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Опис дисципліни 

Анотація дисципліни: Назва дисципліни є дисципліною, обов’язкової складової навчального плану, 

циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців з готельно-ресторанної справи. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів програмних результатів 

навчання відповідно до розробленої освітньо-професійної програми “Готельно-ресторанна справа” 

Пререквізити: Передумовами для вивчення дисципліни є дисципліни: «Мікробіологія, гігієна та санітарія», 

«Харчова хімія», «Фізіологія харчування». 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, семінарських і практичних занять. Студенти мають 

змогу отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу студентів. Під час 

сесії формат очний. 

 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної 

роботи студента 

8 240 120 120 залік/екзамен 

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 60 

Лабораторні заняття 60 

Самостійна робота 120 

 

 

 

 

 



 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-професійної 

програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 

- набуття гнучкого мислення, 

відкритість до застосування знань у 

широкому діапазоні можливих місць 

роботи та повсякденному житті; 

- здатність до формування 

світогляду, розуміння принципів розвитку 

природи, людини, суспільства; 

- здатність організовувати сервісно-виробничий 

процес у закладах готельно-ресторанного господарства з 

урахуванням вимог і потреб споживачів та забезпечувати його 

ефективність; 

- здатність формувати та реалізовувати ефективні 

зовнішні та внутрішні комунікації у закладах готельно-

ресторанного господарства, навички взаємодії (робота в 

команді); 

- здатність проектувати технологічний процес 

виробництва продукції і складати необхідну нормативну 

документацію на напівфабрикати та готову кулінарну 

продукцію; 

- здатність розробляти нові послуги (продукцію) з 

використанням інноваційних технологій виробництва та 

обслуговування споживачів; 

- здатність здійснювати підбір технологічного 

устаткування та обладнання, уміння вирішувати питання 

раціонального використання просторових та матеріальних 

ресурсів; 

- здатність розуміти економічні процеси та 

здійснювати планування, управління і контроль діяльності 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу; 

- здатність організовувати роботу персоналу закладів 

готельно-ресторанного господарства з урахуванням 

кваліфікації, досвіду роботи працівників, раціонального 

розподілу праці та вимог виробництва та обслуговування. 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 

 володіння концептуальними знаннями теорії і практики організації готельно-ресторанного 

господарства; 

 знання раціональних норм харчування та уміння розробляти та затверджувати нові рецептури та 

технології виробництва страв та виробів з урахуванням запитів різних груп споживачів; 

 здатність забезпечувати та оцінювати безпечність праці й належний рівень якості продукції та 

послуг у закладах готельно-ресторанного господарства; 

 здатність розробляти нові послуги (продукцію) з використанням інноваційних технологій 

виробництва та обслуговування споживачів. 

 



 

Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для самостійної роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 

Оцінювання 

роботи, 

бали 
Тиждень  

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 1. Вступ. Харчування людини як медико-біологічна та 

соціально-економічна проблема 

Формування компетентностей:ЗК 2, ФКЗ 6 

Результати навчання:ПРН 4, ПРН 15 

Рекомендовані джерела: осн.2,8,9, доп.1,10 

Завдвання для СРС: Особливості технологічного процесу 

виробництва продукції ресторанного господарства. 

Перспективні напрями удосконалення технології 

виробництва продукції у закладах ресторанного 

господарства. Яке соціально-економічне значення має 

масове харчування в Україні? Які функції виконує їжа для 

організму людини? З яких основних речовин складаються 

харчові продукти? 

1-ий 5.09.19 (за 

тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

5 

1-ий – 2-

ий 

5.09.19 -12.09.19 6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування 

3 

Тема 2. Технологічні принципи створення та виробництва 

кулінарної продукції 

Формування компетентностей:ЗК 2, ФКЗ 9 

Результати навчання:ПРН 4, ПРН 15 

Рекомендовані джерела: осн.1-3,8 доп.5,8 

Завдвання для СРС: Основні і інноваційні технологічні 

процеси механічної та гідромеханічної кулінарної обробки 

сировини і виробництва напівфабрикатів. Основні поняття про 

якість кулінарної продукції. Як класифікуються технологічні 

процеси? Охарактеризуйте механічні технологічні 

процеси. Наведіть характеристику гідромеханічних 

технологічних процесів. Охарактеризуйте теплові 

технологічні процеси та основні режими. 

