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Особливості зарубіжного сервісу [Текст]: методичні вказівки до практичних 

робіт для здобувачів освітньо-професійного ступеня фаховий молодший 

бакалавр галузь знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 241 Готельно-

ресторанна справа денної форми навчання / уклад. Пігулко Ж.М. − Любешів : 

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 2020. – 9 с. 

Методичне видання складене відповідно до діючої програми курсу 

«Особливості зарубіжного сервісу», містить практичні завдання, перелік 

рекомендованої літератури. Призначене для студентів галузь знань «Сфера 

обслуговування» - денної форми навчання. 
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Вступ 

Практична робота - це важливий засіб зв’язку теорії з практикою, який 

дає змогу закріпити теоретичні знання з питань, особливостей харчування та 

особливостей обслуговування туристів інших країн. Складання меню 

відповідно до вимог кожної країни. Практична робота сприяє формуванню 

вмінь і навичок студентів, формуванню самостійності, ефективно формує 

пізнавальні інтереси, озброює різноманітними способами діяльності та 

носить дослідницький характер. 

У професійній підготовці майбутніх висококваліфікованих працівників 

для підприємств громадського харчування різних форм власності зазначені 

вимоги досягаються шляхом застосування сучасних педагогічних технологій, 

серед яких — проведення практичних робіт з дисципліни «Особливості 

зарубіжного сервісу». 

Практична робота проводиться безпосередньо після вивчення 

відповідної теми програми. 
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Тема 1. Організація і особливості обслуговування іноземних громадян  

Заняття 1 ( 2 год.) 

Мета - визначити об’єкт, предмет та завдання дисципліни “Кухні 

народів світу”; висвітлити роль, об’єктивні вимоги її виникнення та 

розвитку як науки в умовах формування економіки, заснованої на знаннях; 

дослідити системи і типи харчування населення різних країн та континентів. 

Програма заняття: 

1. Історія розвитку культури та традицій харчування народів світу.  

2. Національна кухня як джерело творчості для кулінарного мистецтва. 

3. Види кулінарної обробки продуктів. 

4. Типи та асортимент страв. 

5. Сучасні тенденції кулінарного мистецтва в ресторанних закладах. 

Питання для перевірки 

1. Розкрийте основні фактори які формують підґрунтя національної 

кухні. 

2. Висвітліть виникнення і розвиток кулінарії в різних країнах світу. 

3. Визначте сучасні пріоритети в кулінарії та ресторанному 

господарстві. 

4. Дослідіть типи та асортимент страв. 

 

Тема 2. 

Загальна характеристика кухні народів Європи  та Середземномор’я 

Заняття 2 ( 2 год.) 

Мета - дослідити страви, традиції та особливості національних 

кухонь країн Середземномор’я - грецької, італійської, іспанської, 

португальської, французької, мальтійської, турецької та ізраїльської, їх 

знамениті страви, напої та делікатеси - неповторну суміш смаків. 

Програма заняття: 

1. Французька кухня - знамениті страви, напої та делікатеси. 

2. Особливість харчування народів Португалії. Асортимент страв та 

особливості їх приготування. 
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3. Національна іспанська кухня: поєднання різних кулінарних шкіл 

4. Кухня народів Італії: страви, традиції, особливості 

5. Особливості кухні Греції. Залежність харчування від 

географічного положення. 

6. Мальтійська кухня - геометричний центр середземноморської кухні 

7. Національна кухня Туреччини: тепло традицій і неповторна 

суміш смаків 

8. Ізраїль - невід’ємна частина середземноморської кухні 

Питання для перевірки 

1. Охарактеризуйте кулінарні традиції різних регіонів Франції та 

вкажіть на їхні відмінності. 

2. Розкрийте кулінарні шедеври італійської національної кухні. 

3. Визначте неодмінний елемент італійської трапези? 

4. Перелічіть основні різновиди “пасти”. 

5. Опишіть регіональні особливості іспанської кухні. 

