


 
 

 

 

 

 



Опис навчальної дисципліни 
 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни «Технологія продукції та 

сервіс у ресторанному господарстві» ) 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань: 24 «Сфера 
обслуговування» 

Нормативна 

 Напрям підготовки: 24 
«Сфера обслуговування» 

Модулів – 2 
Спеціальність 
(професійне 
спрямування):  
Готельно-ресторанна 
справа 

 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 3 3-й 2-й, 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання         -        

. 
Семестр 

Денна форма навчання – 

150 

5-й 4-й, -5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

- аудиторних – 2 

- самостійної роботи  

  студента – 4 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

бакалавр 
 

48 год 14 

Семінарські 

- - 

Практичні 

48 год 12 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 
54 год 124 

Індивідуальні завдання 
- - 

Вид контролю: іспит 
 
Примітка: 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: 

- для денної форми навчання (%)  –   64/36 

- для заочної форми навчання (%) –   17/83 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета  – опанування студентами знаннями, теоретичними, практичними навичками 

та реалізація їх при виробництві кулінарної продукції закладів ресторанного господарства, 
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. 

Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка фахівців з 

таких питань: є опанування студентами властивостей основних складових сировини, 

сутності фізико-хімічних та реологічних процесів, що відбуваються в сировині та продуктах 

під час технологічного процесу виробництва напівфабрикатів і готової кулінарної продукції 

в умовах закладів ресторанного господарства з метою отримання високоякісної 

конкурентоспроможної продукції ресторанного господарства. 

- дослідження закономірностей формування асортименту кулінарної продукції ЗРГ, 

визначення перспектив його розвитку для різних контингентів споживачів; 

- вивчення технологічних процесів виробництва кулінарної продукції закладів 

ресторанного господарства як цілісних технологічних систем через іконографічні моделі 

(технологічні, функціональні, структурні, параметричні схеми) з різним ступенем деталізації окремих 

її складових (підсистем); 

- діагностика технологічних процесів виробництва кулінарної продукції закладів 

ресторанного господарства на підставі аналізу потенційних ризиків та визначення критичних точок 

контролю; 

- управління технологічними процесами виробництва кулінарної продукції закладів 

ресторанного господарства з метою забезпечення якості та безпеки готової продукції; 

- удосконалення існуючих та розробка нових технологій кулінарної продукції закладів 

ресторанного господарства на основі останніх досягнень науки і техніки. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

. здатність володіти базовими поняттями, основами теорії і практики у системі фахової 

підготовки, вміння їх застосовувати; організовувати сервісно-виробничий процес з 

урахуванням вимог і потреб споживачів та забезпечувати його ефективність; здатність 

забезпечувати безпеку праці; формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та внутрішні 

комунікації на підприємствах сфери гостинності, навички взаємодії (робота в команді). 

– 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;  

• 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: оцінювати та забезпечувати якість продукції та послуг на підприємствах 

сфери гостинності; застосовувати інноваційні підходи до організації готельно-

ресторанного бізнесу; розуміти економічні процеси та здійснювати планування, 

управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу; 

Здатність аналізувати тенденції розвитку індустрії гостинності та рекреаційного 

господарства. 

- 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. 

Компетентності : здатність  управляти  підприємством,  приймати рішення у господарській 

діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу; здатність  проектувати  

технологічний  процесс виробництва  продукції  і  послуг  та  сервісний  процесс реалізації 

основних і додаткових послуг у підприємствах (закладах) готельно-ресторанного та 

рекреаційного господарства; здатність розробляти нові послуги (продукцію) з 

використанням  інноваційних  технологій  виробництва  та обслуговування споживачів. 

Здатність працювати в команді. Здатність спілкуватися державною мовою  як усно, так і 

письмово. Цінування   та   повага   різноманітності   та мультикультурності. 