1-ий 5.09.19 (за 

тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

1-ий 19.09.19 

(за розкладом) 

2 лабораторне Усне опитування, поточне 

виконання лабораторної 

роботи, обговорення 

ситуаційного завдання, захист. 

3 

1-ий – 2-

ий 

5.09.19 -12.09.19 8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

складання реферату; 

презентація 

3 

Тема 3. Теплова кулінарна обробка продуктів приготування і 

подавання страв 

Формування компетентностей: ЗК 2, ФКЗ 9 

Результати навчання: ПРН 4, ПРН 15 

Рекомендовані джерела: осн.1-3,8 доп.5,8 

Завдвання для СРС: Особливі способи теплової 

1-ий – 2-

ий 

12.09.19 (за 

розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

1-ий 19.09.19 

(за розкладом) 

2 лабораторне Усне опитування, поточне 

виконання лабораторної 

роботи, обговорення 

ситуаційного завдання, захист. 

3 



 

кулінарної обробки. Інноваційні і допоміжні способи 

теплової кулінарної обробки. Суть процесів, які 

відбуваються в продуктах під час теплової кулінарної 

обробки. Комбіновані способи теплової обробки. 

1-ий – 2-

ий 

12.09.19-

19.09.19  

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, складання 

реферату; презентація 

3 

Тема 4. Технологія універсальних напівфабрикатів різного 

ступеня готовності, що виготовляються в ЗРГ 

Формування компетентностей:ЗК 2, ФКЗ 8 

Результати навчання:ПРН 15, ПРН 17 

Рекомендовані джерела: осн.1-3, доп.3,10 

Завдвання для СРС: Інноваційні універсальні 

напівфабрикати. Технологічні схеми виробництва 

бульйонів і відварів. Нові види пасеровок, паніровок та 

технологічні схеми їх приготування. Як готується 

концентрований бульйон (фюме)? Як готується і де 

використовується м'ясний сік? Як змінюються білки 

борошна під час його пасерування? 

1-ий – 2-

ий 

19.09.19-

26.09.19р (за 

розкладом) 

4 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

1-ий 3.10.19 

(за розкладом) 

2 лабораторне Усне опитування, поточне 

виконання лабораторної 

роботи, обговорення 

ситуаційного завдання, захист. 

3 

1-ий – 2-

ий 

12.09.19-

3.10.19р 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, складання 

реферату; презентація 

3 

Тема 5. Технологія соусів 

Формування компетентностей:ЗК4, ФКЗ13 

Результати навчання:ПРН 17, ПРН 15 

Рекомендовані джерела: осн.1-3, доп.3,10 

Завдвання для СРС: Загальна схема технологічного 

процесу виробництва соусів із загусниками. Технологічні 

схеми виробництва соусів без загусників.  Вимоги до 

якості соусів, умови і термін зберігання. Особливості 

виробництва соусів промисловістю, шляхи використання 

цих соусів у ЗРГ. Як формується асортимент соусів і які 

соуси готують без борошна? Які Ви знаєте наповнювачі 

соусів? Які правила їх підготовки? Які смакові додатки 

використовують у виробництві соусів? 

1-ий – 2-

ий 

3.10.19-10.10.19 

(за розкладом) 

4 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

1-ий 3.10.19р (за 

розкладом) 

4 лабораторне Усне опитування, поточне 

виконання лабораторної 

роботи, обговорення 

ситуаційного завдання, захист. 

3 

1-ий – 2-

ий 

3.10.19-17.10.19 4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, складання 

реферату; презентація 

3 

Тема 6. Первинна обробка та технологія виготовлення 

напівфабрикатів із овочів, плодів і грибів 

Формування компетентностей:ЗК 2, ФКЗ 13 

Результати навчання:ПРН 4, ПРН 17 

Рекомендовані джерела: осн.1-3,8,9 доп.3,5,10 

Завдвання для СРС: Особливості обробки плодових 

овочів. Особливості обробки цибулевих овочів. 

Особливості обробки сухих грибів. Дайте характеристику 

окремих груп овочів і їх харчову цінність. 

1-ий – 2-

ий 

 

17.10.19-

24.10.19 (за 

розкладом) 

4 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

1-ий 17.10.19- (за 

розкладом) 

4 лабораторне Усне опитування, поточне 

виконання лабораторної 

роботи, обговорення 

ситуаційного завдання, захист. 

