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Політика дисципліни Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. 
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в дистанційному 
режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані 

завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, 
або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу. 
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. При цьому оцінка знижується на 10 %. 
Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового 

оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 
Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час 
виконання завдання. 

Списування під час контрольних робіт та заліку заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв).  

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 
тестування. 

Що будемо вивчати? Основні принципи та процеси, що застосовуються у приготуванні 

кулінарних страв етнічних кухонь; організація та технологія діяльності 



підприємств індустрії гостинності. 

Чому це треба вивчати? Для засвоєння у студентів знань про технологію виробництва, способи 

та особливості приготування страв етнічних кухонь, формування вмінь 
організації обслуговування іноземних гостей нашої країни, 

особливостей подавання та споживання страв та напоїв народів різних 

країн та набуття практичних навичок, необхідних для майбутньої 
виробничої діяльності. 

Яких результатів можна 

досягнути? 
Уміння ефективно вирішувати службові завдання шляхом дотримання 

принципів і норм загальнолюдської моралі та культури фахової 

діяльності. 
Здійснювати процес обслуговування споживачів у закладах готельного 

та ресторанного господарствах із використанням сучасних 

інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій. 
Знання принципів організації роботи закладів готельно-ресторанного 

господарства та функцій їх структурних підрозділів. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Розуміння культурологічних питань сучасності з позицій вшанування 

традицій і звичаїв свого народу та культурного надбання людства. 
Концептуальні знання, здобуті у процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень.  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності. 

Здатність застосовувати знання теорії і практики готельно-ресторанного 

обслуговування для вирішення типових спеціалізованих задач 

професійної діяльності. 
Здатність організовувати сервісно-виробничий процес з урахуванням 

вимог і потреб споживачів та забезпечувати його ефективність. 

Здатність знаходити творчі рішення на визначені конкретні проблеми у 
професійні діяльності. 

Знання методів організації ефективного господарювання на рівні 

підприємства, необхідної сукупності теоретичних та практичних знань з 
внесенням пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства. 

Знання сучасної організації виробництва в закладах індустрії 

гостинності.. 

Зміст дисципліни  Системи і типи харчування народів світу. 
Особливості національних кухонь народів східної Європи та Закавказзя. 

Етнічні кухні та особливості харчування населення західної Європи. 

Національна кухня народів північної Європи та нордичних країн. 
Античні кулінарні традиції та сучасні гастрономічні технології народів 

Середземномор’я. 

Особливості національної кухні в країнах центральної Європи. 

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

Америки. 

Етнічні особливості розвитку національної кухні народів Африки, 
Австралії та Нової Зеландії. 

Організація обслуговування туристів у закладах готельно-ресторанного 

господарства України. 

Обов’язкові завдання Виконання та захист мультимедійної презентації на одну з тем 
дисципліни. 

Міждисциплінарні зв’язки Харчова хімія, Основи готельно-ресторанної справи, Організація 

виробництва, Барна справа, Управління якістю, Організація 
обслуговування. 
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