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ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

На сьогоднішній день виділяють такі ключові компетенції випускника 

професійно-технічного навчального закладу: навчально-пізнавальна, 

інформаційна, комунікативна, соціально-трудова, особистісного 

самовдосконалення. Все це дозволяє випускнику ПТНЗ осмислено 

застосовувати комплекс професійних знань, умінь і способів  діяльності у 

подальшому житті.  

Для отримання повноцінних компетенцій доцільно на уроках розширити 

виконання навчально-дослідних робіт, використання ділових, рольових, 

імітаційних ігор у творчій самостійній роботі, проведення уроків у формі 

конференцій, круглих столів тощо. Необхідно також викладачу у своїх учнях 

формувати певні вміння у компетентності майбутнього професіонала [2, c.269]. 

Засідання круглого столу - це важлива форма навчання, яка сприяє 

формуванню знань учнів, їх закріпленню та вдосконаленню, поглибленню й 

систематизації. Саме це розкриває аналітичні вміння в учнів, що включають в 

себе аналіз теми, розподіл на частини, визначення домінуючого завдання [5, 

http://www.tpal.com.ua/spase/osnnapr/ipto/doc/nauk/1.2.pdf]. 

Прогностичні уміння передбачають орієнтацію учнів на чітке уявлення 

мети діяльності у вигляді передбачуваного результату. В даному випадку 

включено в роботу міжпредметний компонент, коли учні розуміють, що варто 

помістити в роботу матеріали з інших предметів з зазначенням можливостей їх 

використання. 



При формі проведення заняття «круглий стіл», чітко розвиваються 

проективні вміння в учнів, адже відбираються форми, методи і засоби роботи 

над проектною роботою, обґрунтовуються способи їх поетапної реалізації, 

плануються системи стимулювання активності учнів тощо. 

Комунікативні вміння – це взаємопов’язані групи перцептивних умінь, 

які зводяться до вміння «розуміти інших». На круглому столі учні мають 

можливість почути та зрозуміти інші доповіді, а також продемонструвати свої 

навички вербального спілкування. 

Так, як інформаційні вміння пов’язані не лише з безпосереднім викладом 

інформації, а й з методами її отримання та обробки, то варто зазначити, що для 

підготовки доповідей учні демонструють свої навички роботи з друкованими та 

інтернет-джерелами, переробляють інформацію відповідно до мети та 

поставлених завдань. 

Форма проведення занять у вигляді круглого столу – це комплексна 

форма узагальнення результатів самостійної пізнавальної діяльності учнів під 

керівництвом викладача, що здійснюється завдяки спільним зусиллям 

викладача й учнів. Це розвиває рефлексивні вміння в учнів, при яких 

здійснюється контрольно-оцінювальна діяльність [1, c.44]. 

Отже, компетентнісний підхід висуває на перше місце не інформованість 

учня, а вміння вирішувати ним проблеми та поставлені завдання. Метою 

круглого столу є поглиблення, зміцнення та розширення діапазону знань учнів; 

формування позитивного ставлення до самостійного набуття ними знань; 

розвиток і саморозвиток творчих здібностей учнів, їх активності; створення 

передумов самовиховання, самовдосконалення, самовизначення учнів [3, c.37]. 

Для формування компетентностей в ДНЗ «Рівненське ВПУ ресторанного 

сервісу і торгівлі» проведено засідання круглого столу на тему «Перспективи 

застосування інформаційних технологій у ресторанній діяльності» під гаслом 

«Кулінарія подібна моді, вона ніколи не стоїть на місці» 

 

 



Засідання круглого столу 

на тему 

«Перспективи застосування інформаційних технологій у ресторанній 

діяльності» 

Мета: ознайомити учнів із перспективами застосування інформаційних 

технологій у ресторанній галузі; популяризувати застосування інтернету для 

самостійного пошуку інформації; втілювати проблемно-пошуковий метод 

навчання; розвивати інтереси; сформувати навчально-пізнавальну, 

інформаційну та комунікативну компетентності; виховувати найкращі почуття 

сучасної людини, естетичний смак. 

Обладнання: мультимедійний проектор, виставка творчих робіт. 

