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Силабус курсу  
«Технологія продукції та сервіс у ресторанному господарстві» 

______2019-2020_____ навчального року 
 
 

Назва курсу  «Технологія продукції та сервіс у ресторанному господарстві» 
Адреса 

викладання 
курсу 

м. Львів, в. Дорошенка 41 

Факультет та 
кафедра, за 

якою 
закріплена 
дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, 
шифр та назва 
спеціальності 

галузь знань  24 Сфера обслуговування, спеціальність  241  Готельно-ресторанна 
справа 

Викладачі 
курсу 

Філь Марія Іванівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри туризму 

Контактна 
інформація 
викладачів 

merifil.ua@gmail.com, https://geography.lnu.edu.ua/employee/fil-mariya-ivanivna, м. 
Львів, в. Дорошенка 41, 1 в – каб. 

Консультації 
по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 
домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Facebook чи 
корпоративну пошту.. Для погодження часу консультацій слід писати на 
електронну пошту викладача або дзвонити. Для прикладу: щосереди, 15:00-16:30 
год. (Дорошенка, 41, ауд.6) Для прикладу: щосереди, 15:00-16:30 год. (Дорошенка, 
41, ауд.6) 

Сторінка курсу  
Інформація про 

курс 
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб сформувати необхідні навички і вміння в сфері 
технології продукції та сервісу ресторанного господарства. Дисципліна науково 
обґрунтовує способи і прийоми первинної і теплової обробки продуктів, приготування 
напівфабрикатів в закладах ресторанного господарства, страв, соусів, гарнірів, других 
страв та їх значення в харчуванні людини. Методика рішення задач з механічної 
кулінарної обробки сировини. Загальний підхід до виконання та рішення 
задач за окремими групами сировини та видами кулінарної продукції.  

Коротка 
анотація курсу 

Дисципліна  «Технологія продукції та сервіс у ресторанному господарстві» є 
нормативною дисципліною з спеціальності 241  Готельно-ресторанна справа для 
освітньої програми  бакалавр, яка викладається в 5 –му  семестрі в обсязі 5 
кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 
курсу 

Метою вивчення нормативної дисципліни  «Технологія продукції та сервіс у 
ресторанному господарстві»  є: опанування студентами знаннями, теоретичними, 
практичними навичками та реалізація їх при виробництві кулінарної продукції 
закладів ресторанного господарства. Вивчення будови «Збірника страв та 
кулінарних виробів для 
закладів громадського харчування», а також навики користуватись ним при 
розрахунках. Методика рішення задач з механічної кулінарної обробки 
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сировини. Загальний підхід до виконання та рішення задач за окремими 
групами сировини та видами кулінарної продукції.   Набуття студентами 
знань і навичок, необхідних для виробничо-технологічної діяльності в закладах 
ресторанного господарства, що забезпечують якість та конкурентоспроможність 
кулінарної продукції, а саме – вивчення процесів, які відбуваються в сировині, 
харчових продуктах, напівфабрикатах, готовій продукції в ході технологічного 
процесу їх виробництва за різних способів і прийомів кулінарного обробляння в 
умовах закладів ресторанного господарства і впливають на органолептичні, 
фізико-хімічні та структурно-механічні властивості та технологічні якості готової 
продукції, вміння діагностувати технології кулінарної продукції ЗРГ як цілісних 
технологічних систем, спрямованих на удосконалення існуючих та розробку 
нових, більш ефектних, технологічних процесів.  

Література для 
вивчення 

дисципліни 
Базова : 1. І. В. Сирохман .Технологія приготування страв і харчових продуктів із 
риби і морепродуктів. Навчальний посібник / І. В. Сирохман, М. І. Філь, М.-М. В. 
Калимон / Видавництво львів : Львівська комерційна академія.-2015.-424 с. 
2.  Доцяк В. С. Українська кухня: Технологія приготування страв / В. С.  Доцяк -К.: Вища 
школа, 1995. - 550с. 
3.Михайлов В.М. Технологія приготування їжі / В.М. Михайлов, Л.О. Радченко, О.В. 
Новикова - Х.: Світ книг, 2012. - 537с. 
4.Шалімов О. В. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів: Для 
підприємств громадського харчування всіх форм власності. /О. В. Шалімов, Т. П. 
Дятченко, Л. О. Кравченко та ін. - К.: А.С.К., 2000. - 848с. 
5.Джурик Н.Р. Основи технології продукції закладів ресторанного господарства / Н.Р.  
Джурик - Навчальний посібник, Львів: Видавництво Львівської комерційної академії. - 
2008. - 396 с. 

Допоміжна : 6. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для 
предприятий общественного питания. - М.: Экономика, 1986. – 295 с. 
7.Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий 
общественного питания. - М.: Экономика, 1986. - 295с. 
8.Ростовський B.C., Новікова О.В. Технологія виробництва борошняних кондитерських 
виробів. - -К.: Ліра-К, 2009. - 574 с. 
Журнали: 1. Ресторанна справа, 2. Рестогранная жизнь, 3. Ресторатор 
4. Ресторанный и гостиннический бизнес, 5. Питание и общество, 6. Шеф, 
7.Гурме, 8. Компаньон, 9. Продукты питания,  
Інтернет-ресурси: http://www.cook.ru/, http://www.kuking.net, 
http://www.peteris.narod.ru/ www. sustema. com. Ua, www.pizza-celentano.com, 
www.sochi.com.ua htp//www.ucs.ru., www.ctccapital.com.ua 

