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1) Мета опанування дисципліни: формування професійних знань і практичних навичок в області 

кулінарного мистецтва народів різних країн світу та  організації харчування закордонних туристів в 

Україні. 

2) Завдання: вільно володіти термінами та визначеннями щодо культури та традицій харчування 

народів світу; розробляти технологічну документацію кулінарної продукції для етнічних закладів 

ресторанного господарства та впроваджувати його у технологічний процес підприємства; оформлювати 

й подавати страви у закладах ресторанного господарства, враховуючи етнічні традиції; складати меню 

для груп іноземних туристів з урахуванням їх етно-гастрономічних вподобань та організовувати їх 

обслуговування; використовувати сучасні форми, схеми та методи обслуговування іноземних туристів у 

готельно-ресторанних комплексах. 
 

3) Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:  

 

Знання і розуміння: особливостей системи харчування; 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, приправ для 

утворення та покращення смако-ароматичних властивостей їжі в національних кухнях. 

 
Застосування знань і розумінь: уміння надати оцінку технологічним процесам виробництва 

напівфабрикатів і готової кулінарної продукції; уміння скласти меню для харчування іноземних 

туристів; уміння забезпечити відповідність роботи сучасним вимогам послуг у закладах туристично-

рекреаційної сфери; уміння підвищити рівень відповідності класу та спеціалізації затребуваних 

сучасним споживачам і перспективних закладів ресторанного господарства у нашій країні.  

 

4) Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Змістовий модуль 1. Кулінарне мистецтво країн Європи 

Тема 1. Кулінарне мистецтво народів середземноморського узбережжя  

Тема 2. Кулінарне мистецтво народів Балканського півострову  

Тема 3. Кулінарне мистецтво народів країн Західної Європи  

Тема 4. Кулінарне мистецтво народів країн Центральної Європи 

Тема 5. Кулінарне мистецтво народів країн Східної Європи  

Тема 6. Кулінарне мистецтво Великої Британії та Ірландії 

Тема 7. Кулінарне мистецтво народів країн Північної Європи  

 

Змістовий модуль 2. «Кулінарне мистецтво країн Америки, Африки, Азії  

Тема 8. Кулінарне мистецтво країн Близького Сходу 

Тема 9. Кулінарне мистецтво країн Магрибу 

Тема 10. Кулінарне мистецтво народів країн Південно-Східної Азії 

Тема 11. Кулінарне мистецтво народів Африки 

Тема 12. Кулінарне мистецтво народів країн Північної Америки 

Тема 13. Кулінарне мистецтво народів країн Центральної та Південної Америки 

Тема 14. Кулінарне мистецтво народів Австралії та Нової Зеландії 
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