Зміст роботи 

1. Визначення актуальності теми проекту. 

2. Дослідження теми та підготовка презентацій. 

3. Засідання круглого столу. 

Хід засідання 

1. Організаційний момент. 

- привітання; 

- перевірка наявності доповідачів. 

2. Мотивація навчальної діяльності. 

Інновації - це рушійна сила, яка дозволила світу протягом двох століть 

досягти небачених раніше темпів розвитку. Сьогодні ми можемо позначити 

інновації, що стали опорною точкою для гігантських стрибків у розвитку. 

Щодня з'являються нові технології, продукти, відносини. Світ не може і не хоче 

жити по-старому, не змінюючись. І ресторанна галузь  - один з яскравих 

прикладів прогресу. 

Ресторанний бізнес – це одна з галузей індустрії гостинності, що 

перспективно розвивається в світі і Україні зокрема. Люди приходять до 

ресторану не тільки скуштувати вишукані страви, а й відпочити, отримати 

естетичне задоволення і просто поспілкуватися один з одним. Досягнення 



успіху у розвитку ресторанного бізнесу залежить від безлічі факторів, одним з 

яких безумовно є використання інформаційних технологій.  

3. Повідомлення теми 

Сучасні інформаційні комп'ютерні технології, розроблені спеціально для 

підприємств громадського харчування, дозволяють значно спростити, 

оптимізувати і прискорити цілий ряд рутинних, специфічних для цієї галузі 

операцій. 

Сьогодні ми ознайомимося із перспективами застосування інформаційних 

технологій у ресторанній діяльності. Гасло нашого круглого столу звучить так 

«Кулінарія подібна моді, вона ніколи не стоїть на місці». Тож саме під цим 

девізом ми будемо сьогодні працювати. 

4. Вивчення нового матеріалу. 

1) Інтерактивний ресторан. (Доповідач 1) 

Інтерактивний ресторан - це нова концепція для закладу, в якому візуальні та 

інтерактивні технології служать в якості засобів додаткової взаємодії з 

відвідувачами. Сучасні технології можуть не тільки привабити додаткових 

клієнтів, але й оптимізувати роботу персоналу, наприклад, за допомогою 

інтерактивного меню.  

З використанням технології віртуальної реальності, що увібрала в себе 

найсучасніші досягнення в області інформаційних технологій та тривимірної 

графіки, інтер'єр закладу може бути перетворений у видовищний атракціон.  

Для інтерактивного спілкування клієнтів з офіціантами та отримання 

додаткових послуг пропонується установка інтерактивних моніторів на столики 

відвідувачів ресторану. За допомогою пульта управління та монітора, 

розташованих на кожному столику, є можливість переглянути меню ресторану, 

афіші запланованих заходів, викликати офіціанта, вивести на екран поточні 

знижки, «гарячі пропозиції» від шеф-кухаря, переглянути рекламні ролики і т.д.  

Крім того, сама поверхня стола може також бути повністю інтерактивною. 

Таким чином всі страви можуть бути візуалізовані для клієнта, а замовлення 

здійснюватися простим натисканням на обрану страву.  



2) Сучасні види обладнання в закладах ресторанного господарства. 

(Доповідач 2) 

Льодогенератор – це вид професійного холодильного обладнання, призначений 

для автоматичного виготовлення харчового льоду. Сучасні моделі 

льодогенераторів дозволяють виробляти лід різної форми та видів.  

Винні кліматичні шафи використовуються як альтернатива винним погребам.  

Барні холодильники – фрігобари. Є міні холодильники, які встановлюються в 

зручному для бармена місці. Вони призначені для зберігання охолоджених 

безалкогольних та алкогольних напоїв.  

Хоспер – це теплове обладнання, що дозволяє одночасно поєднувати функції 

мангала та печі.  

Стефан-гриль. Продукт різної товщини насаджується на шомпол і 

обсмажується зсередини. Дана технологія отримала назву "cook in" М'ясо 

смажиться до золотистої скоринки зсередини, а зовні зберігає свій ніжний 

рожевий колір і соковитість. 

Пакоджетінг - революційний процес, при якому безпосередньо змішуються в 

пюре глибоко заморожені харчові продукти, не допускаючи розморожування. 