Тривалість 
курсу 

_______150____   год. 
 

Обсяг курсу  96  години аудиторних занять. З них __48_ годин лекцій, __48_ годин практичних 
занять та ___54____ годин самостійної роботи 

Очікувані 
результати 
навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: хімічний склад 
продуктів і зміни, що відбуваються зі складовими під час кулінарного обробляння 
в умовах закладів ресторанного господарства;  
– фізико-хімічні, структурно-механічні, біохімічні, мікробіологічні процеси, що 
відбуваються в сировині, напівфабрикатах та готовій кулінарній продукції під час 
кулінарного обробляння в умовах закладів ресторанного господарства;  
– способи та прийоми кулінарного обробляння сировини, виробництва 
напівфабрикатів, готової продукції закладів ресторанного господарства;  
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- наукові основи харчування та шляхи їхнього застосування в технологіях продукції 
ресторанного господарства; 

- технологічні закономірності виробництва продукції харчування в закладах ресторанного 
господарства та формування її асортименту; 

- теоретичні і технологічні концепції та принципи створення продукції харчування із 
визначеними властивостями в закладах ресторанного; 

- технологічні закономірності та засоби оптимізації процесу виробництва та поліпшення 
якості продукції; 

- фізико-хімічні, механічні та біохімічні процеси, що відбуваються в сировині, 
напівфабрикатах під час кулінарного обробляння; 

- способи та прийоми кулінарного обробляння сировини, виробництва напівфабрикатів, 
готової продукції; 

- особливості технологій окремих груп кулінарної та кондитерської продукції ресторанного 
господарства. 

вміти: проводити роботу дослідницького характеру з метою визначення змін, що 
відбуваються в сировині та кулінарній продукції під час кулінарного обробляння в 
умовах закладів ресторанного господарства;  
– вибирати та обґрунтувати технологічні параметри, які забезпечують 
максимальне збереження харчової цінності, зниження відходів і втрат при 
кулінарному оброблянні;  
– визначати хімічний склад сировини та продуктів і його зміни на окремих стадіях 
технологічного процесу виробництва страв та кулінарних виробів в закладах 
ресторанного господарства;  
– розрахувати втрати сировини та продуктів з врахуванням технологічних втрат 
харчових речовин, що відбуваються під час технологічного процесу виробництва 
продукції ресторанного господарства;  
- планувати та моделювати технологічний процес виробництва продукції ресторанного 
господарства; 
- розраховувати витрати сировини, виробничі втрати та рецептури готової продукції, 
розробляти умови та технологічні регламенти виробництва; 
- впроваджувати сучасні прогресивні технології виробництва на підставі раціонального 
використання сировини; 
- користуватися Збірником рецептур страв та кулінарних виробів для закладів 
ресторанного господарства, нормативною та технологічною документацією; 
- розробляти технологічну документацію на виробництво напівфабрикатів, готової 
продукції; 
- вирішувати виробничі завдання і ситуації, що виникають в ході управління 
технологічним процесом. 

Ключові слова Ресторанне господарство, кулінарний виріб, напівфабрикат, страва, виробництво, 
технологічна карта, технологічна схема, технологія приготування, збірник 
рецептур, первинна обробка, технологічний, виробничий процес, ресторанний 
сервіс. 

Формат курсу Очний /заочний  
Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт науково-
педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання глибоких системних 
знань, стійких умінь. Студенти денної форми навчання зобов’язані відвідувати 
навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання 
згідно з робочою програмою.  
Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі самонавчання і очного 
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навчання. Характеризується етапністю. На першому етапі відбувається отримання 
бази знань і методики для самостійного засвоєння навчальної інформації та 
формування умінь (установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно 
засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні завдання, а на 
третьому – проводиться безпосередня перевірка результатів навчання. 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого розуміння тем. 
Теми Подано нижче у табличній формі схема курсу «Технологія продукції та сервіс у 

ресторанному господарстві» 
Підсумковий 

контроль, 
форма 

Іспит в кінці 5-го семестру 
 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з товарознавства, основ 
готельно-ресторанного господарства. 

Навчальні 
методи та 

техніки, які 
будуть 

використовува
тися під час 
викладання 

курсу 

Презентація, лекції, спільні розробки, дискусія 
Лекційна форма навчання:  
проведення лекцій; пояснення та наведення прикладів з ресторанної діяльності, 
обробки, технології, організації по питаннях лекцій; дискусія, бесіда, ілюстрація, 
демонстрація. 
Практичне заняття: розрахунки, відповідь, обговорення; презентація результатів 
дослідження. 

Необхідне 
обладнання 

Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми такими як 
Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point. 

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 

кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співідношенням:  
 
• практичні заняття : максимальна кількість балів_50 _ 
•  іспит: максимальна кількість балів_50_ 
Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 
 
 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
81-89 В добре  71-80 С 
61-70 D задовільно  51-60 Е  
21-50 FX незадовільно  не зараховано 

0-20 F незадовільно (без права 
перездачі) 

не зараховано 
(без права 
перездачі) 
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Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для іспиту) 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 іспит 
50 балів  

