
 

 

 

 



Силабус курсу  Концепти кулінарного планування 

2020-2021  навчального року 

Назва курсу    Концепти кулінарного планування 

 

Адреса викладання курсу Львів, вул..Дорошенко, 41/4 

Факультет та кафедра, за 

якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

 Напрям підготовки   24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» 

Викладачі курсу Паньків Наталія Мирославівна, кандидат географічних наук, доцент, доцент 

кафедри туризму 

Контактна інформація 

викладачів 

pankivnatalya@gmail.com, geography.lnu.edu.ua, Львів, вул..Дорошенко 41/4 

Консультації по курсу 

відбуваються 

 Консультації відбуваються в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через 

Skype або електронну адресу. Для погодження часу он-лайн консультацій слід 

писати на електронну пошту викладача або дзвонити 

pankivnatalya@gmail.com 

Сторінка курсу geography.lnu.edu.ua 

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

обов’язкові для того, щоб отримана  студентами  інформація    була 

використана  при подальшому формуванні знань та вмінь, зокрема в 

магістратурі, та їхнього практичного застосування. Знання курсу«Концепти 

кулінарного планування» є необхідною умовою для здобуття подальших 

професійних знань для роботи в готельно-ресторанній сфері, з партнерами, 

іншими суб’єктами підприємницької діяльності, що відносяться до 

туристичної галузі, а також підвищення загальної і професійної культури 

студентів. Тому у курсі представлено як огляд кулінарних концептів чи 

напрямів, так і процесів та методів, які потрібні для їхнього впровадження в 

практичну діяльність. .  

Коротка анотація курсу Дисципліна «Концепти кулінарного планування» є однією з вибіркових  

дисциплін зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» 

 для освітньої програми «Міжнародне готельне і ресторанне господарство» 

бакалаврів четвертого року навчання , яка викладається в восьмому  семестрі 

в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної  дисципліни «Концепти кулінарного 

планування» є  надання майбутнім фахівцям комплексу знань про 



формування кулінарних напрямів у світі загалом та територіальні відмінності  

зокрема. 

Досягненню цієї мети підпорядковані такі 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. 

. 

Література для вивчення 

дисципліни 

 Базова література 

 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. 

 

Допоміжна література: 

 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. 

 



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 
 

 

 

Тривалість курсу 120   год. 

 

Обсяг курсу 64 години аудиторних занять, з них 32 години лекцій, 32 год. практичних 

занять та 56 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

 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. 
  

  

Ключові слова Кулінарні концепти, світова кухня, регіональна кухня, меню 



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 риси 

самонавчання і очного 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. 

 

 

   

Теми Подаються у вигляді таблиці 

 

Підсумковий контроль, 

форма 

 Письмовий залік в кінці семестру, залікова оцінка враховує виконання 

практично-семінарських занять та модульних контрольних робіт 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з спеціалізованих 

дисциплін (Вступ до спеціальності,  Барна справа, Кулінарна етнологія 

тощо),достатніх для сприйняття категоріального апарату  Концепти 

кулінарного планування , розуміння його інструментарію та  методології. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

    Лекційна форма навчання передбачає:  

- проведення лекцій з використання мультимедійного забезпечення; 

- пояснення та наведення прикладів з діяльності туристичних підприємств по 

питаннях лекцій; 

-  дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 

В межах семінарських занять відбуваються:   

- доповідь, відповідь, обговорення; 

- презентація результатів дослідження з використання мультимедійного 

забезпечення тощо. 

Необхідне обладнання  Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання. 

Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 

такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power 

Point, а також оволодіти програмним забезпеченням проектного управління - 

Project Management 2013. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 
 Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  



виду навчальної 

діяльності) 

Протягом семестру студент може набрати 100 балів. Приклад розподілу балів 

на семінарських заняття подається нижче 2. 

Під час письмового заліку студент може набрати 50 балів. Кожен студент 

отримує індивідуальні письмові залікові завдання, що містять запитання по 

кожній темі навчальної дисципліни. Для написання залікових завдань 

необхідний  допуск, а саме наявність не менше 25 балів  за виконання 

практично-семінарських завдань впродовж семестру. 

