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                                                    АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  

       Програма дисципліни „ Регіональні страви та випічка ” 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.  

      

                                         Мета та завдання  курсу 

Метою вивчення предмета «Регіональні страви та випічка» є ознайомлення учнів з 

особливостями української національної кухні та народними традиціями; історичним розвитком 

кулінарії в Україні  та їх перспектив у сучасних умовах; формування в учнів уявлення щодо 

культури та традицій харчування у різних регіонах України; способами подачі страв і напоїв з 

https://zannapigulko.blogspot.com/
http://www.ltklntu.org.ua/
http://www.ltklntu.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/
http://www.ltklntu.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/
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використанням предметів народного побуту. 

Завданнями навчання є: 

формування в учнів 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. 

Для формування знань та умінь фахівця рекомендується співвідношення різних форм 

навчання: лекцій, лабораторно-практичних робіт та практичних завдань дослідницького 

характеру. 

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних кабінетах, лабораторії та 

безпосередньо на робочих місцях підприємств, установ, організацій. 

Предмет «Регіональні страви та випічка» має логічний зв’язок з іншими предметами, які 

формують майбутнього робітника у галузі ресторанного господарства.  

Введення цього предмета у програму навчання майбутніх кухарів, кондитерів  сприятиме 

підготовці висококваліфікованих робітників, здатних приймати виважені рішення у практичній 

діяльності. 

            Результатом вивчення навчальної дисципліни 

 «Регіональні стрви та випічка»   є формування комплексу компетентностей:  

загальні компетентності (ЗК): 

     Розуміє і знає особливості національної кухні України; особливості приготування та 

споживання традиційних пісних страв, святкових та обрядових страв. 

      Застосовує 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. 

        Знає обрядові страви національної кухні України, звичаї, пов’язані з приготуванням 

обрядових страв,особливості сервірування святкового столу в народних традиціях. 

Застосовує знання при приготуванні українських національних страв і виробів; визначаєїх 

якість; користується у роботі збірниками рецептур; дотримується норм санітарії і гігієни, вимог 

охорони праці 

Результатом вивчення навчальної дисципліни «Регіональні страви та випічка» 

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) 
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СК 1. Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності. 

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 контролюв 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 діяльно 

Програмовані результати навчання (ПРН) 

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

РН 6. Застосовувати навички клієнтоорієнтованого сервісу у професійній діяльності. 

РН 6. Застосовувати навички клієнтоорієнтованого сервісу у професійній діяльності. 

РН 9. Здійснювати процес обслуговування споживачів у закладах готельного і ресторанного 

господарствах із використанням сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних 

технологій.  

РН 10. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами ресторанних і 

готельних послуг у професійній діяльності. 

РН 11. Координувати роботу обслуговуючого персоналу відповідно до його посадових 

інструкцій.  

РН 12. Здійснювати підбір технологічного устаткування й обладнання для раціонального 

використання просторових і матеріальних ресурсів.  

 

Програма курсу 

Лекції 

Тема 1.Традиційні основи харчування українців 

Тема 2. Повсякденні українські страви 

Тема 3. Святкові та обрядові страви в національній кухні України. Особливості 

сервірування святкового столу в народних традиціях.  

Тема 4. Національні  особливості традиційної волинської кухні 

Практичні заняття 

    Практичне завдання 1.  Пошук інформації відтворення давніх пісних страв. 

    Практичне завдання 2. Пошуку інформації про кашу, як обрядову страву  з описом  свят, 

обрядів, звичаїв, для яких готується каша в українській національній кухні. 
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   Практичне завдання 3.   Відтворення рецептів старовинних обрядових страв з молочних 

продуктів. 

   Практичне завдання 4. Пошук інформації про традиційні вироби з тіста, що готувалися на 

свято Маковія. 

   Практичне завдання 5.  Пошук інформації про обрядові печені вироби (коровай, дивень, 

лежень, калач, шишки, корочун, калита, жайворонки, голубки). 

  Практичне завдання 6. Пошуку інформації по відтворенню рецептів місцевих старовинних страв. 

Лабораторно-практична робота 7. Приготування страв волинської кухні. 

 

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 

практичної діяльності. 

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 

практичної діяльності. 
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Критерії оцінювання 

      Проходження предмета зараховується, якщо здобувач освіти: 

      Знає: національні особливості української кухні; природні та культурно-історичні 

передумови виникнення та розвитку української кухні;способи подачі страв і напоїв з 

використанням предметів народного побуту; основні напрями розвитку та впровадження 

технологій регіональної кухні у закладах ресторанного господарства.  

      Уміє: вільно володіти термінами та визначеннями щодо культури та традицій харчування в 

різних регіонах України; готувати страви традиційної української кухні та подавати їх з 

використанням предметів народного побуту; організовувати роботу відповідно до вимог 

охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.  

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). 
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