2 

1-ий – 2-

ий 

 

17.10.19-

31.10.19 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

3 



 

тезування, складання 

реферату; презентація 

Тема 7. Обробка м’яса і м’ясних продуктів та технологія 

виготовлення напівфабрикатів 

Формування компетентностей:ЗК 2, ФКЗ 10 

Результати навчання:ПРН 15, ПРН 20 

Рекомендовані джерела: осн.1-3,8,9 доп.3,5,10 

Завдвання для СРС: 

Управління якістю напівфабрикатів із метою розширення 

їх асортименту. Напівфабрикати з січеної натуральної і 

котлетної маси. Приготування м’ясних напівфабрикатів, 

вимоги до якості, терміни зберігання. Як сортують 

частини м’якоті залежно від кулінарного призначення? 

Які прийоми використовують для приготування 

напівфабрикатів з м’яса? 

1-ий – 2-

ий 

 

31.10.19-7.11.19- 

(за розкладом) 

4 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

1-ий 31.10.19- (за 

розкладом) 

4 лабораторне Усне опитування, поточне 

виконання лабораторної 

роботи, обговорення 

ситуаційного завдання, захист. 

2 

1-ий – 2-

ий 

31.10.19- 

14.11.19 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, складання 

реферату; презентація 

3 

Тема 8. Обробка домашньої птиці, пернатої дичини та технологія 

виготовлення напівфабрикатів 

Формування компетентностей:ЗК 4, ФКЗ 13, 10 

Результати навчання:ПРН 17, ПРН 15 

Рекомендовані джерела: осн.1-3,8,9 доп.3,5,10 

Завдвання для СРС: Способи заправлення птиці і 

пернатої дичини. Приготування напівфабрикатів з птиці і 

пернатої дичини, вимоги до якості, терміни зберігання. 

Порційні і дрібношматкові напівфабрикати з птиці і 

дичини.Напівфабрикати з посіченого м’яса птиці. 

1-ий – 2-

ий 

14.11.19-(за 

розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

1-ий 14.11.19-(за 

розкладом) 

4 лабораторне Усне опитування, поточне 

виконання лабораторної 

роботи, обговорення 

ситуаційного завдання, захист. 

2 

1-ий – 2-

ий 

14.11.19-

21.11.19 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, складання 

реферату; презентація 

3 

Тема 9. Обробка риби, рибо продуктів і нерибної водної 

сировини та технологія виготовлення напівфабрикатів 

Формування компетентностей:ЗК 4, ФКЗ 6,13 

Результати навчання:ПРН 15, ПРН 20 

Рекомендовані джерела: осн.1-3,8,9 доп.3,5,10 

Завдвання для СРС: 

Особливість обробки безлускатої та окремих видів риби. 

Особливість обробки риби для фарширування. 

Особливість обробки риби з хрящовим скелетом. Чим 

зумовлена харчова цінність риби? За якими ознаками 

класифікують  рибу, яка надходить  у заклади 

ресторанного господарства? 

1-ий – 2-

ий 

21.11.19- 

28.11.19 (за 

розкладом) 

4 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

1-ий 28.11.19 (за 

розкладом) 

4 лабораторне Усне опитування, поточне 

виконання лабораторної 

роботи, обговорення 

ситуаційного завдання, захист. 

2 

1-ий – 2-

ий 

 

21.11.19- 

5.12.19 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, складання 

реферату; презентація 

3 

Тема 10. Технологія страв та кулінарних виробів із овочів і грибів 

Формування компетентностей:ЗК 2, ФКЗ 9,12 

Результати навчання:ПРН 15, ПРН 17 

Рекомендовані джерела: осн.1-3,8,9 доп.3,5,10 

1-ий – 2-

ий 

5.12.19 (за 

розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

1-ий 12.12.19 

(за розкладом) 

4 лабораторне Усне опитування, поточне 

виконання лабораторної 

2 



 

Завдвання для СРС: 

Процеси, що відбуваються в овочах під час теплової 

обробки. Страви і гарніри з припущених овочів.  Страви і 

гарніри з смажених, тущкованих і запечених овочів і 

грибів. Основні фізико-хімічні процеси, що відбуваються 

підчас механічної та теплової обробки овочів. Назвати 

причину утворення світло-коричневої кірочки на поверхні 

обсмажених овочів. З якою метою у кляр вводять збиті 

білки? З якою метою для панірування овочів 

використовують темпуру? Вимоги до якості страв із 

овочів та грибів. Терміни зберігання. 