 

 

 



3.Програма навчальної дисципліни 
Актуальність дисципліни "Технологія продукції та  сервіс у ресторанному господарстві" 

визначається врахуванням специфіки роботи майбутніх спеціалістів за спеціальністю «Готельно-

ресторанна справа». Вона включає вузлові питання технології продукції ресторанного господарства, 

що вимагає знань забезпечувати відповідність заданих параметрів технологічного процесу на 

окремих стадіях виробництва кулінарної продукції ресторанного господарства; – проводити 

дослідження з визначення природних властивостей сировини та їх змін в ході технологічного 

процесу кулінарного переробляння сировини на готову продукцію ресторанного 

господарства; – оцінювати відповідність якості сировини, напівфабрикатів та готової 

продукції ресторанного господарства діючим нормативам та стандартам, а також класифікації 

та технології приготування перших страв, соусів, страв і гарнірів з картоплі овочів і грибів, круп, 

бобових і макаронних виробів, других страв з м'яса і субпродуктів, сільськогосподарської птиці, 

пернатої дичини і кролика, страв з сиру, яєць, холодних страв і закусок, солодких страв та напоїв, страв 

лікувального і лікувально-профілактичного харчування. 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. 

"Технологія продукції та  сервіс у ресторанному господарстві" належить до циклу нормативних 

дисциплін, вивчення якої спрямоване на забезпечення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня "бакалавр" за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа».  

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи технології продукції ресторанного 
господарства та технологічні принципи харчування в ЗРГ 

Тема 1. Властивості основних складових сировини і їх зміна під час технологічного процесу  

Тема 2. Фізико-хімічні і реологічні основи технології продукції ЗРГ  

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

 Тема 4. Технологічні принципи створення та виробництва кулінарної продукції 

 Тема 5. Теплова кулінарна обробка продуктів приготування і подавання страв  

Тема 6. Технологія універсальних напівфабрикатів різного ступеня готовності, що 

виготовляються в ЗРГ. Технологія виготовлення соусів 
Змістовний модуль 2. Первинна обробка продуктів, виготовлення напівфабрикатів та 

технологія продукції рослинного, тваринного походження у ЗРГ  
Тема 7. Первинна обробка та технологія виготовлення напівфабрикатів із овочів, плодів і 

грибів 

Тема 8. Обробка м’яса, м’ясних продуктів, домашньої птиці, пернатої дичини та технологія 

виготовлення напівфабрикатів 

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

напівфабрикатів  

Тема 10. Технологія продукції рослинного та тваринного походження 

Тема 11. Технологія супів  

Тема 12. Технологія напівфабрикатів, страв і кулінарних виробів з яєць, яйце продуктів та 

страв та кулінарних виробів із кисломолочного сиру і інших молочних продуктів 

Змістовний модуль. 3. Сервіс у ресторанному господарстві. 
Тема 13. Теоретичні основи сервісу в ресторанному господарстві.  

Тема. 14. Створення фірмового сервісу в закладах ресторанного господарства. 

Тема 15. Особливості сервісу у преміум-класу.  

 
 
 
 
 
 
 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Назви змістовних модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма (повна) Заочна форма (повна) 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи технології продукції ресторанного господарства 
та технологічні принципи харчування в ЗРГ 

Тема 1. Властивості основних складових 

сировини і їх зміна під час технологічного 

процесу 

12 4 4  4 13 2 1  10 

Тема 2. Фізико-хімічні і реологічні основи 

технології продукції ЗРГ 6 2 2  2 13 2 1  10 

Тема 3. Харчування людини як медико-

біологічна та соціально-економічна 

проблема 

12 4 4  4 12 1 1  10 

Тема 4. Технологічні принципи створення 

та виробництва кулінарної продукції 6 2 2  2 12 1 1  10 

Тема 5. Теплова кулінарна обробка продуктів 

приготування і подавання страв 12 4 4  4 12 1 1  10 

Тема 6. Технологія універсальних 

напівфабрикатів різного ступеня 

готовності, що виготовляються в ЗРГ. 

