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1. Опис навчальної дисципліни  «Концепти кулінарного планування» 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4  

Галузь знань 
24 «Сфера обслуговування»,  

 
  

  

За вибором 

 

Спеціалізація 

«Міжнародне готельне і 

ресторанне 

господарство» 
(шифр, назва)

    

Модулів – 1 
 Спеціальність:    

    241«Готельно-

ресторанна справа» 

  

 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 1 4-й   

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  120 

8-й   

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1 

самостійної роботи 

студента – 2, 5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

32 год.   

Практичні, семінарські 

32 год.   

Лабораторні 

     

Самостійна робота 

56 год.   

Індивідуальні завдання:  

  

Вид контролю:  

залік   

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 

для заочної форми навчання –   

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
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Метою є аналіз та вивчення основних напрямків кулінарного розвитку світу та 

особливостей їхнього застосування в Україні.  

Завдання:  

    1) проаналізувати вплив географічного положення різних держав на 

формування гастрономічних уподобань; 

    2) висвітлити вплив історичного та економічного розвитку держав на 

розвиток харчування; 

    3) вивчити особливості правил етикету та впливу національних традицій 

держав різних регіонів світу; 

    4) аналіз територіальних відмінностей в розвитку кулінарії. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

   -   що є в основі формування основних концептів світової кулінарії; 

- основу кухонь народів світу; 

- правила етикету та способу подачі страв різних етносів та націй; 

- природні та культурно-історичні передумови виникнення та розвитку 

кухонь народів світу; 

- національну особливість української кухні. 

 

вміти: 

- вільно володіти термінами та визначеннями щодо культури та традицій 

харчування народів світу; 

- вільно визначати склад меню для туристів з різних країн світу; 

- вільно визначати сировину та страви, не рекомендовані для туристів з 

тієї чи іншої країни. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

Вступ. Зміст та завдання курсу дисципліни «Концепти кулінарного 

планування». Історичні передумови виникнення кухонь народів світу. 

Тема 1. Формування Середземноморської кухні та її основні концепти. 

Тема 2. Особливості та традиції страв кухонь країн Прибалтики. Болгарська 

кухня. 

Тема 3. Особливості та традиційні страви угорської та німецької кухонь. 

Тема 4. Особливості та традиційні страви англійської та французької кухонь. 

Італійська кухня. 

Тема 5. Кухня арабських країн та країн Африки. 

Тема 6.Особливості та традиційні страви скандинавської та північно-

американської кухонь. Кухні Китаю, Кореї, Японії. 

Тема 7. Національні кухні слов’янських народів. Молдавська кухня. 
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Тема 8. Українська кухня. Передумови виникнення та сучасний стан 

використання. 

  

  

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. с. р. л п лаб. інд. с. 

р. 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  Етнічна різноманітність кухонь світу 

Тема1. Зміст та 

завдання курсу 

дисципліни.Концепти 

кулінарного 

планування». 

Історичні 

передумови 

виникнення кухонь 

народів світу. 

Формування 

Середземноморської 

кухні та її основні 

концепти. 

 

 

15 4 4   7         

Тема 2.  Особливості 

та традиції страв 

кухонь країн 

Прибалтики. 

Болгарська кухня. 

 

15 4 4   7          

Тема 3. Особливості 

та традиційні страви 

англійської та 

французької кухонь. 

Італійська кухня. 

 

15 4 4   7          

   

Тема 4.  Кухня 15 4 4   7         
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арабських країн та 

країн Африки. 

 

Тема 5.  Особливості 

та традиційні страви 

скандинавської та 

північно-

американської 

кухонь. Кухні Китаю, 

Кореї, Японії. 

 

15 4 4   7         

Тема 6.   Національні 

кухні слов’янських 

народів. Молдавська 

кухня. 

 

 

15 4 4   7        

Тема 7.   Особливості 

та традиційні страви 

угорської та 

німецької кухонь. 

 

 

15 4 4    7         

Тема 8. Українська 

кухня. Передумови 

виникнення та 

сучасний стан 

використання. 

  

 

15 4 4   7          

Разом за змістовим 

модулем 1 

120  

32 

 

32 

  56          

Усього годин  120 32 32   56           

  

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин 120 32 32   56       

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
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1  Формування Середземноморської кухні та її основні 

концепти. 