Т 
-
1 

Т- 
2 

Т 
-3 

Т 
-4 

Т 
-5 

Т 
-6 

М 
-1 

Т- 
7 

Т- 
8 

Т- 
9 

Т 
-
10 

Т 
-
11 

Т 
-
12 

М- 
2 

Т -
13 

Т -
14 

Т 
-
15 

М 
3 

2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 5 
50 

балів 

 
Змістовий 
модуль №1 

Модуль-
№ 1 

Змістови
й модуль 

№2 

Моду
ль-№ 

2 
 

Змістовий  
модуль 

№3 

Модул
ь-№ 3 

Ісп
ит 

Сума 

12 
 

5 12 10 6 5 50 100 
 

Питання на 
іспит 

1. Заклади ресторанного господарства та їх основні поняття: тип, виробничо-
торговельна діяльність, клас. 
2. Групи закладів ресторанного господарства залежно від організації 
технологічного процесу, їх характеристика. 
3. Організація приймання продуктів харчування в закладах ресторанного 
господарства. 
4.  Організація зберігання продуктів харчування в закладах ресторанного 
господарства. 
5.  Процеси, які відбуваються під час зберіганні в продуктах в закладах 
ресторанного господарства та їх вплив на їх якість. 
6.  Структура виробництва і організація робочих місць в закладах ресторанного 
господарства. 
7.  Оперативне управління технологічними процесами в закладах ресторанного 
господарства. 
8.  Види меню, їх класифікація та порядок їх складання для різних типів 
закладів ресторанного господарства. 
9.  Методики розробки та оформлення технологічних карт. 
10.  Характеристика основних груп процесів при первинній обробці харчових 
продуктів. 
11.  Характеристика основних груп процесів при тепловій обробці харчових 
продуктів. 
12.  Зберігання готової продукції в закладах ресторанного господарства. 
13.  Організація споживання їжі в закладах ресторанного господарства. 
14.  Характеристика раціонального і збалансованого видів харчування. 
15.  Характеристика адекватного, адаптивного видів харчування. 
16.  Характеристика превентивного і альтернативного видів харчування. 
17.  Поняття про лікувальне і лікувально-профілактичне харчування. 
Лікувальні дієти. 
18.  Характеристика дитячого харчування. 
19.  Значення теплової кулінарної обробки продуктів. Класифікація способів 
теплової кулінарної обробки. 
20.  Основні способи теплової обробки харчових продуктів, їх характеристика. 
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21.  Комбіновані способи теплової обробки харчових продуктів, їх 
характеристика. 
22.  Допоміжні способи теплової обробки харчових продуктів, їх 
характеристика. 
23.  Зміни білків при тепловій обробці харчових продуктів. 
24.  Зміни вуглеводів та жирів при тепловій обробці харчових продуктів. 
25.  Зміни вітамінів, мінеральних речовин, забарвлення харчових продуктів та 
утворення смакових і ароматичних речовин при тепловій обробці. 
26.  Споживні властивості овочів і їх класифікація. 
27.  Послідовність і призначення операцій при механічній обробці овочів. 
28.  Обробка картоплі, коренеплодів та капустяних овочів. 
29.  Обробка огірків, помідорів, цибулевих, салатно-шпинатних, пряних і 
десертних овочів. 
30.  Особливості нарізування і використання нарізаних картоплі, моркви, 
петрушки, селери, цибулі ріпчастої, капусти білоголової. 
31.  Обробка свіжих, сушені, солоних і маринованих грибів. 
32.  Харчова цінність риби та класифікація риби, яка поступає в заклади 
ресторанного господарства. 
33.  Способи обробки риби в закладах ресторанного господарства залежно від 
кулінарного використання. 
34.  Обробки лускатої, безлускатої риби, з кістковим і хрящовим скелетом. 
35.  Характеристика прийомів одержання напівфабрикатів з риби. 
36.  Напівфабрикати із риби, які використовуються в закладах ресторанного 
господарства, вимоги до якості, умови та терміни зберігання. 
37.  Напівфабрикати з січеної натуральної маси і котлетної маси риби, вимоги 
до якості, умови та терміни зберігання. 
38.  Обробка нерибних продуктів морського промислу. 
39.  Споживні властивості м'яса і субпродуктів та їх класифікація. 
40.  Операції технологічної схеми обробки м'яса та їх призначення. 
41.  Кулінарне розбирання яловичини і свинини. 
42.  Кулінарне розбирання баранини і телятини. 
43.  Прийоми приготування напівфабрикатів з м'яса. 
44.  Характеристика великошматкових напівфабрикатів з яловичини і свинини 
та їх кулінарне використання, вимоги до якості, умови та терміни зберігання. 
45.  Характеристика порційних і дрібношматкових напівфабрикатів з 
яловичини, свинини, баранини, телятини, вимоги до якості, умови та терміни 
зберігання. 
46.  Напівфабрикати із січеного натурального м'яса і котлетної маси, вимоги до 
якості, умови та терміни зберігання. 
47.  Обробка субпродуктів, кролів та м'яса диких тварин. 
48.  Споживні властивості м'яса птиці та пернатої дичини та їх класифікація.  
49.  Послідовність технологічних операцій обробки птиці і пернатої дичини. 
50. Напівфабрикати з птиці і пернатої дичини, вимоги до якості, умови та 