роботи, обговорення 

ситуаційного завдання, 

захист.. 

1-ий – 2-

ий 

 

5.12.19 – 

17.12.19р. 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, складання 

реферату; презентація 

3 

2-ий семестр 

Тема 11. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних 

виробів з круп, бобових та продуктів їх переробки 

Формування компетентностей: ЗК 4, ФКЗ 9.13 

Результати навчання: ПРН 15. ПРН 20 

Рекомендовані джерела:  осн.1-3,8,9 доп.3,5,10 

Завдвання для СРС: Загальні правила варіння каш, 

різновиди каш. Загальні правила виробництва страв із 

каш. Технологія крупнику та бабок. Загальні правила 

варіння бобових. Технологія горохлянки і бабки. 

Загальні правила варіння макаронних виробів. 

1-ий – 2-

ий 

13.02.20 

(за тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

1-ий 20.02.20 

(за розкладом) 

2 лабораторне Усне опитування, поточне 

виконання лабораторної 

роботи, обговорення 

ситуаційного завдання, захист. 

4 

1-ий – 2-

ий 

13.02.20- 

20.02.20 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, складання 

реферату; презентація 

2 

Тема 12. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних 

виробів із борошна 

Формування компетентностей: ЗК 4, ФКЗ 9.13 

Результати навчання: ПРН 15. ПРН 20 

Рекомендовані джерела: осн.1-3,8,9 доп.3,5,10 

Завдвання для СРС: 

Описати класифікація тіста і способи розпушування тіста. 

Технологічна схема приготування тіста для борошняних 

страв (пельмені, вареників, локшини, галушок, млинчиків, 

оладок). Назвіть асортимент борошняних кулінарних 

виробів із дріжджового тіста. Опишіть технологічне 

значення опари і процесу бродіння. 

1-ий – 2-

ий 

13.02.20 

(за тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

1-ий 5.03.20 

(за розкладом) 

2 лабораторне Усне опитування, поточне 

виконання лабораторної 

роботи, обговорення 

ситуаційного завдання, захист. 

4 

1-ий – 2-

ий 

13.02.20- 

5.03.20 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, складання 

реферату; презентація 

2 

Тема 13. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних 

виробів із м'яса, м’ясопродуктів та м’яса диких тварин 

Формування компетентностей: ЗК 4,  

ФКЗ 9.13 

Результати навчання: ПРН 15. ПРН 20 

Рекомендовані джерела: осн.1-3,8,9 доп.3,5,10 

1-ий – 2-

ий 

 

20.02.20 

(за тимчасовим 

розкладом) 

4 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

1-ий 19.03.20 

(за розкладом) 

4 лабораторне Усне опитування, поточне 

виконання лабораторної 

роботи, обговорення 

5 



 

Завдвання для СРС:  
Вказати основні правила при варінні м’яса і втрати маси 

м’яса під час варіння. Чому зайва теплова обробка 

м’ясних напівфабрикатів призводить до ущільнення її 

консистенції? Як це впливає на її якість? Вказати основні 

правила смаження м’яса великими шматками. Правила 

смаження м’яса порційними (натуральними й панірова-

ними), дрібними кусочками. Технологія і правила пода-

вання смажених страв. Вимоги до якості смажених страв. 

ситуаційного завдання, захист. 

1-ий – 2-

ий 

20.02.20- 

19.03.20 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, складання 

реферату; презентація 

1 

Тема 14. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних 

виробів з домашньої птиці, пернатої дичини 

Формування компетентностей: ЗК 4, ФКЗ 9.13 

Результати навчання: ПРН 15. ПРН 20 

Рекомендовані джерела: осн.1-3,8,9 доп.3,5,10 

Завдвання для СРС: Асортимент і технологія 

напівфабрикатів і страв із птиці. Асортимент і технологія 

напівфабрикатів і страв із пернатої дичини. Асортимент і 

технологія напівфабрикатів і страв із кроля. Терміни 

зберігання напівфабрикатів і страв із птиці та кроля. 