Отримані бали під час заліку плюсуються до балів отриманих на семінарських 

та практичних заняттях. 

Підсумкова максимальна кількість балів_100 

  

 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

 1.Чинники виникнення світових кулінарних відмінностей. 

2. Раціональність в створенні кулінарних концептів. 

3. Ірраціональний підхід в формуванні кулінарних концептів. 

4. Етапи формування кулінарної культури світу. 

5. Факторний аналіз виникнення Середземноморської кухні. 

6. Регіональні відмінності у формуванні кулінарних концептів Європейських 

кухонь. 

7.Концепти Східноєвропейської кулінаріїї. 

8. Кавказька кухня та її основні технологічні впровадження. 

9. Концепти впровадження Польської кулінарної школи. 

10. Концепти впровадження Словацької кулінарної школи. 

11. Концепти впровадження Російської кулінарної школи. 

12. Концепти впровадження Угорської кулінарної школи. 

13.Румунська кулінарія та її технологічні особливості впровадження. 

14.Основні підходи в виникненні та застосуванні кулінарних концептів 

Північноєвропейської кухні. 

15. Концепти впровадження Британської кулінарної школи. 

16. Концепти впровадження Прибалтійської кулінарної школи. 



17. Концепти впровадження Данської кулінарної школи. Концепти 

впровадження Польської кулінарної школи. 

18. Концепти впровадження Ірландської та Ісландської кулінарної школи. 

19. Концепти впровадження Норвежської, Фінської та Шведської кулінарної 

школи. 

20.Південноєвропейська кухня та її основні кулінарні концепти. 

21. Концепти впровадження Гібралтарської кулінарної школи. 

22. Концепти впровадження Албанської кулінарної школи. 

23. Концепти впровадження Грецької кулінарної школи. 

24. Іспанська та Італійська кухня: особливості виникнення, схожість та 

відмінність. 

25. Концепти впровадження кухні острівних держав Середземноморського 

пегіону. 

26. Західноєвропейська кухня та регіональні особливості. 

27. Концепти впровадження Китайської кулінарної школи. 

28. Концепти впровадження  кулінарної школи Азійських держав. 

29. Кулінарні концепти країн Північної та Південної Америки та їхній вплив на 

світову кухню. 

30. Кухня Африки: факторний аналіз формування та кулінарні тренди. 

31. Концепти впровадження Австралійської кулінарної школи. 

 

Опитування  Опитування студентів проводиться в письмовій, усній формі, у формі бесіди.  

 

 

  

 2 Приклад розподілу балів на семінарських заняття з курсу «Концепти кулінарного планування » 

  

 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    

 

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) 

 

 

 



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. 

 

  

 СХЕМА КУРСУ « Концепти кулінарного планування » 

 

 

 

Тиж. / дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література.*** Ресурси 

в інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконання 

 Курс 

вибірковий, ще 

не читався 

1. Зміст та завдання 

курсу дисципліни 

«Концепти кулінарного 

планування». Історичні 

передумови виникнення 

кухонь народів світу. 

 Формування 

Середземноморської 

кухні та її основні 

концепти. 

 

 Лекція  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., 

4 год   



Менешак М.Т. 

Українська кухня /  

Н.І. Георгіївський, 

М.Т. Менешак. – К.: 

Техніка, 1976.- 245 с. 

  2.Формування 

Середземноморської 

кухні та її основні 

концепти. 

 

  Семінар 1.Головко Л.І. 

Навчальний 

посібник з 

дисципліни «Кухня 

народів світу» / Л.І. 

Головко.– 

Бердянськ, 2011.- 

168 с. 

2. Новоженов Ю.М. 

Зарубіжна кухня / 

Ю.М. Новоженов. – 

М.: 1990.- 245 с. 

3. 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. 

  
 

4 год  В день 

проведення 

семінару 

   3.Тема 2.  Особливості 

та традиції страв кухонь 

країн Прибалтики. 

