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Обсяг вивчення дисципліни «Регіональні страви та випічка» 

№ з/п Вид навчальної роботи К -сть годин Примітка 

1 Лекції (год.) 24  

2 Практичні заняття (год.) -  

3 Самостійна робота (год.) 21  

    

                 ВСЬОГО 45  

 

                                 1. Анотація до курсу  

 Зміст курсу «Регіональні страви та випічка» розкриває вплив 

географічного положення, історичного, економічного розвитку країни, 
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національних традицій на особливості приготування їжі і харчування 

українського народу; розглядає питання впливу національних традицій та 

правила сервірування столів, режим харчування, способи подачі страв і 

напоїв з використанням предметів народного побуту;  Саме завдяки 

збереженню і продовженню традицій стає можливим підйом української 

культури та сучасне культурне відродження покоління учнівської молоді. 

Це обумовлює необхідність введення у навчання дисципліни 

«Регіональні страви та випічка». 

                                     2. Мета та завдання курсу  

Метою вивчення дисципліни «Регіональні страви та випічка» є 

ознайомлення студентів з особливостями української національної кухні та 

народними традиціями; історичним розвитком кулінарії в Україні  та їх 

перспектив у сучасних умовах; формування в студентів уявлення щодо 

культури та традицій харчування у різних регіонах України; способами 

подачі страв і напоїв з використанням предметів народного побуту. 

Завдання курсу:  

формування в студентів уявлення щодо культури та традицій харчування 

українців; особливостей кулінарних традицій та уподобань; технологій 

приготування регіональних страв та випічки; вміння оформлювати, подавати 

страви у закладах ресторанного господарства, враховуючи етнічні традиції 

українців. 

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних 

кабінетах, лабораторії та безпосередньо на робочих місцях підприємств, 

установ, організацій. 

Дисципліна «Регіональні страви та випічка» має логічний зв’язок з 

іншими предметами,.  

3. Результати навчання  

 - Знати особливості національної кухні України; особливості приготування 

та споживання традиційних пісних страв, святкових та обрядових страв. 



- Знати традиційні основи харчування українців, повсякденні 

українські страви, святкові та обрядові страви. 

- Знати основи і особливості вживання класичних і місцевих прянощів, 

пряних овочів, а також соусів, приправ для утворення і покращення 

смакоароматичних властивостей їжі в національних кухнІ;  

- Знати  асортимент і технологію, специфіку оформлення та подання 

національних страв, виробів, напоїв, що притаманні національній 

кухні. 

- Уміти характеризувати особливості національної кухні України; 

особливості  раціонального, збалансованого харчування; 

характеризувати особливості  раціонального, збалансованого 

харчування; сервірувати стіл  в українських традиціях. 

- Уміти застосовувати знання для приготування традиційних українських 

овочевих страв, круп’яних страв, страв з молока та молочних продуктів, 

страв з яєць, перших страв на бульйонах і овочевих відварах; обґрунтовувати 

вимоги до якості повсякденних українських страв;  дотримуватись норм 

санітарії і гігієни, вимог охорони праці; сервірувати стіл  в українських 

традиціях. 

- Опанування та набуття самостійних навичок сприятиме підвищенню 

рівня відповідності класу та спеціалізації затребуваних сучасним 

споживачем та перспективних закладів ресторанного господарства 

етнотипу у нашій країні. 

4. Структура курсу  

ЛЕКЦІЇ  

1. Відомості про історію розвитку української кухні. Особливості                    

національної кухні      України . Поняття про повсякденні та святкові та 

обрядові страви . 

2.  Пости. Вегетаріанство – як оздоровча система харчування 

Особливості сервірування святкового столу в народних традиціях. 



3.  Режим повсякденного харчування, ассортимент страв.  Традиційні 

страви з овочів   Національні страви із крупів. Каша – обрядова 

страва. Кутя . Молоко та молочні продукти, особливості їх 

споживання в національній кухні .  

4. Українські національні страви з яєць. Традиції українського    писанкарства . 

Перші страви в національній кухні України. Перші страви на бульйонах. 

Борщ – національна страва українців. Види борщів. 

5. Святкові  та обрядові страви в національній кухні України.     Національні 

страви з риби.    Особливості їх споживання у минулому.   

6. Українські м’ясні страви, культура споживання м’ясних страв . 

7. Хліб та вироби з тіста в українській кухні . Традиційні вироби з 

дріжджового тіста в українській кухні 

8. Вироби зі здобного та пісочного тіста Технологія приготування 

солодких страв і гарячих напоїв. Традиційні українські напої.                                                     

9. Історія розвитку волинської кухні. 

10. Своєрідність і самобутність волинської кухні. Вивчення  рецептів 

місцевих старовинних страв.  

11. Фірмові волинські страви .Фірмові волинські вироби. Традиційні 

волинські напої. 

12. Страви Любешівського Полісся. 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення  

Технічні засоби навчання.  
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                    6. Система оцінювання та вимоги   

Завдання студентів оцінюється з теоретичної підготовки за такими 

критеріями: 

              «відмінно» - студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і 

всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових 



першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує 

відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі 

практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, 

демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 

                «добре» - студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє 

основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, 

аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої 

міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних 

неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі 

практичного; 

               «задовільно» - студент в основному опанував теоретичними 

знаннями навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, 

додаткові питання викликають непевність або відсутність стабільних знань; 

відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у 

знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою 

діяльністю; 

                «незадовільно» - студент не опанував навчальний матеріал 

дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в 

першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове мислення, 

практичні навички не сформовані 

                                   7.  Підсумковий контроль 

             Форма контролю – залік. Залік проводиться на окремому занятті 

відповідно до розкладу після останнього лабораторного (практичного, 

семінарського) заняття . У разі, якщо студент бажає поліпшити свою оцінку, 

він складає залік за всією програмою . У випадку незадовільної підсумкової 

оцінки або за бажанням підвищити рейтинг студент може дібрати бали, 

виконавши певний вид робіт (наприклад, здати одну із тем або перездати 



якусь тему, написавши підсумковий тест тощо). Присутність всіх студентів 

на заліку – обов’язкова.                                       

                                           8. Політика курсу 

    8.1. Політика щодо академічної доброчесності   

Академічна доброчесність здобувачів освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки 

з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням 

зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату 

(відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), 

фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому 

процесі).  

У разі порушення здобувачем освіти академічної доброчесності (списування, 

плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана 

повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання.   

8.2.Комунікаційна політика  

Здобувачі  освіти повинні мати активовану  пошту коледжу.  

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на  

електронну пошту коледжу.    

             8.3.Політика щодо перескладання  

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу заступника 

директора з НР коледжу за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

             8.4.Політика щодо оскарження оцінювання  

Якщо здобувач освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.   

            8.5.Відвідування занять  

Для здобувачів  освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в заходах коледжу, 

академічна мобільність, які необхідно підтверджувати документами. Про 

відсутність на занятті та причини відсутності здобувач  освіти має повідомити 

викладача або особисто, або через старосту.   



За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу.   
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