
 



 



 
1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 4/1  

Галузь знань 
1401 Сфера 

обслуговування 
 

Нормативна 
(за вибором студента) 

 

Модулів 

Напрям 
241 Готельно-

ресторанна справа 
 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 
(професійне 

спрямування) 
Готельно-ресторанна 

справа 

4 3/4 
 Семестр 

Загальна кількість годин 
120  

7-й 6-й/7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 2  

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
Бакалавр 

 64 год. 6/6 год. 
Практичні, семінарські 

32 год. 8/4 год 
Лабораторні 

  

Самостійна робота 

56 год.    
ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 
для денної форми навчання – 32/64 
для заочної форми навчання – 12/12 
 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування знань з технології виробництва страв та напоїв оздоровчого спрямування 
народів різних країн, особливостей подання страв та споживання напоїв, набуття практичних 
навичок і умінь керування технологічними процесами виробництва кулінарної продукції 
високої якості із заданими властивостями. При вивченні дисципліни студенти ознайомляться зі 
складовими компонентами їжі, з поняттям про корисну їжу і її позитивний вплив на збереження 
і зміцнення здоров’я дорослих і дітей, з основами культури харчування, з традиціями 
харчування різних країн; викликати інтерес до традиційного харчування українців та прагнення 
вживати національні страви як засіб збереження і зміцнення здоров’я; розвивати гнучке 



самостійне мислення, спонукати бачити незвичайне у звичайному; виховувати естетичний смак, 
дбайливе ставлення до здоров’я.  

 
Завдання: 

Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка 
фахівців з таких питань:  

- основи організації закладів ресторанного господарства, як ланки з надання послуг;  
- організація постачання закладів ресторанного господарства;  
- організація складських процесів з елементами логістики;  
- організація тарного господарства;  
- особливості організації виробництва кулінарної продукції в ринкових умовах;  
- загальні принципи організації систем обслуговування у сфері ресторанного госпо-

дарства;  
- характеристика та класифікація видів, методів та форм обслуговування споживачів у 

закладах ресторанного господарства;  
- організація та моделювання процесу повсякденного обслуговування споживачів у 

закладах ресторанного господарства;  
- організація обслуговування банкетів та прийомів;  
- організація обслуговування споживачів під час проведення спеціальних заходів, у місцях 

відпочинку, на пасажирському транспорті тощо;  
- організація обслуговування туристів.  
- основні принципи організації процесу обслуговування певного контингенту споживачів у 

закладах ресторанного господарства;  
- раціональна організація праці в закладах ресторанного господарства.  

 
В результаті вивчення даного курсу студент повинен  
знати:  

- суть і основні принципи організації виробничих процесів підприємств харчування в 
туристичних закладах; 

- основні вимоги до послуг харчування; 
- основні юридичні закони, що регулюють організацію обслуговування в громадському 

харчуванні; 
- структуру і зміст технологічних процесів ресторанних послуг, їх соціально-економічне 

значення; 
- типологію закладів ресторанного господарства і планувальної організації технологічних 

процесів; 
- основні засади технологічного забезпечення якості продукції і послуг; 
- зміст і функцій операційних процесів і технології надання послуг харчування; 
- сучасні вимоги до мотивованої поведінки персоналу в аспекті професійної гостинності. 

 
вміти:  

- правильно спроектувати і оцінити надання послуг харчування різним категоріям 
споживачів; 

- застосовувати організаційно-правову та нормативно-технічну документацію в роботі на 
підприємствах харчування; 

- бути конкурентоспроможними на ринку організації послуг харчування; 
- застосувати набуті знання в закладах туристичної індустрії; 
- планувати меню і прейскуранти закладів ресторанного господарства; 
- володіти методикою структурування меню; 
- володіти технікою сервісного обслуговування; 



