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ВСТУП  

 

Даний навчально-методичний посібник розроблений з метою надати 

допомогу студентам у самостійній роботі над вивченням тем дисципліни 

«Особливості зарубіжного сервісу» згідно з програмою дисципліни. 

Метою вивчення навчальної дисципліни "Особливості зарубіжного сервісу" - 

дати теоретичні знання та практичні навички з основ міжнародної практики 

обслуговування в ресторанах, кафе, барах. 

Самостійна робота студента є одним з основних засобів оволодіння 

навчальним матеріалом. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, 

регламентується робочим навчальним планом. 

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною 

визначається навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та 

вказівками викладача. 

Самостійна робота студентів з дисципліни «Особливості зарубіжного 

сервісу» заключається в вивченні програмного матеріалу по рекомендованій 

літературі, підручникам і навчальним посібникам. 

Порядок вивчення матеріалу кожної теми наступний: 

- уважно ознайомитись з змістом завдань і методичних вказівок; 

- вивчити питання, скласти конспект в окремому зошиті; 

- дати відповіді на питання для самоперевірки. 

Опрацювання матеріалу потрібно починати з прочитання всього тексту, 

параграфу, дотримуючись таких правил: 

- зосередитись на тому, що читаєш; 

- виділити суть прочитаного; 

- уявити те, про що читаєш. 

У процесі роботи над темою тлумачення незнайомих слів і спеціальних 

термінів слід шукати у спеціальних довідниках з відповідних галузей науки і 

виробництва, у словнику іншомовних слів. 
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Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

 

Зміст самостійної 

роботи 

Всього год.  
теми 

 

1. 

Тема 1. Організація й особливості 

обслуговування іноземних громадян. 

4 2 Особливості та 

умови перебування 

в Україні 

іноземних 

громадян.  

2 Імідж держави і 
рівень іноземного 
сервісу 

2. Тема 2. Особливості харчування народів 

СНД і Балтії. 
4 2 

1. Іспанські гості – 

страви та напої 

традиційні для них. 

2.Особливості 

етикету, кухні 

харчування 

англійських гостей. 

2 
3. Ірландська кухня 

та етикет, режим 

харчування. 

4.Шотландські 

гості. 

3. Тема 3. Особливості харчування народів 

Західної Європи. 

5 3 1.Австрійські гості. 

2. Німецькі гості. 

2 3.Швейцарські 

гості. 

4. 
Тема 4. Кухня народів країн Бенілюкс. 4 2 1. Італійські гості. 

2. Французькі гості. 

2 3.Особливості 

харчування 

бельгійських 

гостей. 
4.Традиції в 
харчуванні 
португальських 
гостей. 
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5. Тема 5. Специфіка харчування народів 

Північної Європи та Скандинавії. 
4 2 

1. Болгарії. 

2. Угорщини. 

3. Польщі. 

2 
1. Латвія 

2. Литва 

3. Естонія 

4. Фінляндії 

6. Тема 6. Загальна характеристика кухні 

народів Південної Європи та 

Середземномор’я. 

5 2 1. Румунії. 
2. Чехії та Словенії. 

3 1.Особливості 

кухні Греції.  

2.Югославська 

кухня, її 

різноманітність. 

7. 
Тема 7. Особливості харчування в 

країнах Америки. 

4 

2 

1.Харчування 

населення Канади. 

2.Особливості 

кухні в Сполучених 

Штатах Америки. 

2 

3.Кухня, 

особливості 

харчування 

населення 

Мексики. 

4. Гватемала 

8. Тема 8. Гастрономічні особливості країн 

Африки. 
4 2 1.Алжирі. 

2.Єгипті. 

3.Мароко. 

2 4.Тунісі. 

5.Єфіопії 

9. Тема 9. Особливості харчування народів 

Азії. 

4 2 Вєтнам,  Лаос, 

Кореяя, Бангладеш. 

2 1.Особливості 

кухні, звичаї у 

харчуванні 

населення Індії. 

2. Китайські гості, 
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особливості їх 

харчування та 

кухні. 

3. Японська кухня, 

традиції в 

приготуванні та 

споживанні їжі. 

4. Кухня Непалу. 

5.Кухня 

Бангладеш. 

6.Пакистанські 

гості. 

10. Тема 10. Кухня країн Австралії та 

Океанії. 
4 2 1.Кухня населення 

Австралії. 

2 
2.Особливості 
харчування 
населення Океанії. 

 Разом 42   
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Перелік питань до заліку 
 

1. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Австрії 

2. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Німеччини 

3. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Швейцарії 

4. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування  

народів країн Іспанії 

5. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Англії 

6. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування  

народів країн Шотландії 

7. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Франції 

8. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Італії 

9. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування  

10. народів країн Болгарії 

11. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Угорщини 

12. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Білорусії 

13. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Польщі 

14. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Румунії 

15. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Чехії 
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16. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Словенії 

17. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Г реції 

18. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Югославії 

18. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Албанії 

19. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Туреччини 

20. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн В’єтнаму 

21. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Таїланду 

22. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Кореї 

23. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Японії 

24. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Китаю 

25. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Індії 

26. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Бангладеш 

27. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Непалу 

28. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Вірменії 

29. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 
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народів країн Г рузії 

30. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Узбекистану 

31. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Північної Америки 

32. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Південної Америки 

33. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Центральної Америки 

34. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Канади 

35. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Алжиру 

36. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Єгипту 

37. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Марокко  

38. Охарактеризуйте особливості харчування і особливості обслуговування 

народів країн Тунісу 

39. Охарактеризуйте основні функції персоналу при різних видах 

обслуговуван 

40. Охарактеризуйте технологію приготування та подавання алкогольних 

напоїв 

41. Охарактеризуйте технологію приготування та подавання 

слабоалкогольних напоїв 
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Використана літератураа 

1. Архіпов В.В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління 

якістю продукції в сучасному ресторані, Центр навчальної літератури, 

2010. 

2. Афанасьєв І. Діловий етикет. - к.: Альтпрес, 2003. 

3. Здобнов О.І. Страви народів світу. - К.: Вища школа, 1994. - 46 с. 

4. Завадинська О. Ю., Литвиненко Т. Є. Організація ресторанного 

господарства за кордоном. - К.: Вищ. шк.. 1994. 
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Особливості зарубіжного  сервісу [Текст]: методичні вказівки до викогаггя  

самостійної роботи для студентів зі спеціальності  Готельно-ресторанна 

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

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 2020. –   с.  

Комп’ютерний  набір і верстка :          Пігулко Ж.М. 
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