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                                                    АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  

       Програма дисципліни „Зарубіжна кухня” призначена для студентів напряму підготовки 

„Готельно-ресторанна справа” і виходить із завдань, які ставить перед фахівцями сьогодення. 

При вивченні дисципліни студенти ознайомляться зі складовими компонентами їжі, з поняттям 

про корисну їжу і її позитивний вплив на збереження і зміцнення здоров’я дорослих і дітей, з 

основами культури харчування, з традиціями харчування різних країн; викликати інтерес до 

традиційного харчування українців та прагнення вживати національні страви як засіб 

збереження і зміцнення здоров’я; розвивати гнучке самостійне мислення, спонукати бачити 

незвичайне у звичайному; виховувати естетичний смак, дбайливе ставлення до здоров’я.  

     Серед завдань курсу: сформувати у студентів уявлення щодо культури та традицій 

харчування народів світу; набути спеціальних знань щодо задоволення потреб у харчуванні. 

Мета, завдання та компетентності навчальної дисципліни 

Мета дисципліни є формування професійних знань в області кулінарного мистецтва 

національних кухонь народів різних країн світу з подальшим розвитком ресторанного 

господарства в цілому і, зокрема, необхідністю організації харчування закордонних туристів в 

Україні. 

Завданнями вивчення дисципліни є опанування національних особливостей і 

технологій виробництва страв і кулінарних виробів в кухнях народів світу. Надання 

студентам теоретичних знань і практичних вмінь з особливостей харчування народів світу; 

переліку традиційної продовольчої сировини; асортименту і технології страв і кулінарних 

виробів; способів кулінарно-технологічної обробки; основ та особливостей вживання 

класичних і місцевих прянощів, пряних овочів, а також соусів та приправ для утворення та 

покращення смако-ароматичних властивостей їжі в національних кухнях. 

    У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

-  формування кулінарних зон планети; 

- основні моделі харчування населення світу; 

- загальну характеристику, набір традиційної продовольчої сировини, способи кулінарно- 

технологічної обробки, основний асортимент страв національних кухонь Європи; 

- загальну характеристику, набір традиційної продовольчої сировини, способи кулінарної 

технологічної обробки, основний асортимент страв національних кухонь Азії та 

Африки; 

- загальну характеристику, набір традиційної продовольчої сировини, способи кулінарної 

технологічної обробки, основний асортимент страв національних кухонь Америки; 

- особливості використання прянощів в національних кухнях; 

- класифікацію та асортимент смако-ароматичних інгредієнтів; 

- рекомендації щодо складання меню для іноземних туристів; 

- сучасні ознаки поширення та популярності етнічних кухонь у світі. 

вміти: 

- формувати асортимент страв та виробів у закладах ресторанного господарства, 

враховуючи національні особливості та традиції кухонь народів світу; 

- впроваджувати інноваційні технології у виробництві страв та виробів різних країн світу; 

- складати меню з урахуванням етногенезу для туристів різних країн; 

- використовувати прянощі та приправи в національних кухнях світу. 

Результатом вивчення навчальної дисципліни «Зарубіжна кухня» для освітньої програми 
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«Готельно-ресторанна справа» є формування комплексу компетентностей:  

загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 2. 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. 

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в команді. 

ЗК 8. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

 

Спеціальні компетентності (СК): 

СК 1. Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності. 

СК 2. Здатність застосовувати знання теорії і практики готельно-ресторанного обслуговування 

для вирішення  типових спеціалізованих задач професійної діяльності. 

СК 3. Здатність використовувати на практиці основи чинного законодавства в сфері готельного 

та ресторанного господарства. 

СК 4. Здатність здійснювати сервісно-виробничий процес у закладах готельного та ресторанного 

господарства. 

СК 5. Здатність здійснювати підбір технологічного устаткуваннями та обладнаннями для 

закладів готельного та ресторанного господарства з метою раціонального використання 

просторових та матеріальних ресурсів. 

СК 6. Здатність визначати ознаки, властивості і показники якості продукції та послуг, що 

впливають на рівень забезпечення вимог споживачів у закладах готельно-ресторанного 

господарства. 

СК 7. Здатність планувати, аналізувати та контролювати власну роботу та роботу 

обслуговуючого персоналу. 

СК 8. Здатність знаходити творчі рішення на визначені конкретні проблеми у професійній 

діяльності. 

СК 9. Здатність забезпечувати безпеку основних та додаткових послуг у закладах готельного і 

ресторанного господарства. 

СК 10. Здатність застосовувати інноваційні технології обслуговування споживачів для 

покращення результатів власної діяльності і роботи інших. 

СК 11. Здатність здійснювати документальне оформлення господарських операцій у закладах 

готельного та ресторанного господарства. 

СК 12. Здатність реалізовувати ефективні внутрішні комунікації та навички взаємодії у 

професійній діяльності. 

Програмні результати навчання здобувачів з навчальної дисципліни полягають: 

РН 1. Застосовувати нормативно-правові акти у професійній діяльності. 

РН 2. Знати свої права як члена суспільства, цінності громадянського суспільства, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина України. 
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РН 13. Оформлювати первинну облікову і технологічну документацію у професійній діяльності. 

 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Особливості національної кухні країн Західної Європи, Південної Європи, Північної та 

Центральної Європи. 