- вміло користуватися нормативно-технічною та технологічною документацією; 
- мати мотивовану поведінку в аспекті професійної гостинності. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Сутність та класифікація видів гастрономічного туризму. 
Тема 2. Гастрономічний туризм на кулінарному ринку України. 
Тема 3. Класифікація закладів ресторанного господарства. Сучасні концепції та послуги із 
організації ресторанного обслуговування. 
Тема 4. Поняття тренду в економіці та у маркетингу. Кулінарні тренди. Типи організації 
харчування туристів (сніданок, пансіон, напівпансіон, all inclusive). Види обслуговування та 
сервісу. 
Тема 5. Національна кухня як джерело творчості кулінарного мистецтва. Види кулінарної 
обробки продуктів. 
Тема 6. Особливості харчування іноземних туристів. Системи і типи харчування народів світу. 
Харчові моделі планети. 
Практична робота №1. Дослідження типів гастрономічного туризму у розрізі регіонів України.  
Практична робота №2. Підбір гастрономічного туру із врахуванням потреб споживачів. 
Практична робота №3. Формування набору послуг ресторанного господарства для внутрішніх 
та іноземних туристів. 
 
 

Змістовий модуль 2.  

Тема 7. Харчування різних народів. Обмеження в харчуванні у туристів різних національностей, 
віросповідань.  Виноробні регіони світу. 
Тема 8. Особливості національних кухонь народів Східної Європи та Закавказзя. 
Тема 9. Етнічні кухні та особливості харчування населення Західної Європи. Особливості 
національної кухні в країнах Центральної Європи.  
Тема 10. Національна кухня народів Північної Європи та нордичних країн. 
Тема 11. Античні кулінарні традиції та сучасні гастрономічні технології народів 
Середземномор’я.  
Тема 12. Кулінарні традиції, характеристика національних страв народів Азії. Особливості 
національних традицій та культури харчування населення Америки та Африки. 
Практична робота №4. Впровадження кулінарного тренду у національну кухню регіону. 
Практична робота №5. Вибір форм та організація ресторанного обслуговування іноземних та 
внутрішніх туристів. 
 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 
л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 
Тема 1. Сутність та 

класифікація видів 

гастрономічного 

туризму 

10 4 2   4  2 2    



Тема 2. 

Гастрономічний 

туризм на 

кулінарному ринку 

України 

12 6 2   4  2 2    

Тема 3. Класифікація 

закладів ресторанного 

господарства. Сучасні 

концепції та послуги із 

організації 

ресторанного 

обслуговування 

12 6 2   4  2 2    

Тема 4. Поняття 

тренду в економіці та 

у маркетингу. 

Кулінарні тренди. 

Типи організації 

харчування туристів 

(сніданок, пансіон, 

напівпансіон, all 

inclusive). Види 

обслуговування та 

сервісу 

16 6 4   6   2    

Тема 5. Національна 

кухня як джерело 

творчості кулінарного 

мистецтва. Види 

кулінарної обробки 

продуктів 

12 4 4   4       

Тема 6. Особливості 

харчування іноземних 

туристів. Системи і 

типи харчування 

народів світу. Харчові 

моделі планети 

16 6 4   6       

Разом – зм. модуль 1 62 32 16   28  6 8    
Змістовий модуль 2. 

Тема 7. Харчування 

різних народів. 

Обмеження в 

харчуванні у туристів 

різних 

національностей, 

віросповідань.  

Виноробні регіони 

світу 

10 4 2   4  2 2    

Тема 8. Особливості 

національних кухонь 

народів Східної 

Європи та Закавказзя 

10 4 2   4  2 2    



Тема 9. Етнічні кухні 

та особливості 

харчування населення 

Західної Європи. 

Особливості 

національної кухні в 

країнах Центральної 

Європи 

16 6 4   6       

Тема 10. Національна 

кухня народів 

Північної Європи та 

нордичних країн 

12 6 2   4  2     

Тема 11. Античні 

кулінарні традиції та 

сучасні гастрономічні 

технології народів 

Середземномор’я 

12 6 2   4       

Тема 12. Кулінарні 

традиції, 

характеристика 

національних страв 

народів Азії. 