 

2 

2 Кухня країн Прибалтики. Особливість, традиційні 

страви та рекомендації до меню для туристів з Болгарії, 

Литви, Латвії та Естонії. 

2 

3 Особливість харчування народів Угорщини та 

Німеччини. 

4 

4 Особливості та традиційні страви англійської та 

французької кухонь 

4 

5 Асортимент страв та особливості їхнього приготування в 

арабських країнах та країнах Африки 

4 

6 Скандинавська та північноамериканська кухня. Схожість 

та відмінність. 

4 

7 Національні кухні Китаю, Кореї та Японії. 4 

8 Спільні та відмінні риси в кулінарії країн Східної 

Європи 

4 

9 Національна українська кухня. Сучасний стан та 

особливості використання. 

4 

 

 

 

  

 

  

  

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Особливості технології приготування в світовій кухні 7 

2 Фактори, що визначають та формують кулінарні 

особливості населення 

7 

3  Традиційна та сучасна польська кухня. Технології 

приготування 

7 

4 Технології приготування, фсортимент страв та 

особливості подачі в угорській та німецькій кухнях. 

7 

   5 Кухня Словаччини, Чехії та Румунії: технології 

приготування та подачі страв 

7 

   6 Традиційні та сучасні страви Англії, Франції та Італії 7 

7 Кухня народів Азії. Територіальні відмінності. 7 

8 Українська сучасна кухня з ознаками національної – як 

туристичний продукт 

7 

 Разом 56 
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9. Індивідуальні завдання 

 

 
10. Методи навчання 

                                                                                                    

 
11. Методи контролю 

                                                                        
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Контрольна 

робота  

100 

6 6 6 6 6 6 6 6 48 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
 

 Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

� максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну 

успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

� при оформленні документів за екзаменаційну сесію 

використовується таблиця відповідності оцінювання знань 

студентів за різними системами. 

 

   
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    

 81-89 В добре  
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71-80 С зараховано 

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) 

 

 

 

Впродовж семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів 

чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, 

яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та 

F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами 

факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних 

дисциплін. 

 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  

факультетів  або  кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  дисциплін. 

 

 

13. Методичне забезпечення 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Архипов В. В., Иванникова Е. И. Особенности культуры и традиции питания 

народов мира / В.В. Архипов. – К.: Атика, 2005.- 145 с. 

2. Волощук Р.А., Нечипоренко А.В. Особливості кухні народів світу / Р.А. 

Волощук, А.В. Нечипоренко. – К.: Реклама, 1991.- 223 с. 

3. Георгіївський Н.І., Менешак М.Т. Українська кухня /  Н.І. Георгіївський, 

М.Т. Менешак. – К.: Техніка, 1976.- 245 с. 

4. Головко Л.І. Навчальний посібник з дисципліни «Кухня народів світу» / Л.І. 

Головко.– Бердянськ, 2011.- 168 с. 

 4. Новоженов Ю.М. Зарубіжна кухня / Ю.М. Новоженов. – М.: 1990.- 245 с. 

5. Челембієнко В.А., Зигуля С.В. Кухня народів світу / В.А. Челембієнко, 

Челембієнко В.А., Зигуля С.В. Зигуля .  – Харків: Прапор, 1993.- 22- 224 с. 
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Допоміжна 
1.Рецепты мировой кухни / Под. ред.. Н.А. Передерий. – М.:Вече, 2004.- 356 с. 

2.Современный ресторан и культура обслуживания / Под ред. Н.А. Надеждина, 

В.А. Красильникова. – М.: Экономика, 1974.- 380 с. 

3. Фесенко Т.А., Куценко Л.І. Страви національної кухні / Т.А. Фесенко, 

Л.І.Куценко. -  К.: Вища школа, 1972.- 268 с. 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
1. Кулінарна етнологія країн Центральної Азії [Електронний ресурс]: Режим доступу – 

http: // www. Studfiles.ru. 

2. Кулінарна етнологія  [Електронний ресурс]: Режим доступу – http: // knowledge.allbest.ru. 

3. Кулінарна етнологія країн Східної Азії [Електронний ресурс]: Режим доступу – http: // 

www. Studfiles.ru. 

4. Кулінарна етнологія : зародження і генезис української кухні [Електронний ресурс]: 

Режим доступу – http: // diploms.com.ua 

 

 

 

 

  

 

 

  