Технологія Thermomix - це змішання і подрібнення компонентів тієї чи іншої 

страви при постійному нагріванні. Тобто фактично термоміксер - це міні-котел 

для приготування їжі з функцією перемішування.  

Cookvac - унікальний гастрономічний винахід іспанських кухарів, є 

компактним приладом для приготування їжі та її маринуванні у вакуумі  

Апарат під назвою Carimax за принципом роботи подібний до кавової машини. 

У завантажувальний резервуар наливається м'ясний або рибний бульйон. В 

фільтр машини вставляється спеціальна таблетка, яка зроблена з діатомових 

водоростей часів палеоліту. Ця таблетка при пропущенні через неї бульйону 

будь-якої температури дозволяє видалити до 94% жиру.  

3) Нові кулінарні технології. (Доповідач 3) 

Одним з напрямів створення кулінарної продукції нового покоління є 

використання технології sous vide, що у буквальному перекладі означає 



«приготування без повітря», тобто під вакуумом. Основний принцип технології 

sous vide - це поєднання приготування у вакуумній упаковці при низьких 

температурах з подальшим швидким охолодженням і регенерацією.  

Їжа ф'южн, або поєднання різних кулінарних традицій і продуктів для 

створення нових, гібридних страв, існує вже давно - із самого моменту 

зародження кулінарії.  

Сучасна наука здатна творити чудеса. Навіть коли здається, що все вже 

відкрито, воно продовжує дивувати. Одна з модних концепцій сучасності – 

молекулярна кулінарія. Батьком молекулярної кулінарії вважається Хестнон 

Блюменталь, який у 1999 році приготував незвичайний мус з ікри та шоколаду. 

Цей мус і став першою стравою, приготованою з використанням молекулярних 

технологій. З тих пір поєднання незвичайних смаків і форм стало візитною 

карткою нового тренда. Кухар працює не на молекулярному рівні, а з хімічним 

складом та агрегатним станом продуктів.  

Фудпейрінг - “Як гармонійно поєднувати продукти”. Основна ідея фудпейрінга 

- дізнатися, аромати яких продуктів найбільш поєднані один з одним. Згодом 

утворюється дерево, в центрі якого - продукт-основа, а на гілках - ті 

компоненти, які найбільше підходять для цього інгредієнта. 

Аромат аналізують спеціальні прилади, які показують зміст тих молекул в 

продукті, які людське нюх не сприймає. Саме ця інформація служить науковою 

основою для дерев фудпейрінга. 

4) Популярність крипто валюти. (Доповідач 4) 

Біткоїн – віртуальні гроші у вигляді цифрового коду, котрий досі нікому не 

вдалося зламати. Його створив невідомий програміст під псевдонімом Сатоші 

Накамото у 2008 році. Відтоді вартість біткоїнів, на відміну від інших валют, 

стрімко зростала. Один біткоїн коштує майже $1 тис. 

Згідно з біткоїн-протоколом, сьогодні кожні 10 хвилин у мережі з’являється 12 

монет. Однак їх ще потрібно добути так би мовити з надр Інтернету, цей процес 

називають майнинг. Для цього існують спеціальні потужні комп’ютери. Чипи 

для них роблять лише в двох країнах світу – в Китаї та Україні. 



5) Способи теплової обробки, що використовуються в закладах 

ресторанного господарства за кордоном. (Доповідач 5) 

Вибір методу приготування їжі пов'язаний з часом обробки, температурою, а 

також устаткуванням, що дозволяє зберегти смак, поживні речовини, вітаміни і 

воду, а крім того, надати продукту привабливого зовнішнього вигляду.  

Соте. Це назва прийому кулінарної обробки має французьке походження. 

Полягає він у миттєвому опусканні продукту в невелику кількість киплячого 

масла з метою руйнування клітишшх структур. 

Деглясування. Після смаження продукту (зазвичай м'яса або птиці) його 

видаляють зі сковороди, жир зливають, наливають міцний бульйон, вершки, 

сік, вино або коньяк іі уварюють суміш. Даний процес, при якому екстрактивні 

речовини розчиняються в рідині, називається деглясуванням або деглясе. 