терміни зберігання. 
51. Значення соусів у харчуванні та їх класифікація. 
52. Приготування борошняних пасеровок і бульйонів для соусів. 
53. Приготування соусів з борошном, вимоги до якості, терміни зберігання. 
54. Приготування соусів без борошна, вимоги до якості, терміни зберігання. 
61.  Технологія страв із картоплі, вимоги до якості, умови зберігання та 
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реалізації готової продукції.  
62. Технологія страв із овочів, вимоги до якості, умови зберігання та реалізації 
готової продукції.  
63. Технологія страв із грибів, вимоги до якості, умови зберігання та реалізації 
готової продукції.  
64. Технологія страв із круп, вимоги до якості, умови зберігання та реалізації 
готової продукції.  
65. Технологія страв із бобових, вимоги до якості, умови зберігання та реалізації 
готової продукції.  
66. Технологія страв із макаронних виробів, вимоги до якості, умови зберігання 
та реалізації готової продукції.  
67.  Характеристика функціонально-технологічних властивостей та вплив на них 
морфологічної будови та хімічного складу структурних елементів клітин різних 
видів борошна. 
68. Технологія напівфабрикатів страв із прісного тіста, вимоги до якості, умови 
зберігання та реалізації готової продукції.  
69. Технологія кулінарної продукції із дріжджового тіста, вимоги до якості, 
умови зберігання та реалізації готової продукції.  
70. Характеристика функціонально-технологічних властивостей кисломо-
лочного сиру і інших молочних продуктів як об’єкта переробки в ЗРГ. 
11. Класифікація кулінарної продукції з кисломолочного сиру та інших 
молочних продуктів за сукупними ознаками. 
72. Технологія кулінарної продукції з кисломолочного сиру і інших молочних 
продуктів, вимоги до якості, умови зберігання та реалізації готової продукції. 
73. Характеристика функціонально-технологічних властивостей яєць і продуктів 
їх переробки, як об’єкта переробки в ЗРГ. Вплив хімічного складу та колоїдного 
стану яєць на процес дії їх функціонально-технологічних властивостей.  
74. Класифікація кулінарної продукції з яєць і продуктів їх переробки за 
сукупними ознаками. 
75. Технологія кулінарної продукції з кисломолочного сиру і інших молочних 
продуктів, вимоги до якості, умови зберігання та реалізації готової продукції. 
76. Характеристика функціонально-технологічних властивостей м’яса, 
м’ясопродуктів та м’яса диких тварин як об’єкта переробки в ЗРГ. 
77. Класифікація кулінарної продукції з м’яса, м’ясопродуктів та м’яса диких 
тварин за сукупними ознаками. 
78. Технологія кулінарної продукції із м’яса, м’ясопродуктів та м’яса диких 
тварин, мета та задачі етапів технологічного процесу,  вимоги до якості, умови 
зберігання та реалізації готової продукції. 
79. Технологічне призначення м’яса яловичини, свинини, баранини, козлятини 
та інших видів тварин. 
80. Характеристика функціонально-технологічних властивостей вхідної 
сировини (домашня птиця, перната дичина і кролі) як об’єкта переробки в ЗРГ. 
81. Вплив морфологічної будови та хімічного складу структурних елементів 
клітин і тварин (м’язової, сполучної, кісткової, жирової) різних видів птиці та 
кролика на процес дії їх функціонально-технологічних властивостей. 
82.  Класифікація кулінарної продукції з домашньої птиці та кролика за 
сукупними ознаками. 
83. Технологія кулінарної продукції з домашньої птиці та кролика, мета та задачі 
етапів технологічного процесу,  вимоги до якості, умови зберігання та реалізації 
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готової продукції. 
84. Характеристика функціонально-технологічних властивостей сировини (риба, 
рибопродукти та нерибна водна сировина) як об’єкта переробки в ЗРГ. 
85. Класифікація кулінарної продукції з гідробіонтів за сукупними ознаками. 
Технологія кулінарної продукції з гідробіонтів, мета та задачі етапів 
технологічного процесу,  вимоги до якості, умови зберігання та реалізації 
готової продукції. 
86. Класифікація супів за сукупними ознаками, шляхи формування асортименту. 
87. Загальна схема технологічного процесу виробництва супів, характеристика 
етапів процесу, їхня мета і завдання. 
88. Технологія супів за групами: прозорі, заправні, пюре, холодні. Вимоги до 
якості, умови, терміни зберігання та реалізації супів.  
89. Характеристика харчової та біологічної цінності холодних страв і закусок, 
класифікація за сукупними ознаками, шляхи формування асортименту. 
90. Технологія холодних страв за групами (бутерброди, банкетні страви і 
закуски, страв і закусок з риби, рибних продуктів і нерибної водної сировини, 
м’яса і м’ясопродуктів).  
91.  Вимоги до якості, обґрунтування умов, термінів зберігання та реалізації 
холодних страв.  
92. Характеристика технологічних властивостей желюючих речовин, 
стабілізаторів, піноутворювачів, які використовуються для виробництва 
десертів.  
93. Технологія десертів (натуральні плоди і ягоди; компоти; жельовані страви 
(киселі, желе, муси, самбуки, креми), збиті вершки, морозиво, суфле, пудинги, 
солодкі каші, вимоги до якості, умови зберігання та реалізації готової продукції. 
94. Значення напоїв у харчуванні, характеристика харчової та біологічної 
цінності, класифікація за сукупними ознаками, шляхи формування асортименту 
9чай, чайні напої, кава, какао і шоколад, молочні, вершкові, кисломолочні напої, 
гарячі з вином, плодово-ягідні, коктейлі, крюшони, пунші, глінтвейни, гроги і 
ін.).  
95. Технологія виробництва напоїв за групами (гарячі, холодні, безалкогольні, 
слабоалкогольні, змішані; вимоги до якості, умови зберігання та реалізації 
готової продукції. 
96. Проаналізувати структурні одиниці закладу різних форматів 
97. Аналіз стандартів сервісу у ЗРГ 
98. Формування стандартів сервісу в залежності від виду пропозиції послуг 
закладом ресторанного господарства. 
99.Створення фірмового сервісу в ЗРГ 
100. Сервіс у ресторанному господарстві 

Опитування Опитування студентів проводиться в усній формі, у формі бесіди. 
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1. СХЕМА КУРСУ ««Технологія продукції та сервіс у ресторанному господарстві» 
Тиж. / 
дата / 
год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття) 

Література.*** Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 
виконання 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 1. Властивості основних складових 
сировини і їх зміна під час технологічного 
процесу. 
Білкові системи: характеристика, фізико-
хімічні властивості, зміна в ході 
технологічного процесу. Характеристика та 
властивості ліпідів, перетворення за 
технологічної обробки і зберігання. 
Вуглеводи: властивості, перетворення у 
технологічному процесі виробництва 
продукції ЗРГ. Полісахариди харчових 
продуктів і їх властивості. Будова клітинних 
стінок плодів і овочів.  

