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Рухливі та спортивні ігри зміцнюють здоров’я дитини, розвивають 
рухові якості, навички, вдосконалюють ритмічність і точність рухів, 
вихованню морально-вольових якостей. 

Пісочна терапія - одна з найбільш цікавих і перспективних методик 
психотерапії. Психіка людини володiє власним внутрішнім імунітетом і 
має в собі всі необхідні ресурси до самовідновлення після психологічних 
травм. 

Сенсорне виховання – сприяє розвитку інтелекту дітей, допомагає 
дитині систематизувати знання, які вона отримує із навколишнього 
середовища. 

Сенсорно-моторна інтеграція – здатність сприймати інформацію за 
допомогою органів чуття; 

Медіація – методика посередництва при розв’язанні конфлікту – це 
створення атмосфери, при якій люди можуть відкритися, знайти спільну 
мову і виробити свої власні рішення [2, с. 94]. 

Форми роботи – це певні засоби досягнення мети навчально-
виховного процесу. 

До форм роботи з дітьми, які перебувають у притулку, належать: 
виховні години тематичної спрямованості; індивідуальна робота; групова 
форма організації діяльності дітей; виховні години тематичної 
спрямованості; гурткова робота; сюжетно-рольові ігри соціальної 
спрямованості; бесіди та ін. [2, с. 112]. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що спеціалісти 
обласного міжрегіонального притулку тільки тоді зможуть забезпечити 
належну профілактику девіантної поведінки своїх вихованців, коли 
поєднають глибокі теоретичні знання всіх аспектів даної проблеми з 
досвідом індивідуальної та групової роботи з дітьми. 
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Одним із видів діяльності, який на сьогоднішній день стрімко 
розвивається у сфері гостинності є ресторанне господарство. В усьому 
цивілізованому світі воно є одним із найбільш розповсюджених видів 
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малого бізнесу, тому між закладами постійно відбувається боротьба за 
оптимальне позиціонування на ринку та найбільш перспективні його 
сегменти. 

Сучасна кулінарія стрімко розвивається, а разом з тим і 
впроваджуються нові незвичайні види приготування страв, тому дана тема 
є досить актуальною. Ресторани, які пропагують приготування страв за 
такою технологією мають колосальний успіх!  

Молекулярна гастрономія – тренд ресторанного бізнесу, презентація 
страв та напоїв з нетрадиційними властивостями і поєднаннями 
компонентів, які не лише дивують, а іноді й шокують споживачів [1, с. 34]. 

Молекулярна кухня – це новий підхід до приготування цілком 
знайомих страв, для приготування яких використовуються сучасні 
технологічні, фізичні і хімічні розробки. Кухарі-молекулярники додають 
добре знайомим стравам нові більш яскраві смакові відтінки, а також 
змінюють їх форми і способи подачі. При цьому вони зберігають смак і всі 
корисні елементи, які містяться в продуктах. 

За допомогою молекулярної кулінарії в кращих ресторанах світу 
розробляються рецепти чудових страв, які неможливо приготувати на 
звичайній кухні або купити в магазині. Поки що цей кулінарний напрям не 
виходить за межі дорогих ресторанів [2]. 

Якщо зазирнути на кухню молекулярного ресторану, то вона нагадує 
щось середнє між кухнею і лабораторією. Використання спеціальних 
апаратів і різних інгредієнтів, крім продуктів харчування можуть 
викликати сум’яття навіть у професійного кухаря.  

Яйце з білком всередині і жовтком зовні, желе зі смаком 
маринованих огірків і редису, сироп з крабів, тонкі пластинки свіжого 
молока, морозиво з тютюновим ароматом існують не у фантастичних 
світах, а вже у нашому часі. 

Важливу роль відіграє незвичайне поєднання інгредієнтів зі схожим 
хімічним складом, амінокислот. Прикладом, можуть бути такі страви, як: 
хліб із спецій; морозиво з сиропом із краба; устриці з желе із маракуї тощо. 

Молекулярна гастрономія вивчає і, практично, виконує фізико-
хімічні перетворення інгредієнтів, що відбувається під час приготування 
їжі, а також соціальні, художні і технічні складові кулінарних і 
гастрономічних явищ в цілому з точки зору наукового погляду. Це 
сучасний стиль приготування їжі, який практикується як вченими, так і 
фахівцями харчової промисловості на всіх професійних кухнях і в 
лабораторіях, які використовують інновації на практиці. 

Еспума – це будь-яка страва молекулярної кухні, приготовлена у 
вигляді пінки. Воно є так званою візитною карткою молекулярної кухні. 
Технологія приготування пінок дозволяє зробити її з чого завгодно, навіть 
з м’яса і горіхів. По суті Еспума – це соус, але він не обтяжений жирами 
або чимось зайвим. Як про нього говорять майстри цього виду кулінарії – 
це смак в невагомості. 
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Рідкий азот успішно почав застосовувати Хестон Блюменталь у 
своєму молекулярному ресторані. Одним з його фірмових страв вважається 
так зване ідеальне морозиво, в якому немає ні краплі жиру, тільки чистий 
смак і концентрований аромат. Це мус із зеленого чаю і лайму, кульку 
якого кладуть на ложку і поливають рідким азотом. Поверх його 
збризкують вишуканою есенцією з листя і квітів лайма. Рідкий азот відразу 
заморожує продукт, а потім випаровується [3]. 

Не менш цікавою технологією  є приготування страв у вакуумному 
пакеті на особливій водяній бані, при стабільній середній температурі 
протягом тривалого періоду часу. За час готування продукти не втрачають 
своїх смакових властивостей, а навпаки, стають більш насиченими. В 
основному так готують м’ясо. 

Трансглютаміназа, дивна і страшна назва насправді не несе ніякої 
небезпеки для людини. Трансглютамінази – це ферменти, здатні склеїти 
м’язові тканини. За допомогою даних ферментів готуються усім нам 
знайомі фальшиві крабові палички, які виготовляють із риби сурімі. В 
молекулярній кухні їх використовують для надання м’ясним і рибним 
стравам нового цікавого вигляду. 

Отже, молекулярна гастрономія – це новітній напрям наукових 
досліджень, який дозволить створювати страви та напої з покращеними 
органолептичними властивостями, підвищеної харчової та біологічної 
цінності, а головне, у «яскравій упаковці», яка привертає увагу споживачів. 
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Протягом багатьох років суперечка про те, чи є глобальне потепління 
міфом або реальністю, відволікав нас від грубих фактів. Нехай багато хто 
дотепер неоднозначно ставляться до цієї проблеми, вже не можна 