Болгарська кухня. 

   

  

 Лекція 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. 

 

4 год.   



    4.Кухня країн 

Прибалтики. Особливість, 

традиційні страви та 

рекомендації до меню 

для туристів з Болгарії, 

Литви, Латвії та Естонії. 

 Семінар 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 год  В день 

проведення 

семінару 

  5. Тема 3. Особливості 

та традиційні страви 

англійської та 

французької кухонь. 

Італійська кухня. 

  

 Лекція  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. 

 

 4 год    

  6.Особливість харчування 

народів Угорщини та 

Німеччини. 

 Семінар 1.Кулінарна етнологія 

країн Центральної Азії 

[Електронний ресурс]: 

Режим доступу – http: // 

4 год  Під час 

заняття 



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. 

 
 

   7. Тема 4.  Кухня 

арабських країн та країн 

Африки. 

 

 Лекція 1. Головко Л.І. 

Навчальний 

посібник з 

дисципліни «Кухня 

народів світу» / Л.І. 

Головко.– 

Бердянськ, 2011.- 

168 с. 

2.Новоженов Ю.М. 

Зарубіжна кухня / 

Ю.М. Новоженов. – 

М.: 1990.- 245 с. 

 

4 год.    

    8. Особливості та 

традиційні страви 

англійської та французької 

кухонь 

  Семінар 1.Головко Л.І. 

Навчальний 

посібник з 

дисципліни «Кухня 

народів світу» / Л.І. 

Головко.– 

Бердянськ, 2011.- 

168 с. 

2. Новоженов Ю.М. 

Зарубіжна кухня / 

Ю.М. Новоженов. – 

М.: 1990.- 245 с. 

3. 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. 

4 год.  Під час 

заняття 



  9.Тема 5.  Особливості та 

традиційні страви 

скандинавської та 

північно-американської 

кухонь. Кухні Китаю, 

Кореї, Японії.   

 Лекція 1.Новоженов Ю.М. 

Зарубіжна кухня / 

Ю.М. Новоженов. – 

М.: 1990.- 245 с. 

2.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. 

 
 

4 год.   

   10. Асортимент страв 

та особливості їхнього 

приготування в 

арабських країнах та 

країнах Африки  

 Семінар 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. 

 

4 год  Під час 

заняття 

   11. Тема 6.   

Національні кухні 

слов’янських 

народів. 

Молдавська кухня. 

 

 

 Лекція 1.Новоженов Ю.М. 

Зарубіжна кухня / 

Ю.М. Новоженов. – 

М.: 1990.- 245 с. 

2.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. 

 

4 год   



   12. Скандинавська та 

північноамериканська 

кухня. Схожість та 

відмінність.. 

Семінар 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. 

 4год  Під час 

заняття 

  13.Тема 7.   

Особливості та 

традиційні страви 

угорської та 

німецької кухонь. 

 

  

 

Лекція 1. Архипов В. В., 

Иванникова Е. И. 

Особенности 

культуры и традиции 

питания народов 

мира 

2.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 год    

  

  14. 
Національні 

кухні 

Китаю, 

Кореї та 

Японії. 

    

  Семінар 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. 

 

4 год.  Під час 

заняття 

  



 15. Тема 8. 

Українська 

кухня. 

Передумови 

виникнення 

та сучасний 

стан 

використання. 

  

 

 

    

   Лекція 1.Головко Л.І. Навчальний посібник з 

дисципліни «Кухня народів світу» / 

Л.І. Головко.– Бердянськ, 2011.- 168 

с. 

2. Новоженов Ю.М. Зарубіжна кухня / 

Ю.М. Новоженов. – М.: 1990.- 245 с. 

4 

год. 

  

  

 16. Кухня 

народів Азії. 

Територіальні 

відмінності. 

Українська 

сучасна кухня 

з ознаками 

національної 

– як 

туристичний 

продукт  

  Семінар 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 год.  Під час 

заняття 

  

 

 

 

 