Лекційне / 
практичне 
заняття 

1. І. В. Сирохман .Технологія приготування страв і 
харчових продуктів із риби і морепродуктів. 
Навчальний посібник / І. В. Сирохман, М. І. Філь, М.-
М. В. Калимон / Видавництво львів : Львівська 
комерційна академія.-2015.-424 с. 
2. Мальська М. П., Гаталяк О. М., Ганич Н. М. 
Ресторанна справа: технологія та організація 
обслуговування туристів (теорія та практика). - К.: 
Центр учбової літератури, 2013. – 304 c. 
3. Шалімов О. В. Збірник рецептур національних страв та 
кулінарних виробів: Для підприємств громадського 
харчування всіх форм власності. /О. В. Шалімов, Т. П. 
Дятченко, Л. О. Кравченко та ін. - К.: А.С.К., 2000. – 848 с. 
4. Джурик Н.Р. Основи технології продукції закладів 
ресторанного господарства / Н.Р.  Джурик - Навчальний 
посібник, Львів: Видавництво Львівської комерційної 
академії. - 2008. - 396 с. 

Підготувати 
питання по 
темі №1 
4/4 год 

на 
практичному 
занятті 
До 17 вересня 
2019 р. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 2. Фізико-хімічні і реологічні основи 
технології продукції ЗРГ. 
Утворення дисперсних систем харчових 
продуктів. Структурно-механічні 
(реологічні) властивості харчових мас. 
Біохімічні та мікробіологічні основи 
технології продукції ЗРГ.  

Лекційне / 
практичне 
заняття 
Доповідь, 
бесіда, 
обговоренн
я. 

- І. В. Сирохман .Технологія приготування страв і 
харчових продуктів із риби і морепродуктів. 
Навчальний посібник / І. В. Сирохман, М. І. Філь, М.-
М. В. Калимон / Видавництво львів : Львівська 
комерційна академія.-2015.-424 с. 
- Мальська М. П., Гаталяк О. М., Ганич Н. М. 
Ресторанна справа: технологія та організація 
обслуговування туристів (теорія та практика). - К.: 
Центр учбової літератури, 2013. – 304 c. 
- Шалімов О. В. Збірник рецептур національних страв та 
кулінарних виробів: Для підприємств громадського 
харчування всіх форм власності. /О. В. Шалімов, Т. П. 
Дятченко, Л. О. Кравченко та ін. - К.: А.С.К., 2000. – 848 с. 
- Джурик Н.Р. Основи технології продукції закладів 
ресторанного господарства / Н.Р.  Джурик - Навчальний 
посібник, Львів: Видавництво Львівської комерційної 
академії. - 2008. - 396 с. 

Підготувати 
питання по 
темі №2 
2/2 год. 

на 
практичному 
занятті 
До 29 вересня 
2019 р. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 3. Харчування людини як медико-
біологічна та соціально-економічна 
проблема 
Харчування та життєдіяльність людини. Основні 

Лекційне / 
практичне 
заняття 

1. Михайлов В.М. Технологія приготування їжі / В.М. 
Михайлов, Л.О. Радченко, О.В. Новикова - Х.: Світ книг, 
2012. – 537 с. 
2.Сирохман І.В. Якість і безпечність харчової 

Підготувати 
питання по 
темі №3 
4/4 год 

на 
практичному 
занятті 
До 10 жовтня 
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харчові речовини, їх класифікація, характеристика 
та значення для життєдіяльності людини. 
Концепція раціонального харчування. 
 

продукції традиційних та інноваційних технологій 
[текст] підручник / І.В. Сирохман, Т.М.Лозова, О.І. 
Гирка, М. І. Філь, М.-М. В. Калимон.-Львів : 
Видавництво Львівського торговельного-економічного 
університету, 2020.-504 с. 

2019 р. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 4. Технологічні принципи створення 
та виробництва кулінарної продукції 
Класифікація кулінарної продукції за сукупними 
ознаками. Класифікація технологічних процесів за 
сукупними ознаками, основні етапи, операції, їх 
мета. Організація приймання і зберігання 
продуктів харчування. Технологічні процеси 
механічної та гідромеханічної кулінарної обробки 
сировини і виробництва напівфабрикатів. Основні 
поняття про якість кулінарної продукції. 
Законодавча база регулювання якості кулінарної 
продукції. Характеристика технологічної 
документації.  

Лекційне / 
практичне 
заняття 

Мальська М. П., Гаталяк О. М., Ганич Н. М. 
Ресторанна справа: технологія та організація 
обслуговування туристів (теорія та практика). - К.: 
Центр учбової літератури, 2013. – 304 c. 
Шалімов О. В. Збірник рецептур національних страв та 
кулінарних виробів: Для підприємств громадського 
харчування всіх форм власності. /О. В. Шалімов, Т. П. 
Дятченко, Л. О. Кравченко та ін. - К.: А.С.К., 2000. – 848 с. 
Джурик Н.Р. Основи технології продукції закладів 
ресторанного господарства / Н.Р.  Джурик - Навчальний 
посібник, Львів: Видавництво Львівської комерційної 
академії. - 2008. - 396 с.  