6. Батьківщиною якого сорту вина є Португалія? 

7. Кулінарні традиції яких народів вплинули на грецьку кухню? 

8. Назвіть самий відомий грецький сир та його використання в 

кулінарії. 

9. До якої страви в національній кухні Туреччини особливе ставлення. 

Які солодощі популярні в Туреччині? 

10. Назвіть основні овочеві і вегетаріанські страви в національній 

кухні Ізраїлю. 

Тема 3 

Особливості харчування в країнах Америки 

Заняття 3 ( 2 год.) 

Мета - дослідити національні гастрономічні традиції країн Північної 

Америки (Сполучені Штати Америки, Канада); країн Центральної Америки 

(Мексика, Панама, Гватемала, Гваделупа, Нікарагуа, Гондурас, Коста-Ріка, 

Сальвадор, Антильські острови, Бермудські острови, Багамські острови, 

острів Ямайка, Гаїті, Доминіканська Республіка, Тринидат і Тобаго, Гренада, 
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Мартиніка, Пуерто-Ріко); країн Південної Америки (Аргентина, Бразилія, 

Болівія, Венесуела, Гвіана, Колумбія, Парагвай, Перу, Уругвай, Чілі, 

Еквадор, Куба) 

Програма заняття: 

1. Національна кухня США - від Аляски до Юти. 

2. Національні гастрономічні традиції Канади. 

3. Кухня народів Латинської Америки - вдалий симбіоз світового 

кулінарного мистецтва 

Питання для перевірки 

1. Особливості загальнонаціональної та регіональної кухні США. 

2. Охарактризуйте традиційні страви та основні кулінарні технології 

канадської кухні. 

3. Чим славиться мексиканська кухня? Як називається сорт гострого 

перцю, що використовується для приготування страв в Мексиці? 

4. Розкрийте характерні особливості кубинської кухні. 

5. Які види м’яса використовують в аргентинській кулінарії? 

6. Дослідіть, в якій країні вирощують фіолетову кукурудзу. 

7. Назвіть вид бобів, який найбільш поширений в Бразилії. 

8. Що означає слово “шаркун” в Чілійській кулінарії? 

 

Тема 4 

Кухня країн Австралії та Океанії 

Заняття 4 ( 2 год.) 

Мета - дослідити особливості національних кухонь країн Південно-

Африканської Республіки, Австралії та Нової Зеландії. регіону Магрибу 

(Алжир, Марокко, Туніс, Лівія, Мавританія);  

Програма заняття: 

1. Магрибська кухня: неповторність, оригінальність і місцевий колорит 

2. Південноафриканська кухня: екстраординарність і екзотичність 

3. Австралія - класична кулінарія завтрашнього дня. 

4. Нова Зеландія: географічна ізольованість, традиції та культура 
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національної кухні. 

5. Організація обслуговування туристів у закладах готельно-ресторанного 

господарства України. 

Питання для перевірки 

1. Дослідіть регіональні кулінарні традиції народів Алжиру. 

2. Назвіть найважливішу харчову культуру в Сахарі, на півдні Тунісу. 

3. Які види м’яса використовують в південноафриканській кухні? 

4. Охарактеризуйте страви національної кухні Австралії. 

5. Перелічіть види теплової обробки австралійської кухні. 

6. Сік якого фрукта використовують австралійські кулінари для 

маринування птиці? 

7. Любителями якого гарячого напою є австралійці? 

8. Висвітліть традиційні страви новозеландців. 

9. Охарактеризуйте методи обслуговування, які використовуються 

в ресторанах при організації харчування іноземних гостей. 

10. Рекомендації щодо режиму харчування та складу меню для 

туристів країн Європи. 

11. Рекомендації щодо режиму харчування та складу меню для 

туристів країн Азії. 

12. Рекомендації щодо режиму харчування та складу меню для 

туристів країн Америки, Африки, Австралійського союзу та народів Нової 

Зеландії. 
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