Технологія виготовлення соусів 

6 2 2  2 12 1 1  10 

Разом за змістовним модулем 1 54 18 18  18 74 8 6  60 

Змістовний модуль 2. Первинна обробка продуктів, виготовлення напівфабрикатів та технологія 
продукції рослинного, тваринного походження у ЗРГ 

Тема 7. Первинна обробка та 

технологія виготовлення 

напівфабрикатів із овочів, плодів і 

грибів 

12 4 4  4 12 1 1  10 

Тема 8. Обробка м’яса, м’ясних 

продуктів, домашньої птиці, 

пернатої дичини та технологія 

виготовлення напівфабрикатів 

8 2 2  4 12 1 1  10 

Тема 9. Обробка риби, 

рибопродуктів і нерибної водної 

сировини та технологія 

виготовлення напівфабрикатів  

12 4 4  4 12 1 1  10 

Тема 10. Технологія продукції 

рослинного та тваринного походження 
8 2 2  4 12 1 1  10 

Тема 11. Технологія супів  
 4 4  4 12 1 1  10 

Тема 12. Технологія 

напівфабрикатів, страв і кулінарних 

виробів з яєць, яйце продуктів та 

страв та кулінарних виробів із 

кисломолочного сиру і інших 

молочних продуктів 

8 2 2  4 12 1  ̀ 1  10 

Разом за змістовним модулем 2 12 4 4  4 72 6 6  60 



Змістовний модуль. 3. Сервіс у ресторанному господарстві 
Тема 13. Теоретичні основи сервісу в 

ресторанному господарстві 
6 2 2  2 4,5 2 0,

5 

 2 

Тема. 14. Створення фірмового сервісу 

в закладах ресторанного господарства 
12 4 4  4 2,5 1 0,

5 

 1 

Тема 15. Особливості сервісу у 

преміум-класу 
6 2 2  

2 
2,5 1 1  1 

Разом за змістовним модулем 3 96 30 30  36 8,5 4 2  4 

Усього годин 150 48 48  54 150 18 14  124 

 

5. Теми семінарських занять – не передбачено 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість годин 

денна заочна 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи технології продукції ресторанного господарства 
та технологічні принципи харчування в ЗРГ 

1 Харчування людини як медико-біологічна та соціально-

економічна проблема 
2 1 

2 Технологічні принципи розробляння технологічних схем та 

карт на страви. Загальна характеристика нормативної та 

матеріально-технічної бази для виробництва кулінарної 

продукції. 

2 1 

3 Розрахунки втрат при тепловій кулінарній обробці продуктів. Зміни 

кольору, вітамінів, азотистих речовин при тепловій обробці. 
2 1 

4 Технологічні схеми виробництва універсальних напівфабрикатів. 

Оптимізація технологічних процесів виробництва різних соусів. 
2 1 

Змістовний модуль 2. Первинна обробка продуктів, виготовлення напівфабрикатів та технологія 
продукції рослинного, тваринного походження у ЗРГ 

5 Способи обробки м’яса, м’ясних продуктів, домашньої птиці, 

пернатої дичини та технологія виготовлення напівфабрикатів 
2 1 

6 Способи обробки риби, рибопродуктів і нерибної водної 

сировини та технологія виготовлення напівфабрикатів  
2 1 

7 Технологія та параметро-технологічні схеми виготовлення 

кулінарної продукції з овочів, плодів і грибів. Визначення 

кількості відходів, маси нетто та кількості порцій страв, 

приготовлених із заданої кількості овочів, плодів і грибів   

2 1 

8 Технологія та параметро-технологічні схеми виготовлення 

кулінарної продукції з круп, бобових та продуктів їх 

перероблення. Виконання ситуаційних завдань по розрахунку 

кількості сировини, порцій страв, приготовлених із круп, 

бобових та продуктів їх перероблення.  

2 1 

9 Технологія та параметро-технологічні схеми виготовлення 

кулінарної продукції з прісного та з дріжджового тіста. 

Виконання ситуаційних завдань по розрахунку кількості 

сировини, виходу борошняної кулінарної продукції.  

4 1 

10 Параметро-технологічні схеми виготовлення 

напівфабрикатів з м’яса, птиці, дичини, кролика. 