Підготувати 
питання по 
темі №4 
2/ 2 год. 

на 
практичному 
занятті 
 
До 19 жовтня 
2019 р. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 5. Теплова кулінарна обробка продуктів 
приготування і подавання страв 
Значення теплової кулінарної обробки. Основні 
способи теплової кулінарної обробки сировини і 
напівфабрикатів. Комбіновані і допоміжні способи 
теплової кулінарної обробки. Технологічні 
процеси, які використовуються на стадії реалізації 
готової продукції. Технологічні принципи 
створення кулінарної продукції із заданими 
властивостями. Процеси, що відбуваються в 
продуктах під час теплової кулінарної обробки. 

Лекційне / 
практичне 
заняття 

Мальська М. П., Гаталяк О. М., Ганич Н. М. 
Ресторанна справа: технологія та організація 
обслуговування туристів (теорія та практика). - К.: 
Центр учбової літератури, 2013. – 304 c. 
Шалімов О. В. Збірник рецептур національних страв та 
кулінарних виробів: Для підприємств громадського 
харчування всіх форм власності. /О. В. Шалімов, Т. П. 
Дятченко, Л. О. Кравченко та ін. - К.: А.С.К., 2000. – 848 с. 
Джурик Н.Р. Основи технології продукції закладів 
ресторанного господарства / Н.Р.  Джурик - Навчальний 
посібник, Львів: Видавництво Львівської комерційної 
академії. - 2008. - 396 с. 

Підготувати 
питання по 
темі №5 
4/4 год 
Змістовий 
модуль 1 

на 
практичному 
занятті 
 
До 25 жовтня 
2019 р. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 6. Технологія універсальних 
напівфабрикатів різного ступеня 
готовності, що виготовляються в ЗРГ. 
Технологія виготовлення соусів 
Універсальні напівфабрикати, класифікація, 
особливості функціонально-технологічних 
властивостей сировини. Технологічні схеми 
виробництва бульйонів і відварів. Технологічне 
забезпечення якості бульйонів. Види пасеровок та 
технологічні схеми їх приготування. Паніровки, 
призначення і використання. Харчова, 
технологічна та економічна цінність соусів, їх 
призначення. Класифікація соусів за сукупними 

Лекційне / 
практичне 
заняття 
Доповідь, 
бесіда, 
обговоренн
я 

Мальська М. П., Гаталяк О. М., Ганич Н. М. 
Ресторанна справа: технологія та організація 
обслуговування туристів (теорія та практика). - К.: 
Центр учбової літератури, 2013. – 304 c. 
Шалімов О. В. Збірник рецептур національних страв та 
кулінарних виробів: Для підприємств громадського 
харчування всіх форм власності. /О. В. Шалімов, Т. П. 
Дятченко, Л. О. Кравченко та ін. - К.: А.С.К., 2000. – 848 с. 
Джурик Н.Р. Основи технології продукції закладів 
ресторанного господарства / Н.Р.  Джурик - Навчальний 
посібник, Львів: Видавництво Львівської комерційної 
академії. - 2008. - 396 с. 

Підготувати 
питання по 
темі №6 
2/2 год. 

на 
практичному 
занятті 
 
До 30 жовтня 

2019 р. 
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ознаками, шляхи формування асортименту. 
Характеристика компонентів соусів, правила 
соусної композиції. Тенденції сучасної моди у 
використанні соусів. Основні методи 
приготування соусів. Характеристика 
технологічних процесів. Технологічне 
забезпечення якості. Вимоги до якості, умови і 
терміни реалізації. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 7. Первинна обробка та технологія 
виготовлення напівфабрикатів із овочів, 
плодів і грибів 
Характеристика функціонально-технологічних 
властивостей та вплив на них морфологічної 
будови та хімічного складу структурних елементів 
клітин овочів, плодів і грибів. Класифікація 
кулінарної продукції із овочів, плодів і грибів за 
сукупними ознаками та загальна принципова 
технологічна схема виробництва кулінарної 
продукції з овочів, плодів і грибів. Теоретичне 
обґрунтування технологічних процесів 
виробництва напівфабрикатів із овочів, плодів і 
грибів різного ступеня готовності та оптимізація 
технологічних схем. 

Лекційне / 
практичне 
заняття 

Мальська М. П., Гаталяк О. М., Ганич Н. М. 
Ресторанна справа: технологія та організація 
обслуговування туристів (теорія та практика). - К.: 
Центр учбової літератури, 2013. – 304 c. 
Шалімов О. В. Збірник рецептур національних страв та 
кулінарних виробів: Для підприємств громадського 
харчування всіх форм власності. /О. В. Шалімов, Т. П. 
Дятченко, Л. О. Кравченко та ін. - К.: А.С.К., 2000. - 848с. 
Джурик Н.Р. Основи технології продукції закладів 
ресторанного господарства / Н.Р.  Джурик - Навчальний 
посібник, Львів: Видавництво Львівської комерційної 
академії. - 2008. - 396 с. 

Підготувати 
питання по 
темі №7 
2/2 год 

на 
практичному 
занятті 
 
До 8 листопада 
2019 р. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 8. Обробка м’яса, м’ясних 
продуктів, домашньої птиці, пернатої 
дичини та технологія виготовлення 
напівфабрикатів 
Характеристика функціонально-технологічних 
властивостей їх як об'єкта переробки в закладах 
ресторанного господарства. Хімічний склад і 
будова структурних елементів окремих видів 
сировини. 
Класифікація напівфабрикатів за сукупними 
ознаками. Принципова схема технологічного 
процесу виробництва напівфабрикатів. 
Характеристика механічної кулінарної обробки. 
Умови й терміни зберігання та реалізації 
напівфабрикатів, вимоги до якості 
напівфабрикатів. Рекомендації щодо використання 
напівфабрикатів для приготування страв і 
кулінарних виробів. 