Папільйот — спосіб теплової обробки, що передбачає приготування їжі, 

загорненої в папір. Останнім часом папір стали заміняти фольгою або 

термостійкою вініловою плівкою, іноді спеціальними пласти- ковими 

пакетами. 

Бланшування - приготування шляхом короткотривалого занурення в киплячу 

воду, олію або жир. 

Пан-бройл - Обробка здійснюється без додавання жиру, якщо жир 

акумулюється із внутрішніх джерел у результаті його плавлення у самому 

продукті. Цей жир повинен періодично видалятися у процесі обробляння. 

Приготування на сковороді вок. Цей вид посуду здавна широко 

використовується в азійській кухні. Наразі завдяки неабиякому приділенню 

уваги до кухні Сходу вок активно застосовують і в європейських ресторанах. 

Фламбування — це підпалювання кулінарного виробу, до складу рецептури 

якого входить алкогольний компонент. 

Приготування у вакуумі. У ресторанний світ цей спосіб приготування 

кулінарної продукції прийшов нещодавно, і застосовують його у новій 

інтерпретації. 



Інтенсивне охолодження й шокове замороження. Технологію інтенсивного 

охолодження й шокового замороження давно й успішно застосовують у Європі 

ресторани різного рівня — від елітних до демократичних. 

6) Сучасний кондитерський декор. (Доповідач 6) 

Кондитер — це не тільки технолог, а й художник і скульптор. Особливо це 

справедливо для майстрів, які можуть побудувати замок з цукру або фігуру 

лицаря на коні. 

Кондитерське виробництво - це мистецтво, а значить існує своя мода, яка 

швидкоплинна. Якість виробів суттєво залежить від того, на скільки виробник 

сприйнятливий до останніх тенденцій на ринку продукції, до моди на неї, знає 

смаки споживачів і їхню платоспроможність. 

Серед сучасних трендів можна відзначити наступні види декору кондитерських 

виробів: 

• Оздоблювальні напівфабрикати на основі білкових мас(суфле, зефір, 

королівська глазур) 

• Стійкі креми на основі вершкового масла 

• Малазійська техніка (бобова паста) 

• Їстівний фотодрук 

• Живі квіти, зелень, фрукти, овочі, горіхи, сухофрукти та ін. 

• Шоколад 

• Глясаж 

• Мастика 

• Карамель 

5. Питання для дискусії. 

1) Як ви вважаєте, чи доцільно в Україні застосовувати інтерактивні 

технології в ресторанах? Відповідь обґрунтуйте. 

2) Чи є альтернатива сучасному кухонному дорогому обладнанню, чи варто 

витрачати кошти на їх придбання? 

3) Які кулінарні технології є актуальними для українців? Як ви думаєте, 

чому? 



4) Коли крипто валюта почне в Україні щоденно застосовуватися, зокрема в 

закладах ресторанного господарства? 

6. Підведення підсумків круглого столу. 

А тепер за допомогою інтерактивного методу «ПРЕС» ми спробуємо 

узагальнити нашу сьогоднішню роботу. Коротко ознайомлю вас з особливістю 

цього методу. Отже, метод «Прес»  має таку структуру та етапи: 

1. ПОЗИЦІЯ Я вважаю, що ... (висловіть свою думку, поясніть, у чому 

полягає ваш погляд). 

2. ОБҐРУНТУВАННЯ ...тому, що... (наведіть причину появи цієї думки, 

тобто на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції). 

3. ПРИКЛАД ... наприклад... (наведіть факти, які демонструють ваші докази, 

вони підсилять вашу позицію). 

4. ВИСНОВКИ 

Отже (тому), я вважаю... (узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, 

що необхідно робити; тобто, це є заклик прийняти вашу позицію). 

Захищаючи свою позицію, намагайтесь дотримуватися структури методу 

«ПРЕС». 

Навколишній світ, який змінюється неймовірно швидко, нам постійно 

вказує на напрямки нашої діяльності, необхідно тільки уважно слідкувати за 

його знаками. Тож сподіваюся, сьогоднішні знаки вкажуть вам шляхи 

вдосконалення.  
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