Особливості 

національних 

традицій та культури 

харчування населення 

Америки та Африки 

16 6 4   6       

Разом – зм. модуль 2 58 32 16   28  6 4    

Усього годин  
120 32 64     12 12    

 
 

5. Теми семінарських занять 

 

Денна форма 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Сутність та класифікація видів гастрономічного туризму 2 
2 Гастрономічний туризм на кулінарному ринку України 2 
3 Класифікація закладів ресторанного господарства. Сучасні 

концепції та послуги із організації ресторанного обслуговування 
4 

4 Поняття тренду в економіці та у маркетингу. Кулінарні тренди 2 
5 Національна кухня як джерело творчості кулінарного мистецтва.  2 
6 Системи і типи харчування народів світу. Харчові моделі планети 8 
7 Харчування різних народів. Виноробні регіони світу 6 
8 Особливості національних кухонь народів Східної Європи та 

Закавказзя 
2 

9 Етнічні кухні та особливості харчування населення Західної 
Європи 

2 

10 Античні кулінарні традиції та сучасні гастрономічні технології 2 



народів Середземномор’я 
 Разом 32 

 
Заочна форма 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Сутність та класифікація видів гастрономічного туризму 2 
2 Гастрономічний туризм на кулінарному ринку України 2 
3 Класифікація закладів ресторанного господарства. Сучасні 

концепції та послуги із організації ресторанного обслуговування 
2 

4 Поняття тренду в економіці та у маркетингу. Кулінарні тренди. 
Типи організації харчування туристів (сніданок, пансіон, 
напівпансіон, all inclusive). Види обслуговування та сервісу 

2 

5 Особливості харчування іноземних туристів. Системи і типи 
харчування народів світу. Харчові моделі планети 

2 

6 Харчування різних народів. Обмеження в харчуванні у туристів 
різних національностей, віросповідань.  Виноробні регіони світу 

2 

7 Етнічні кухні та особливості харчування населення Західної 
Європи. Особливості національної кухні в країнах Центральної 
Європи 

4 

8 Античні кулінарні традиції та сучасні гастрономічні технології 
народів Середземномор’я 

2 

 Разом 12 
 

6. Самостійна  робота 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Сутність та класифікація видів гастрономічного туризму 4 
2 Гастрономічний туризм на кулінарному ринку України 4 
3 Сучасні концепції та послуги із організації ресторанного 

обслуговування 
4 

4 Поняття тренду в економіці та у маркетингу. Кулінарні тренди 6 
5 Національна кухня як джерело творчості кулінарного мистецтва 4 
6 Системи і типи харчування народів світу. Харчові моделі планети 6 
7 Харчування різних народів 4 
8 Особливості національних кухонь народів Східної Європи та 

Закавказзя 
4 

9 Етнічні кухні та особливості харчування населення Західної 
Європи. Особливості національної кухні в країнах Центральної 
Європи 

6 

10 Національна кухня народів Північної Європи та нордичних країн 4 
11 Античні кулінарні традиції та сучасні гастрономічні технології 

народів Середземномор’я 
4 

12 Кулінарні традиції, характеристика національних страв народів 
Азії. Особливості національних традицій та культури харчування 
населення Америки та Африки 

6 

 Разом  56 
 



 
7. Методи контролю 

 

Поточний контроль та залік 

                                                                                
8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку) 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
 Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 

Поточне опитування Тестовий  
модуль 

Поточне опитування Модульна 
контрольна робота 

20 20 20 40 100 
 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно 
 

 

Зараховано 
В 81-89 

4 
Добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Задовільно 
 
 

9. Рекомендована література 

 
Базова 

1. Архіпова В.В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в 
сучасному ресторані / В.В. Архіпова, Т.В. Іванникова, А.В. Архіпова. – К.: Центр учбової 
літератури, 2007. – 382 с.  

2. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства. Навч. пос. – К.: Центр учбової 
літератури; Фірма «Інкос», 2007. – 280 с.  

3. Архіпов В.В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства / В.В. 
Архіпов, В.А. Русавська.  – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 342 с.  

4. Мостова, Л. М. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного 
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