Лекційне / 
практичне 
заняття 
Доповідь, 
бесіда, 
обговоренн
я 

Мальська М. П., Гаталяк О. М., Ганич Н. М. 
Ресторанна справа: технологія та організація 
обслуговування туристів (теорія та практика). - К.: 
Центр учбової літератури, 2013. – 304 c. 
Шалімов О. В. Збірник рецептур національних страв та 
кулінарних виробів: Для підприємств громадського 
харчування всіх форм власності. /О. В. Шалімов, Т. П. 
Дятченко, Л. О. Кравченко та ін. - К.: А.С.К., 2000. - 848с. 
Джурик Н.Р. Основи технології продукції закладів 
ресторанного господарства / Н.Р.  Джурик - Навчальний 
посібник, Львів: Видавництво Львівської комерційної 
академії. - 2008. - 396 с. 

Підготувати 
питання по 
темі №8 
4/4 год. 

на 
практичному 
занятті 
До 17 
листопада 
2019 р. 

1010-1130 
год 

Тема 9. Обробка риби, рибопродуктів і 
нерибної водної сировини та технологія 

Лекційне / 
практичне 

Мальська М. П., Гаталяк О. М., Ганич Н. М. 
Ресторанна справа: технологія та організація 

Підготувати 
питання по 

на 
практичному 
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1150-1310 
год 

виготовлення напівфабрикатів  
Характеристика функціонально-технологічних 
властивостей сировини (риба, рибопродукти та 
нерибна водної сировина) як об'єкта переробки в 
закладах ресторанного господарства.  
Класифікація напівфабрикатів з риби за 
сукупними ознаками. Принципова схема 
технологічного процесу виробництва 
напівфабрикатів з риби. Характеристика 
механічної кулінарної обробки з риби. Умови та 
терміни зберігання та реалізації напівфабрикатів; 
вимоги до якості напівфабрикатів. 

заняття обслуговування туристів (теорія та практика). - К.: 
Центр учбової літератури, 2013. – 304 c. 
Шалімов О. В. Збірник рецептур національних страв та 
кулінарних виробів: Для підприємств громадського 
харчування всіх форм власності. /О. В. Шалімов, Т. П. 
Дятченко, Л. О. Кравченко та ін. - К.: А.С.К., 2000. - 848с. 
Джурик Н.Р. Основи технології продукції закладів 
ресторанного господарства / Н.Р.  Джурик - Навчальний 
посібник, Львів: Видавництво Львівської комерційної 
академії. - 2008. - 396 с. 

темі №9 
2/2 год 

занятті 
До 21 
листопада 
2019 р. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 10. Технологія продукції рослинного та 
тваринного походження 
Технологія страв та кулінарних виробів із овочів і 
грибів. Технологія напівфабрикатів, страв та 
кулінарних виробів з круп, бобових та продуктів 
їх переробки. Технологія напівфабрикатів, страв 
та кулінарних виробів із борошна.  
Технологія напівфабрикатів, страв та 
кулінарних виробів із м'яса, м'ясопродуктів 
та м'яса диких тварин. Технологія 
напівфабрикатів, страв та кулінарних 
виробів з домашньої птиці, пернатої дичини. 
Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних 
виробів із рибопродуктів та нерибної водної 
сировини. 

Лекційне / 
практичне 
заняття 
Доповідь, 
бесіда, 
обговоренн
я 

Мальська М. П., Гаталяк О. М., Ганич Н. М. 
Ресторанна справа: технологія та організація 
обслуговування туристів (теорія та практика). - К.: 
Центр учбової літератури, 2013. – 304 c. 
Шалімов О. В. Збірник рецептур національних страв та 
кулінарних виробів: Для підприємств громадського 
харчування всіх форм власності. /О. В. Шалімов, Т. П. 
Дятченко, Л. О. Кравченко та ін. - К.: А.С.К., 2000. - 848с. 
Джурик Н.Р. Основи технології продукції закладів 
ресторанного господарства / Н.Р.  Джурик - Навчальний 
посібник, Львів: Видавництво Львівської комерційної 
академії. - 2008. - 396 с. 
І. В. Сирохман .Технологія приготування страв і 
харчових продуктів із риби і морепродуктів. 
Навчальний посібник / І. В. Сирохман, М. І. Філь, М.-
М. В. Калимон / Видавництво львів : Львівська 
комерційна академія.-2015.-424 с. 