Технологія кулінарної продукції з м’яса свійських та 

4 1 



диких тварин, м’ясопродуктів.  
11 Методика визначення напівфабрикатів і готових виробів з 

м’яса, птиці, дичини, кролика; середньо потушних норм 

відходів і втрат при механічній обробці м’яса; втрат при 

тепловій обробці напівфабрикатів з м’яса; розрахунку витрат 

основної сировини та додаткових компонентів і виходу 

готових кулінарних виробів з яловичини, баранини, 

козлятини, свинини, телятини молочної, птиці, дичини, 

кролика 

4 1 

12 Технологічні процеси приготування супів прозорих, 

заправних, протертих, холодних, десертних.  
4 1 

13 Технологія та параметро-технологічні схеми виготовлення 

страв із яєць, яйцепродуктів, із кисломолочного сиру, 

молочних продуктів. Вирішення ситуаційних завдань.  

Визначення кількості відходів, маси нето та кількості порцій 

страв, приготовлених із заданої кількості яєць та 

яйцепродуктів, кисломолочного сиру. 

4 0,5 

Змістовний модуль. 3. Сервіс у ресторанному господарстві 
14 Формування стандартів сервісу в залежності від виду 

пропозиції послуг закладом ресторанного господарства. 
4 0,5 

15 Створення фірмового сервісу в ЗРГ. 4 0,5 

16 Особливості ресторанних послуг. Особливості надання 

широкої номенклатури послуг для певних контингентів ЗРГ.  
4 0,5 

Всього 48 14 

7. Теми лабораторних занять – не передбачено 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість годин 

денна заочна 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи технології продукції ресторанного господарства 
та технологічні принципи харчування в ЗРГ 

1. 
Ознайомитись з базовою і допоміжною літературою, з електронною 

бібліотекою, з матеріалами інтернету 4 6 

2. 
Вивчити класифікацію технологічних процесів, ознайомитись з 

характеристикою технологічної документації 2 6 

3. 
Ознайомитись з особливостями теплової обробки різних груп харчових 

продуктів, навести приклади; виконати ситуаційні задачі 2 6 

4. 
Ознайомитись з класифікацією універсальних напівфабрикатів, виконати 

практичні та ситуаційні завдання 2 6 

5. 
Вивчити технологічні вимоги до основи соусу, ознайомитись з тенденціями 

сучасної моди у використанні соусів, навести приклади 2 6 

Змістовний модуль 2. Первинна обробка продуктів, виготовлення напівфабрикатів та 
технологія продукції ЗРГ 

6. 
Замалювати способи нарізування овочів, виконати практичні та ситуаційні 

завдання. Скласти технологічну схему приготування н/ф із овочів, плодів і 

грибів. 
4 6 

7. 
Скласти технологічну схему виробництва напівфабрикатів з м’яса птиці і 

пернатої дичини, виконати практичні і ситуаційні завдання  6 

8. 
Скласти технологічну схему виробництва напівфабрикатів з м’яса, виконати 

практичні і ситуаційні завдання  4 6 

9. 
Скласти технологічну схему виробництва напівфабрикатів риби, виконати 

практичні і ситуаційні завдання 2 6 



10. 
Обгрунтувати умови і терміни зберігання та реалізації готової продукції з 

овочів та грибів, законспектувати види браку, способи його усунення, 

скласти технологічну схему страви на вибір 
2 6 

11. 
Навести класифікацію кулінарної продукції з круп і бобових, скласти 

технологічну схему процесу виробництва продукції за вибором 2 6 

12 
Ознайомитись з вимогами до якості готової продукції з борошна, скласти 

технологічну схему виробництва кулінарних виробів з тіста 2 6 

13 
Обгрунтувати умови і терміни зберігання та реалізації готової продукції з 

м’яса, законспектувати види браку, способи його усунення, скласти 

технологічну схему страви на вибір 
2 6 

14 
Виписати класифікацію кулінарної продукції з птиці за сукупними ознаками, 

виконати практичні та ситуаційні завдання 2 6 

15 
Обгрунтувати умови, терміни зберігання та реалізації готової продукції; 

