   користуватися        інструкційними    та технологічними картками; 

- ходу виконання робіт та надання допомоги учням; 

Майстер приймає виконані роботи. 

При проведенні  поточного інструктажу майстер: 

- вникає  в роботу кожного учня, не випускаючи з поля зору роботу всієї групи; 

- розвиває в учнів здатність аналізувати свою працю; 

- знаходить  причини помилок та способи їх усунення; 

- спонукає  учнів до самоконтролю; 

- спостерігає     за   раціональним    використанням    робочого    часу;    

- надає  постійну допомогу  слабким  учням  шляхом  повторного пояснення та 

показу трудових прийомів і проведення з ними додаткових вправ; 

- виховує в учнів звичку правильної організації робочого місця та 

дотримання безпечних умов праці. 

ІY. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ(15-20 хв) 

      Повідомлення підсумків навчально-виробничих результатів уроку 

1. Аналіз приготування страв . Виправлення недоліків. (Кожна бригада 

презентує свою страву та розказує технологію приготовленої страви) 



Критерії оцінювання: 

Організація робочого місця (1 б), дотримання технологічного процесу 

(1б) правил відпуску страв (1б), бракераж страв (1б). 

2. Повідомлення та обґрунтування оцінок. 

3.  Видача домашнього завдання:  

Закріпити та удосконалити набуті на уроці  знання й вміння,  

приготувавши омлети, на наступний урок скласти інструкційно – 

технологічні картки , схеми  на страви  з круп, макаронних виробів і бобових 

бабки з локшини, пудингу, запіканки. 

 

Розробила майстер виробничого навчання                                 Фролова С.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологічна картка 

Омлет Фріттата по італійськи 
 

 

Найменування сировини 

 

Витратити сировини в г на 1 

порцію 

брутто нетто 

Яйця 4 шт 320 

Сосиски або ковбаса 100 100 

Болгарський перець 1 шт 50 

Сир  150 150 

Картопля 3 шт. 500 

Цибуля 1 шт. 40 

Часник 3 зубка  

Олія 50 50 

Сметана 250 250 

Зелень  за смаком  

Чорний мелений перець За смаком  

сіль За смаком  

 

Технологія приготування. 

     Очистити і нарізати картоплю кружальцями завтовшки 0.5 сантиметра. 

Покладіть картоплю в каструлю. Заляйте холодною водою, додайте 1-2 щіпки 

солі, доведіть до кипіния и варити 5-7 хв, до напівготовності. Натріть сир. 

Наріжьте невиликими шматочками ковбасу, солодкий перець, цибулю і зубчики 

часника. Обсмажте кусочки солодкого перця, цибулі і часника на сильному 

вогні 5-7 хв, до напівготовності. Зєднайте картоплю, суміш підсмажених овочів 

і ковбасу. Додайтете трішки перцю і солі і акуратно все перемішайте. Викласти 

начинку в змащену маслом форму.Зєднайтете сметану і яйця. Додайте  

половину сиру і 2-3 щіпки солі і перцю. Ретельно все змішайте. Виляйте суміш 

в форму з начинкою. Присипати все залишками сиру. Викладіть омлет в 

разігріту до 180 градусів духовку и випікайте 30-40 хв. 

 

 

 

 

 

 

 



Технологічна картка 

Омлет по французьки «Бризоль» 
 

 

Найменування сировини 

 

Витратити сировини в г на 1 

порцію 

брутто нетто 

Яйця 2 шт 80 

Свинина 200 200 

Сметана 2 ст.л 50 

Болгарський перець 1 шт 50 

Сир  100 100 

Олія 50 50 

Чорний мелений перець За смаком  

сіль За смаком  

 

Технологія приготування. 

     Готуємо фарш - пропускаємо м'ясо через м'ясорубку. М'ясо можна взяти 

будь-який - яловичину, яловичину зі свининою, куряче м'ясо або м'ясо індички. 

Вибір за вами.Таким чином ми ще позбудемося великих жилок. Формуємо 2 

кульки. Кладемо кульку на плівку, зверху також накриваємо плівкою і 

розгортаємо в тонкий пласт завтовшки 3 мм. Робимо тонкі коржі з усіх кульок.  

Сир натираємо на крупній тертці. На одну порцію розбиваємо 2 яйця і додаємо 

сметану, сіль. Збиваємо виделкою. Сковорідку нагріваємо з маслом. Виливаємо 

по колу яєчну суміш, щоб поверхня сковороди повністю була покрита. На 

сильному вогні смажимо поки вся поверхня омлету не "схопиться». Викладаємо 

на омлет м'ясний корж. Беремо тарілку такого ж діаметру як сковорода, 

закриваємо зверху і акуратно перевертаємо омлет з фаршем на тарілку. Потім з 

тарілки акуратно перекладаємо омлет на сковороду м'ясом вниз, як би 

скачуючи омлет з допомогою лопатки або просто потихеньку вібруючи 

тарілкою над сковородою. Це саме марудна справа в приготуванні. Третю 

порцію ви вже зробите легко. Тепер омлет смажиться фаршем знизу, якщо 

можна так сказати � Смажимо 2-3 хвилини також на досить сильному 

нагріванні. Плити, звичайно, у всіх різні, думаю, ви самі знаєте на якому вогні 

краще смажити, щоб омлет не згорів. Викладаємо готовий омлет з фаршем 

бризоль на тарілку фаршем, звичайно, зверху.Кладемо солодкий перець 

порізаний соломкою. Скручуємо рулет з омлету з фаршем. Можна подавати 

омлет з фаршем цілком або, розрізавши навпіл, щоб було видно гарний 

апетитний зріз.  

 

 

 

 

 



Технологічна картка 

Омлет по-японськи «Тамаго-які» 

Інвентар: плита, сковорода , кухонна лопатка , обробна дошка , ніж, 

глибока тарілка, виделка або вінчик 

 

 

Найменування сировини 

 

Витратити сировини в г на 1 

порцію 

брутто нетто 

Яйця 5 шт 200 

Соєвий соус 1 ст.л 15 

Рисовий оцет 1 ст.л 15 

Цукор 2 ч.л 16 

Олія 1ст.л 20 

Сіль  за смаком  

Чорний мелений перець За смаком  

 

Технологія приготування: 

 

     В тарілку розбиваємо яйця.Додаємо сіль і цукор. Збиваємо за допомогою 

вінчика.Добре збиваємо.Проціджуємо омлетну суміш через дрібне сито в 

тарілку.Вийде однорідна суміш. Гарячу сковороду змащуємо олією. У розігріту 

змащену сковороду наливаємо частину яєчної суміші, рівномірно розподіляємо 

(принцип розподілу такий ж,як при випіканні.Як тільки суміш схопиться, 

лопаткою звертаємо омлет в рулет. Ми залишаємо рулетик на краю сковородки. 

Наливаємо чергову порцію яєчної суміші.Відразу ж на один край яєчного 

млинця кладемо раніше загорнутий рулетик, як тільки суміш схопиться 

допомагаючи лопаткою. Завертаємо в рулет. 

 

 

 

 

 