Підготувати 
питання по 
темі №10 
4/4 год. 
Змістовий 
модуль 2 

на 
практичному 
занятті 
До 26 
листопада 
2019 р. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 11. Технологія супів  
Класифікація супів за сукупними ознаками, 
шляхи формування асортименту. Загальна схема 
технологічного процесу виробництва супів, 
характеристика етапів процесу, їхня мета і 
завдання. Діагностика технологічних процесів 
виробництва супів за групами: прозорі, заправні, 
пюре, холодні на підставі аналізу потенційних 
ризиків та визначення критичних точок контролю. 
Апаратурне оформлення процесів, управління 
технологічними процесами та якістю готової 
продукції. Теоретичне обґрунтування параметрів 
процесу, фактори та сутність фізико-хімічних 
процесів, що обумовлюють формування їх якісних 

Лекційне / 
практичне 
заняття 

 Мальська М. П., Гаталяк О. М., Ганич Н. М. 
Ресторанна справа: технологія та організація 
обслуговування туристів (теорія та практика). - К.: 
Центр учбової літератури, 2013. – 304 c. 
Шалімов О. В. Збірник рецептур національних страв та 
кулінарних виробів: Для підприємств громадського 
харчування всіх форм власності. /О. В. Шалімов, Т. П. 
Дятченко, Л. О. Кравченко та ін. - К.: А.С.К., 2000. - 848с. 
Джурик Н.Р. Основи технології продукції закладів 
ресторанного господарства / Н.Р.  Джурик - Навчальний 
посібник, Львів: Видавництво Львівської комерційної 
академії. - 2008. - 396 с. 
 

Підготувати 
питання по 
темі №11 
2/2 год 

на 
практичному 
занятті 
 
До  30 
листопада 
2019 р. 
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показників. Вимоги до якості, обґрунтування 
умов, термінів зберігання та реалізації супів; види 
браку, способи його усунення на різних етапах 
технологічного процесу. Перспективи розвитку 
асортименту та технологій супів. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 12. Технологія напівфабрикатів, 
страв і кулінарних виробів з яєць, яйце 
продуктів та страв та кулінарних виробів 
із кисломолочного сиру і інших молочних 
продуктів 
Характеристика функціонально-технологічних 
властивостей як об'єкта переробки в закладах 
ресторанного господарства. Вплив хімічного 
складу та колоїдного стану яєць на процес дії їх 
функціонально-технологічних властивостей. 
Класифікація кулінарної продукції за сукупними 
ознаками. Загальна принципова схема 
технологічного процесу виробництва кулінарної 
продукції, мета та задачі етапів технологічного 
процесу. Діагностика технологічних процесів 
виробництва кулінарної продукції на підставі 
аналізу потенційних ризиків та визначення 
критичних точок контролю. Обґрунтування умов, 
термінів зберігання та реалізації готової продукції; 
вимоги до якості готової продукції, види браку, 
способи його усунення на різних етапах 
технологічного процесу. Апаратурне оформлення 
процесів, управління технологічними процесами 
та якістю готової продукції. 

Лекційне / 
практичне 
заняття 
Доповідь, 
бесіда, 
обговоренн
я 

 Мальська М. П., Гаталяк О. М., Ганич Н. М. 
Ресторанна справа: технологія та організація 
обслуговування туристів (теорія та практика). - К.: 
Центр учбової літератури, 2013. – 304 c. 
Шалімов О. В. Збірник рецептур національних страв та 
кулінарних виробів: Для підприємств громадського 
харчування всіх форм власності. /О. В. Шалімов, Т. П. 
Дятченко, Л. О. Кравченко та ін. - К.: А.С.К., 2000. - 848с. 
Джурик Н.Р. Основи технології продукції закладів 
ресторанного господарства / Н.Р.  Джурик - Навчальний 
посібник, Львів: Видавництво Львівської комерційної 
академії. - 2008. - 396 с. 
 

Підготувати 
питання по 
темі №12 
 4/4 год. 

на 
практичному 
занятті 
 
До 10  грудня 
2019 р. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 13. Теоретичні основи сервісу в 
ресторанному господарстві.  
Роль і місце сервісології в системі наукового 
знання. Теорія потреб як базова категорія 
сервісології. Інтегративна концепція потреб 
людини.  
Культура сервісу. Вербальне і невербальне 
спілкування. Професійна етика працівників 
сфери сервісу.  

Лекційне / 
практичне 
заняття 

Мальська М. П., Гаталяк О. М., Ганич Н. М. 
Ресторанна справа: технологія та організація 
обслуговування туристів (теорія та практика). - К.: 
Центр учбової літератури, 2013. – 304 c. 
 

Підготувати 
питання по 
темі №13 
2/2 год 

на 
практичному 
занятті 
 
До 16  грудня 
2019 р. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема. 14. Створення фірмового сервісу в 
закладах ресторанного господарства. 
Історія розвитку світового ресторанного 
сервісу. Складові фірмового стилю: загальні 
елементи, специфічні носії. Формування 

Лекційне / 
практичне 
заняття 
Доповідь, 
бесіда, 

Мальська М. П., Гаталяк О. М., Ганич Н. М. 
Ресторанна справа: технологія та організація 
обслуговування туристів (теорія та практика). - К.: 
Центр учбової літератури, 2013. – 304 c. 
 

Підготувати 
питання по 
темі №14 
4/4 год. 

на 
практичному 
занятті 
 
До 22  грудня 
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стандартів сервісу в залежності від виду 
пропозиції послуг закладом ресторанного 
господарства.  

обговоренн
я 

2019 р. 

1010-1130 
год 
 
1150-1310 
год 

Тема 15. Особливості сервісу у преміум-класу.  
Особливості організації сервісної діяльності 
для особливо важливих гостей (VIP-
обслуговування). Правила обслуговування 
дипломатичних та протокольних заходів. 
Спецальні види ресторанних послуг.  
 

Лекційне / 
практичне 
заняття 

Мальська М. П., Гаталяк О. М., Ганич Н. М. 
Ресторанна справа: технологія та організація 
обслуговування туристів (теорія та практика). - К.: 
Центр учбової літератури, 2013. – 304 c. 
 

Підготувати 
питання по 
темі №15 
2/2 год 
Змістовий 
модуль 3 

на 
практичному 
занятті 
 
До 25  грудня 
2019 р. 

 