Тема 2. Особливості національної кухні країн Східної Європи, Східної Азії, Південної 

Азії,Передньої Азії (країн Ближнього і Середнього Сходу). 

Тема 3. Особливості національної кухні країн Африки.    

Тема 4. Особливості національної кухні країн Північної Америки, Центральної Америки, 

Південної Америки.   

Практичні заняття 

Тема 1. Особливості національної кухні країн Західної Європи, Південної Європи, Північної та 

Центральної Європи. 

Тема 2. Особливості національної кухні країн Східної Європи, Східної Азії, Південної 

Азії,Передньої Азії (країн Ближнього і Середнього Сходу). 

Тема 3. Особливості національної кухні країн Африки.    

Тема 4. Особливості національної кухні країн Північної Америки, Центральної Америки, 

Південної Америки.   

Тема 5. Основи вживання прянощів і приправ в національних кухнях. Сучасні стилі оформлення 

національних страв. Меню для іноземних туристів. 

Вживання прянощів  та приправ в процесі приготування національних страв 

 

Методи навчання. 

       В рамках вивчення дисципліни передбачається проведення лекцій, практичних, самостійної 

та індивідуальної роботи студентів. 

      Лекція є основною формою навчального процесу. Мета лекції - розкрити основні положення 

теми, досягнення науки, з’ясувати невирішені проблеми, узагальнити досвід роботи, дати 

рекомендації щодо використання основних висновків за темами на практичних заняттях. Лекція 

має структуру набуття нових знань і містить такі елементи: 

- вступ, де дається мотивація навчання, чітке формулювання теми лекції та постановка 

завдання; 

- викладення в логічній послідовності окремих частин лекції; 

- висновки, що дають можливість осмислити лекцію в цілому і виділити основну ідею; 

- конкретне завдання на самостійну роботу; 

- відповіді на запитання. 

Основні вимоги до лекції: 

- високий теоретичний рівень інформації, посилання на законодавчі та нормативні акти, на 

нові досягнення науки; 

- розкриття наукових засад курсу; 

- зв’язок теорії з практикою, зосередження уваги студентів на питаннях, які вирішуються у 

світлі сучасних вимог; 

- рекомендації до поглибленого самостійного вивчення тем, необхідних для практичної 

роботи. 

      Передбачається застосування таких видів лекцій: вступної, тематичних та підсумкової; 

залежно від методів викладу навчального матеріалу: монологічних, проблемних, лекцій-бесід 

тощо. 

     Практичне заняття - це колективний науковий пошук певної навчальної проблеми і шляхів її 
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ефективного розв'язання. Учасники заняття аналізують проблему, виявляють причинно- 

наслідкові зв'язки, висувають шляхи її оптимального вирішення, відповідають на запитання і 

дискутують. Проводиться, як правило, зі студентами, які мають відповідну підготовку й досвід 

самостійного вивчення складних наукових і практичних проблем. В ході практичного заняття 

студенти вирішують ситуаційні та тестові завдання. 

           Основні вимоги до практичного заняття: 

- продуманість змісту теми, її проблем та методики обговорення; 

- визначення цілей, дидактичних і виховних завдань заняття; 

- проблемна постановка запитань; 

- увага до тестових питань (відкритих та закритих) та логіки їх розкриття; 

- постійне керування перебігом практичного заняття, створення атмосфери невимушеності, 

полемічності й творчої активності; 

- стимулювання дискусії; 

- забезпечення всебічного розгляду й аналізу навчальних проблем, об'єктивна оцінка виступів 

і відповідей, своєчасне їх коригування; 

- орієнтація студентів на подальшу самостійну роботу над навчальним матеріалом тощо. 

        Самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацюванні наукової, навчально- 

методичної літератури, законодавчих і нормативних актів, виконанні навчальних завдань. 

        У процесі самостійної роботи студенту необхідно вивчити за допомогою рекомендованої 

літератури весь матеріал, передбачений програмою курсу. 

Форми контролю. 

1. Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає 

виставлення оцінок за усіма формами проведення занять. 

Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитися у наступних формах. 

1. Оцінювання роботи здобувачів під час практичних занять. 

2. Оцінювання самостійної роботи. 

3. Проведення підсумкового контролю (заліку). 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою відповідно до Положення про оцінювання 

навчальних досягнень студентів за кредитно-модульною системою. Оцінювання знань студентів 

з навчальної дисципліни здійснюється шляхом проведення контрольних заходів, які включають:  

- поточний контроль,  

- модульний контроль,  

- виконання індивідуального навчально-дослідного завдання.  

    Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних і семінарських занять і має на 

меті перевірку знань студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання 

конкретної роботи. Ключовими формами та методами демонстрації студентами результатів 

навчання при поточному контролі є:  

- робота в малих групах спільне опрацювання групою студентів окремих проблемних питань з 

наступною демонстрацією результатів та засвоєння навчального матеріалу; 

 - презентація-виступи перед аудиторією для висвітлення окремих питань, індивідуальних 

завдань, реферативних досліджень, захист міні-проєктів тощо;  

- дискусія - обґрунтування власної позиції у вирішенні проблемних питань;  

- кейс-метод - аналіз конкретних ситуацій, що дає змогу наблизити процес навчання до реальної 
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практичної діяльності. 
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