перспективи розвитку асортименту та технологій кулінарної продукції з 

риби, навести приклади 
2 6 

16 
Законспектувати умови, терміни зберігання та реалізації супів, вимоги до 

якості, види браку, способи його усунення; виконати практичні та ситуаційні 

завдання 
2 6 

17 
Проаналізувати перспективи розвитку асортименту та технологій кулінарної 

продукції з яєць, виконати практичні та ситуаційні завдання 2 6 

18 
Законспектувати основні напрями використання молочних продуктів у 

складі кулінарної продукції, виконати практичні та ситуаційні завдання 2 6 

Змістовний модуль. 3. Сервіс у ресторанному господарстві 

19 
Проаналізувати структурні одиниці закладу різних форматів 

4 6 

20 
Законспектувати приміщення ЗРГ, номенклатуру послуг ресторану, 

охарактеризувати різновиди меню.  4 5 

21 
Аналіз стандартів сервісу у ЗРГ 

4 5 

 
Всього 

54 124 

 
9. Індивідуальні завдання – не передбачено 

10. Методи навчання 

Вивчення всіх підрозділів курсу базується на лекціях, практичних роботах і самостійній роботі 

студентів. У навчальному процесі передбачені лекції – дискусії, лекції – консультації, лекції – 

конференції і лабораторні роботи у вигляді ділових ігор і презентацій. Самостійна робота – виробляє у 

студентів вміння накопичувати знання, аналізувати та систематизувати отриману інформацію та 

робити висновки 

11. Методи контролю 

Методи поточного та підсумкового контролю передбачають: 

- поточне тестування; 

- поточні контрольні роботи 

- захист практичних робіт 

- підсумковий контроль (іспит). 

 

 

 

 

 



12. Розподіл балів, які отримують студенти 

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 

 
Шкала оцінювання національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
81-89 

добре  
71-80 

61-70 

задовільно  
51-60 

* 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

* 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

13. Методичне забезпечення 

13.1. Посібники, методичні вказівки  

№ 
з/ п 

Назва посібника чи методичних вказівок Кількість 
примірників 

1. 2 3 
1. 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. 

Електронні 

примірники 

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. 

30 

3. 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. 

Електронні 

примірники + 1 

екз. 

4. Сирохман І.В. Якість і безпечність харчової 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. 

Електронні 

примірники + 1 

екз. 

5. Методичні рекомендації до практичних, семінарських робіт з Електронні 

примірники 



дисципліни "Технологія продукції та сервіс ресторанного 

господарства" для студентів 3-го курсу, спеціальності 241 "Готельно-

ресторанна справа" усіх форм навчання. автор : Філь М. І.  

6. Методичні рекомендації до самостійних робіт з дисципліни 

"Технологія продукції та сервіс ресторанного господарства" для 

студентів 3-го курсу, спеціальності 241 "Готельно-ресторанна 

справа" усіх форм навчання. автор : Філь М. І 

Електронні 

примірники 

13.2. Унаочнення 
1. Роздатковий матеріал до окремих тем. 

2. Презентації на мультимедійному проекторі. 

14. Рекомендована література 

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. 

1.   Доцяк В. С. Українська кухня: Технологія приготування страв / В. С.  Доцяк -К.: Вища школа, 

1995. - 550с. 

2. Михайлов В.М. Технологія приготування їжі / В.М. Михайлов, Л.О. Радченко, О.В. Новикова - Х.: 

Світ книг, 2012. – 537 с. 

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. - 848с. 

4. Джурик Н.Р. Основи технології продукції закладів ресторанного господарства / Н.Р.  Джурик - 

Навчальний посібник, Львів: Видавництво Львівської комерційної академії. - 2008. - 396 с. 

Допоміжна 

8. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий 

общественного питания. - М.: Экономика, 1986. - 295с. 

9. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий 

общественного питания. - М.: Экономика, 1986. - 295с. 

10. Ростовський B.C., Новікова О.В. Технологія виробництва борошняних кондитерських 

виробів. - -К.: Ліра-К, 2009. - 574 с. 

Періодичні видання ^ 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 

15. Інформаційні ресурси 

- 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 

 

 

 

доц. Філь М. І. ____________ 

 