Принципи підбору гарнірів і соусів до смажених страв із 

птиці і кролятини. Асортимент смажених страв із птиці і 

пернатої дичини. 

1-ий – 2-

ий 

 

27.02.20 

(за тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

3 

1-ий 5.03.20 

(за розкладом) 

2 лабораторне Усне опитування, поточне 

виконання лабораторної 

роботи, обговорення 

ситуаційного завдання, захист. 

4 

1-ий – 2-

ий 

27.02.2- 

5.03.20 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, складання 

реферату; презентація 

1 

Тема 15. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних 

виробів із рибопродуктів та нерибної водної сировини 

Формування компетентностей: ЗК 4, ФКЗ 9.13 

Результати навчання: ПРН 15. ПРН 20 

Рекомендовані джерела: осн.1-3,8,9 доп.3,5,10 

Завдвання для СРС: 

Основні правила запікання (тушкування) страв із риби? 

Які фізико-хімічні процеси відбуваються при тепловій 

обробці риби? Технологічний процес виробництва 

напівфабрикатів із натуральної подрібненої і котлетної 

маси. Назвіть асортимент відварних (припущених, 

смажених, тушкованих, запечених) страв із нерибної 

водної сировини. 

1-ий – 2-

ий 

 

27.02.20 

(за тимчасовим 

розкладом) 

4 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

1-ий 2.04.20 

(за розкладом) 

4 лабораторне Усне опитування, поточне 

виконання лабораторної 

роботи, обговорення 

ситуаційного завдання, захист. 

4 

1-ий – 2-

ий 

 

27.02.20- 

2.04.20 

 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, складання 

реферату; презентація 

2 

Тема 16. Технологія супів 

Формування компетентностей: ЗК 4, ФКЗ 9.13 

Результати навчання: ПРН 15. ПРН 20 

Рекомендовані джерела: осн.1-3,8,9 доп.3,5,10 

Завдвання для СРС: 

Загальна схема технологічного процесу приготування 

прозорих супів, асортимент, правила подавання, вимоги до 

1-ий – 2-

ий 

 

12.03.20- 

19.03.20  

(за розкладом) 

4 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

1-ий 16.04.20 

(за розкладом) 

4 лабораторне Усне опитування, поточне 

виконання лабораторної 

роботи, обговорення 

ситуаційного завдання, захист. 

4 



 

якості. Загальна схема технологічного процесу 

приготування заправних страв борщів, капусняків, 

солянки. супів, супів-пюре асортимент, правила 

подавання, вимоги до якості. 

1-ий – 2-

ий 

12.03.20- 

16.04.20 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, складання 

реферату; презентація 

2 

Тема 17. Технологія  напівфабрикатів, страв і кулінарних 

виробів з яєць і яйцепродуктів 

Формування компетентностей: ЗК 4, ФКЗ 9.13 

Результати навчання: ПРН 15. ПРН 20 

Рекомендовані джерела: осн.1-3,8,9 доп.3,5,10 

Завдвання для СРС: 

Правила  підготувати до теплової кулінарної обробки 

яйця, меланж, яєчний порошок. Назвіть асортимент 

варених страв із яєць і особливості їх приготування. 

Від чого залежить щільність колоїдів яєчних омлетів. 

Опишіть різновиди омлетів. 

1-ий – 2-

ий 

 

26.03.20  

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

1-ий 30.04.20  

(за розкладом) 

2 лабораторне Усне опитування, поточне 

виконання лабораторної 

роботи, обговорення 

ситуаційного завдання, захист. 

4 

1-ий – 2-

ий 

 

26.03.20 - 

30.04.20  

 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, складання 

реферату; презентація 

2 

Тема 18. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних 

виробів із кисломолочного сиру і інших молочних продуктів 

Формування компетентностей: ЗК 4, ФКЗ 9.13 

Результати навчання: ПРН 15. ПРН 20 

Рекомендовані джерела: осн.1-3,8,9 доп.3,5,10 

Завдвання для СРС: 

Характеристика функціонально технологічних властивостей 

кисломолочного сиру і інших молочних продуктів як об'єкта 

переробки в ЗРГ. Підготовка сиру до кулінарної теплової 

обробки Процеси, що відбуваються при тепловій обробці. 

