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Політика дисципліни Академічна доброчесність. За списування під час проведення модульного 

контролю чи підсумкового контролю, студент позбавляється подальшого 

права здавати матеріал і у нього виникає академічна заборгованість. За 

списування під час виконання окремих завдань, студенту знижується оцінка у 
відповідності до ступеня порушення академічної доброчесності. 

Відвідування занять. Студенту не дозволяється пропускати заняття без 

поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу поважну причину то 

студенту не потрібно відпрацьовувати пропущене заняття. При об’єктивних 

причинах пропуску занять, студенти можуть самостійно вивчити 

пропущений матеріал на платформі MOODLE. Здобувачі без обмежень 

можуть на заняттях використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Під час виконання 

індивідуальних завдань творчого характеру здобувачі вищої освіти 

досліджують та аналізують інноваційні процеси в галузі освіти, креативно 

підходять до пошуку джерел та формують схеми вирішення проблем у сфері 

індустрії гостинності. 

Що будемо вивчати? Систему знань про технології приготування їжі. 

Чому це треба вивчати?   Дисципліна спрямована на засвоєння здобувачами вищої освіти знань про 
технологічні процеси обробки харчових продуктів, їх різновиди та 

особливості, обладнання яке використовується в процесі обробки харчових 

продуктів та його налаштування, технологію виготовлення об’єктів творчої 

діяльності, правил безпеки праці під час роботи на технологічному 

обладнанні; формування вмінь здійснювати технологічні процеси, 

виготовлення виробів за технологічними процесами. 

Яких результатів можна  

досягнути? 

Дотримуватися вимог чинного законодавства, державних та міжнародних 

стандартів діяльності закладів готельно-ресторанного господарства. 

Знання господарських механізмів, спрямованих на ефективне 

господарювання в умовах обмежених економічних і природних ресурсів. 

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. 

Координувати роботу обслуговуючого персоналу відповідно до їх посадових 

інструкцій. 

Здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання для 

раціонального використання просторових та матеріальних ресурсів. 

Знання принципів організації роботи закладів готельно-ресторанного 

господарства та функцій їх структурних підрозділів. 

Здійснювати контроль якості продукції та послуг закладів готельного та 
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ресторанного господарства. 

Розуміння основ, правил та принципів планування  потреби у ресурсах 

(матеріальних, фінансових, трудових) у закладах готельного і ресторанного 

господарства. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 
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. 

Здатність виконувати роботу відповідно до вимог охорони праці, техніки 

безпеки та протипожежної безпеки в закладах готельно-ресторанного 

господарства. 

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 до нового економічного мислення, що відповідає сучасним умовам 

господарювання; уміння аналізувати реальні економічні процеси, 

усвідомлювати економічні проблеми, пов’язані з майбутньою практичною 

діяльністю. 

Здатність здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, 

уміння вирішувати питання раціонального використання просторових та 

матеріальних ресурсів. 

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. 

Здатність планувати, аналізувати і контролювати власну роботу та роботу 

обслуговуючого персоналу. 

Зміст дисципліни Вода, мінеральні речовини, білки, жири, вуглеводи та інші речовини, що 

входять до складу продуктів харчування. Енергетична цінність (калорійність) 

продуктів харчування. Значення овочів у харчуванні людини. Класифікація 

овочів. Обробка бульбоплодів та коренеплодів. Салати. Страви і закуски з 

овочів і грибів. Значення закусок і холодних страв у харчуванні. Підготовка 

продуктів для приготування холодних страв і закусок. Бутерброди 

(накладанці). Значення страв і гарнірів з овочів у харчуванні людини. 

Приготування страв і гарнірів з варених і припущених овочів. Хімічний склад 
і харчова цінність риби. Класифікація її. Обробка лускатої, безлускатої та 

окремих видів риби. Хімічний склад і харчова цінність м'яса. Види і 

класифікація м’яса та м’ясопродуктів. Приготування м'ясних 

напівфабрикатів. Напівфабрикати січеної натуральної і котлетної маси. М'ясо 

птиці, морфологічний та хімічний склад м’яса птиці. Значення страв з птиці, 

дичини, кролика у харчуванні. Варені і припущені страви з птиці, дичини, 

кролика. Значення перших страв у харчуванні і класифікація їх. Технологія 

приготування заправних перших страв. Будова, хімічний склад і харчова 

цінність яєць. Класифікація яєць, продукти переробки їх. Підготовка яєць і 

продуктів переробки їх до кулінарної теплової обробки. Приготування 

прозорих бульйонів. Соуси, їх значення та класифікація. Приготування соусів 

з борошном і без борошна. Соуси білі, червоні, грибні. М’ясні копченості та 
ковбасні вироби. Приготування страв і гарнірів з тушкованих і запечених 

овочів і грибів. Страви і гарніри із смажених овочів. Тушковані та запечені 

м'ясні страви. Страви з субпродуктів. Значення страв з сиру у харчуванні. 

Холодні і гарячі страви з сиру. Обробка риби для фарширування. 

Приготування рибних напівфабрикатів. Рибні та м’ясні страви і закуски. 

Закуски і холодні страви з сиру, яєць, молока. Обробка нерибних 



морепродуктів. Обробка і використання рибних харчових відходів. Соуси та 

приправи промислового виробництва. Харчові кислоти. Приготування 

молочних, холодних та солодких супів. Етикет та культура споживання їжі 

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

Міждисциплінарні зв’язки Управління якістю. Гігієна і санітарія в галузі. Устаткування закладів 

готельно-ресторанного господарства. 

Інформаційне 

забезпечення 

(з репозитарію,  фонду  

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Готельно-ресторанна справа. Навч.-метод. видання. Книга 1.  Б. М. 

Андрушків, Л. Я. Малюта, Г. Й. Островська та ін. Тернопіль : ФОП Паляниця 

В. А., 2018. 268 с.  

2. Мазаракі А. А. Організація обслуговування в закладах ресторанного 

господарства: підручник / А. А. Мазаракі та ін. / за заг. ред. Н.О. П’ятницької. 

2 -ге вид., пероб. та допов. К. : Центр навч. л-ри, 2011. 584 с.  
3.Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів : 

навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Л. О. Радченко та ін.; Х. : Світ 

книг, 2012. 288 с.  

4. Островська Г. Й. Особливості розвитку готельно-ресторанної справи: кухні 

народів світу : навч. посібн. Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. 268 с.  

5. Ростовський В. Кухні народів світу: підруч. Кондор, 2016. 502 с. 

6. Шумило Г.І. Технологія приготування їжі: Навч. посіб. Київ: «Кондор», 

2015. 506 с. 

Поточний контроль Виконання практичних завдань і модульних контрольних робіт, ІНДЗ 

Підсумковий контроль Залік. 

Розробник                                                                                       Т. М. Бербец 