Охарактеризуйте асортимент страви  з сиру. Обґрунтування 

умов, термінів зберігання та реалізації готової продукції, вимоги 

до якості.  

1-ий – 2-

ий 

 

2.04.20  

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

1-ий 30.04.20  

(за розкладом) 

2 лабораторне Усне опитування, поточне 

виконання лабораторної 

роботи, обговорення 

ситуаційного завдання, захист. 

4 

1-ий – 2-

ий 

 

2.04.20 - 

30.04.20  

 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, складання 

реферату; презентація 

2 

Тема 19. Технологія холодних страв та закусок 

Формування компетентностей: ЗК 4, ФКЗ 9.13 

Результати навчання: ПРН 15. ПРН 20 

Рекомендовані джерела: осн.1-3,8,9 доп.3,5,10 

Завдвання для СРС: 

Підготовка продуктів для приготування холодних закусок, 

бутербродів і основні правила їх прикрашання. Описати 

закуски і страви з овочів і грибів, сиру, яєць, риби, м'яса та 

молока, вимоги до якості, терміни зберігання. Технологічний 

процес приготування холодних страв й закусок з овочів і 

грибів. Технологічний процес приготування холодних 

страв і закусок з риби. 

1-ий – 2-

ий 

 

9.04.20- 

16.04.20  

 (за розкладом) 

4 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

1-ий 14.05.20  

(за розкладом) 

4 лабораторне Усне опитування, поточне 

виконання лабораторної 

роботи, обговорення 

ситуаційного завдання, захист. 

4 

1-ий – 2-

ий 

9.04.20- 

14.05.20  

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, складання 

реферату; презентація 

2 



 

Технологічний процес приготування холодних страв і 

закусок із м’яса, птиці, субпродуктів. 

Тема 20. Технологія десертів 

Формування компетентностей: ЗК 4, ФКЗ 9.13 

Результати навчання: ПРН 15. ПРН 20 

Рекомендовані джерела: осн.1-3,8,9 доп.3,5,10 

Завдвання для СРС: 

Характеристика технологічних властивостей желюючих 

речовин, стабілізаторів, піноутворювачів, які використовуються 

для виробництва десертів. Технологічні процеси і алгоритм 

виробництва десертів (натуральні плоди і ягоди; компоти) 

жельовані страви (киселі, желе, муси, самбуки, креми); збиті 

вершки; морозиво;суфле, пудинги. Технологічні процеси і 

алгоритм виробництва десертів (киселі, желе, муси, самбуки, 

креми); Технологічні процеси і алгоритм виробництва збитих 

вершків; морозива; суфле, пудинги.  

1-ий – 2-

ий 

 

23.04.20  

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

2-ий 28.05.20  

(за розкладом) 

2 лабораторне Усне опитування, поточне 

виконання лабораторної 

роботи, обговорення 

ситуаційного завдання, захист. 

4 

1-ий – 2-

ий 

 

23.04.20 - 

28.05.20  

 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, складання 

реферату; презентація 

2 

Тема 21. Технологія напоїв 

Формування компетентностей: ЗК 4, ФКЗ 9.13 

Результати навчання: ПРН 15. ПРН 20 

Рекомендовані джерела: осн.1-3,8,9 доп.3,5,10 

Завдвання для СРС: 

Технологічні процеси виробництва гарячих напоїв.  

Технологічні процеси виробництва холодні напоїв.  

Технологічні процеси виробництва напої з молока. 

Технологічні процеси виробництва безалкогольних 

змішаних напоїв. 

1-ий – 2-

ий 

 

30.04.20  

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

2-ий 28.05.20  

(за розкладом) 

2 лабораторне Усне опитування, поточне 

виконання лабораторної 

роботи, обговорення 

ситуаційного завдання, захист. 

4 

1-ий – 2-

ий 

 

30.04.20 - 

28.05.20  

 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, складання 

реферату; презентація 

2 



 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за наявності) 

Не передбачено 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет, інше обладнання для: комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; виконання 

завдань самостійної роботи; проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий контроль); ... 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності:…. 

Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Ковалев Н. И. Технология приготовления пищи : ученик / Н. И. Ковалев, М. Н.Куткина, 

В. А. Кравцова. – М. : Деловая литература, 2005. – 467 с. 

2. Доцяк В. С. Українська кухня: Технологія приготування страв / В. С.  Доцяк. – К. : Вища школа, 

1995. – 550 с. 

3.  Новикова О. В. Технологія приготування їжі Українська кухня : навчальний посібник / О. В. Новикова, Л. 

Д. Льовшина, В. М. Михайлов. – Х. : Світ книг, 2016. – 679 с. 

4.  Шалімов О. В. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів: Для підприємств 

громадського харчування всіх форм власності. / О. В. Шалімов, Т. П. Дятченко, Л. О. Кравченко та ін. – К. : А.С.К., 

2000. – 848 с. 

5. Технологія продуктів функціонального призначення : монографія / М. І. Пересічний, М. 

Ф. Кравченко, Д. В. Федорова, О. В. Кандалей, С. М. Пернесічна, О. В. Шевченко, А. Б. Собко / За ред. 

М.І. Пересічного. – К. : КНТЕУ, 2008. – 718 с. 

6. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. – М. : 

Экономика, 1982. – 718 с.  

7.  Алешина Л. М.  Справочник технолога общественного питания / Л. М. Алешина, Л. В. Бабиченко, 

В. С. Баранов и др. – М. : Экономика, 1982. – 336 с. 

8.  Джурик Н. Р. Основи технології продукції закладів ресторанного господарства / Н. Р.  Джурик : 

навчальний посібник.. – Львів : Видавництво ЛКА, 2008. – 396 с.  

9.  Ростовський В. С. Теоритичні основи технології громадського харчування. Загальна частина : 

навчальний посібник. – К. : Кондор, 2006. – 200 с. 

Допоміжна література 

1. Спадщина чотирьох господинь / Ярослава Зелинська-Джонсон. – Львів: Видавництво Старого Лева. 2019. – 

256 с. 

2. Губа Н. И., Кулинария: Справочное пособие / Н. И. Губа, Б. Г. Лазарев. - К. : Вища школа, 1997. – 263 с. 

3. Гришин П. Д. Технология приготовления пищи / П. Д. Гришин, Н. И. Ковалев. – М .: Экономика, 1995. – 

366 с. 

4. Кравець Л. Україна від свята до свята / Л. Кравець. – Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2018. – 

288 с. 

5. Носач Н. И. Кулинарная характеристика полуфабрикатов и готовых изделий / Н. И. Носач. – М. : Высшая 

школа, 1990. – 255 с. 

6. Винничук Ю. Галицька кухня. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 256 с. 

7. Філософія галицької кухні – Львів: Незалежний культурологічний часопис «Ї», 2013. – 349 с. 

8. Шалимов С. А. Кулинария / С. А. Шалимов., Н. И. Губа, Р. Б. Вировець. – К. : Вища школа, 1979. – 424 с. 

9. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания. – 

М. : Экономика, 1986. – 295 с. 

10. Періодичні видання. Журнали: 1. Ресторанна справа; 2. Рестогранная жизнь; 3. Ресторатор; 4. 

Ресторанный и гостиннический бизнес; 5. Питание и общество; 6. Шеф; 7. Гурме; 8. Компаньон; 9. 

Продукты питания. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Пошукові системи. Режим доступу: www.refine.org.ua: www.ukr.net: www.google.com.ua. 

2. Інтернет-ресурси. Режим доступу: http://library.if.Ua/book/l 45/9631; html 

http://pidruchniki.com.ua; http://www.kuking.net; www.pizza-celentano.com. 

3. Електронна бібліотека Львівського торговельно-економічного університету. Електронний 

режим доступу: http://lib.lac.lviv.ua/lib/. 

4. Бібліотека ЛТЕУ. Електронний режим доступу: http://lib.lac.lviv.ua/. 

5. ВЕБ центр ЛТЕУ. Електронний режим доступу: http://virt.lac.lviv.ua/. 

 

http://www.refine.org.ua/
http://www.refine.org.ua/
http://www.google.com.ua/
http://library.if.ua/book/l
http://pidruchniki.com.ua/
http://www.kuking.net/
http://www.pizza-celentano.com/
http://www.google/
http://virt.lac.lviv.ua/


 

Політика курсу 

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а такожвиконаннязавдань з метою закріпленнятеоретичногоматеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Курсова робота повинна бути захищена не пізніше, ніж за тиждень до початку екзаменаційної 

сесії. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 

цьому оцінка знижується на 10 %. 

 Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у випадку, якщо впродовж 

семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів. 

 Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг 

лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

• У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен повторно 

виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. 

Система оцінювання та вимоги 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

5 семестр 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії) 10 х 2 бали = 

20 балів 

 

Перевірка виконання практичних завдань 10 х 3 бали = 

30 балів  

6 х 5 бали = 

30 балів  

Контрольна робота (тести) 2 х 10 балів = 

20 балів 

2 х 20 балів = 

40 балів 

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-

аналітичних) робіт 

2 х 15 балів = 

30 балів 

2 х 15 балів = 

30 балів 

Всього 100 

Представлення результатів науково-дослідних робіт на 

студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо 

бонусні бали  

(до 10 балів) 

бонусні бали  

(до 10 балів) 

 



 

6 семестр 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії) 10 х 2 бали = 

20 балів 

 

Перевірка виконання практичних завдань 10 х 3 бали = 

30 балів  

6 х 5 бали = 

30 балів  

Контрольна робота (тести) 2 х 10 балів = 

20 балів 

2 х 20 балів = 

40 балів 

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-

аналітичних) робіт 

2 х 15 балів = 

30 балів 

2 х 15 балів = 

30 балів 

Всього 100 

Представлення результатів науково-дослідних робіт на 

студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо 

бонусні бали  

(до 10 балів) 

бонусні бали  

(до 10 балів) 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Для заліку 

Поточне тестування, захист лабораторних робіт та самостійна робота Сума 

Т
1
 

Т
2
 

Т
3
 

Т
4
 

Т
5
 

С
Р

 

Т
6
 

Т
 7

 

Т
 8

 

Т
 9

 

Т
 1

0
 

С
Р

 

100 

8 8 8 8 8 15 6 6 6 6 6 15 

 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується екзаменом 

Поточне тестування, захист лабораторних робіт та самостійна робота Сума 

Т
1
1
 

Т
1
2
 

Т
1
3
 

Т
1
4
 

Т
1
5
 

Т
1
6
 

С
Р

 

Т
1
7
 

Т
 1

8
 

Т
 1

9
 

Т
 2

0
 

Т
 2

1
 

С
Р

 

100 

8 8 8 8 8 7 10 7 7 7 7 5 10 

Т1, Т2 ... Т21 – теми занять. 

 



 

Для екзамену, який проводиться у комбінованій формі 

Тестування 

С
у
м

а Правильнихві

дповідей, % 

0- 50 51- 

52 

53 -

54 

55- 

57 

58-

60 

61-

63 

64-67 68-

70 

71-

73 

74-

76 

77-

79 

80-

81 

82-

83 

84-

85 

86-

87 

88-

89 

90-

91 

92-

93 

94-

95 

96-

97 

98-

99 

100 

Бал 0 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Розв’язок ситуаційних задач 

Критерій 

Задача розв’язана невірно; 

відповідь необґрунтована 

та алогічною 

Порушено алгоритм 

розв’язку задачі, присутні 

помилки при розрахунках, 

відсутні висновки; 

обґрунтування відповіді є 

слабо аргументоване і в 

окремих аспектах алогічне 

Порушено алгоритм 

розв’язку задачі або 

присутні помилки при 

розрахунках, відсутні 

висновки; 

обґрунтування 

відповіді є слабо 

аргументоване або в 

окремих аспектах 

алогічне 

Відповідь недостатньо 

аргументована; 

алгоритм розв’язку задачі  

вір-ний, однак допущені 

помилки при розрахунках 

Відповідь достатньо 

аргументована; 

алгоритм розв’язку задачі 

вір-ний, однак допущені 

помилки при розрахунках 

Відповідь містить 

послідовний та 

аргументований розв’язок; 

розрахунки вірні, 

обґрунтований висновок 
100 

Бал 0 - 29 30 - 31 32 - 38 39 - 40 41-44 45-50  
 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 
Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

9
0

-1
0

0
 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 

програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в 

практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця 

на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології 

та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно 

вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати 

власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 

що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або студент проявляє невпевненість в 

тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що 

викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використовувати знання, які 

він отримав  при вивчені інших дисциплін, а також знання, 

набуті при самостійному поглибленому вивчені  

питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 

8
2

-8
9
 

Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі 

неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Добре (В) 



 

 


