
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

 

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 

 

 

 
                       «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

проректор з науково-педагогічної роботи 

__________________  М.І. Мальований  

«______»_______________2019 року 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» 
 

Освітній рівень: бакалавр 

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа 

Факультет: менеджменту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умань-2019 



Робоча програма навчальної дисципліни «Технологія продукції ресторанного 

господарства» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 241 Готельно-

ресторанна справа. Умань: Уманський НУС, 2019. 16 с. 

 

 

 

 

Розробник: к.е.н., доцент, доцент кафедри туризму  

                    та готельно-ресторанної справи  

                                                                           _____________  Л.М. Нещадим 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні  

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи 

 

Протокол від  «____»________________2019 року № ___ 

 

Завідувач кафедри_________________________ Л.В. Транченко  

 

«___» «________», 2019 року. 

 

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією факультету менеджменту. 

 

Голова ___________ М.О. Гоменюк  

 

Протокол від  «____»________________2019 року № ___ 

 

«___» «________», 2019 року. 

 

 

 

 

 

© УНУС, 2019 рік 

© Нещадим Л. М., 2019 рік 
 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –3 

Модулів – 1 

 

Галузь знань 

24 Сфера 

обслуговування 

Нормативна 

 

Спеціальність 

241 Готельно-

ресторанна справа 

Змістових модулів – 7 
Рік підготовки: 

3-й 

Загальна кількість 

годин – 90 

Семестр 

5-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 2 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

 

Лекції 

18 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 

Самостійна робота 

54 год. 

Вид контролю: 
Екзамен 

      *Примітка 

 Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%): 

–  для денної форми навчання –1/3 

 



 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –3 

 

Модулів – 1 

 

Галузь знань 

24 Сфера 

обслуговування 

Нормативна 

 

Спеціальність 

241 Готельно-

ресторанна справа 

Змістових модулів – 7 
Рік підготовки: 

2-й 

Загальна кількість 

годин – 90 

Семестр 

4-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 2 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

 

Лекції 

36 год. 

 

Практичні, семінарські 

36 год. 

Самостійна робота 

18 год. 

Вид контролю: 
Залік 

      *Примітка 

 Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%): 

–  для денної форми навчання –1/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Основна мета курсу «Технологія продукції ресторанного господарства» – 

формування компетенцій з технологій виробництва й реалізації кулінарної та 

кондитерської продукції у закладах ресторанного господарства із заданими 

властивостями при використанні сучасних технологічних засобів, якісної та 

безпечної, як для споживачів, так і для оточуючого середовища.  

Завданнями дисципліни є: 

− основні концепції різних видів харчування; 

− класифікація, склад та загальна характеристика сировини рослинного та 

тваринного походження; 

− правила механічної та теплової кулінарної обробки сировини й 

напівфабрикатів; 

− технології виробництва КП у ЗРГ та принципи моделювання; 

− технологічних процесів кулінарних, борошняних кондитерських виробів 

та напоїв ЗРГ; 

− принципи формування асортименту кулінарної продукції для різного 

контингенту споживачів, перспективи його розвитку; 

− наукові та нормативні положення щодо технології виробництва КП; 

− особливості технологічного процесу виробництва (ТВП 

продукції ресторанного господарства для спеціальних видів 

обслуговування. 

У результаті вивчення дисципліни «Технологія продукції ресторанного 

господарства» студент повинен оволодіти такими компетентностями: 

−  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, вести здоровий спосіб життя; 

− здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні; 

− здатність діяти соціально-відповідально та свідомо; 

− здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

− навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 



− Здатність працювати в команді; 

− навики здійснення безпечної діяльності; 

− здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

− здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

− здатність використовувати на практиці основи діючого законодавства в 

сфері готельного та ресторанного бізнесу та відстежувати зміни. 

Програмними результатами навчання з дисципліни «Технологія продукції 

ресторанного господарства» є: 

− розробляти нові послуги (продукцію) використовуючи технології 

виробництва та обслуговування споживачів; 

− демонструвати виконання професійних завдань у стандартних та 

невизначених ситуаціях; 

− розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави; 

− проектувати технологічний процес виробництва продукції і складати 

необхідну нормативну документацію на напівфабрикати та готову 

кулінарну продукцію; 

− розуміти сутність методів контролю якості продуктів та послуг закладів 

готельного і ресторанного господарства; 

− визначати та формувати організаційну структуру підрозділів, визначати їх 

завдання та необхідні посади, кваліфікаційний рівень, координувати їх 

діяльність; 

− демонструвати виконання професійних завдань у стандартних та 

невизначених ситуаціях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Вступ. 

Мета і завдання дисципліни, її структура, мотивація та цілеспрямованість у 

вивченні дисципліни «Технологія продукції ресторанного господарства», 

взаємозв’язок дисциплін та інтеграція знань. Значення дисципліни у підготовці 

компетентних фахівців готельно-ресторанної справи в області технології 

приготування КП. 

Основні етапи розвитку технології продукції ресторанного господарства, як 

науки. Вплив етнографічних, історичних, географічних особливостей регіонів на 

її розвиток. Науково-практична політика в області здорового харчування. 

Рекомендована література до вивчення теми: [3, 4, 6, 30 – 32 ]. 

 

Тема 1. Медико-біологічні та соціально-економічні аспекти харчування 

людини 

Тема 1.1. Фізіологічні основи харчування. Основні харчові компоненти 

(білки, вуглеводи, ліпіди, вітаміни, мінеральні речовини, ферменти, вода) 

продуктів харчування та їх фізіологічне значення для життєдіяльності людини. 

Концепція раціонального харчування. Загальна характеристика видів 

харчування (дієтичне, лікувально-профілактичне, дитяче, нові сучасні  концепції 

харчування тощо). 

Рекомендована література до вивчення теми: [3, 4, 6, 7, 19]. 

 

Тема 2. Технологічні принципи виробництва і забезпечення якості 

кулінарної продукції 

Тема 2.1. Види діяльності ЗРГ. Характеристика виробничо-технологічної 

діяльності ЗРГ. Характеристика виробничого та технологічного процесу. 

Класифікація технологічних процесів за сукупними ознаками, основні етапи, 

операції, їх мета. 

Тема 2.2. Класифікація кулінарної продукції за сукупними ознаками. 

Основні поняття якості кулінарної продукції. Чинники, які впливають на 

формування якості продукції харчування. Модель якості кулінарної продукції. 

Технологічне забезпечення якості кулінарної продукції. 

Законодавча база регулювання якості кулінарної продукції. Класифікація та 

характеристика нормативної документації на сировину (державний, галузевий 

стандарти, стандарти науково-технічних суспільств і союзів, стандарти 

підприємств, технічні умови). Характеристика технологічної документації 

(технологічна інструкція, збірники рецептур, технологічні карти). 

Рекомендована література до вивчення теми: [ 1, 2, 3 – 8, 12, 35]. 



Тема 3. Загальна характеристика основних поживних речовин 

харчових продуктів та їх роль у технологічному процесі виробництва КП 

Тема 3.1. Систематизація складових частин харчових продуктів. 

Характеристика білків як компонентів сировини для виробництва КП. Значення у 

технологічному процесі, їх зміни під дією технологічних чинників. 

Рекомендована література до вивчення теми: [ 30 - 34]. 

Тема 3.2. Характеристика ліпідів як компонентів сировини для виробництва 

КП. Значення у технологічному процесі, їх зміни під дією технологічних 

чинників. 

Рекомендована література до вивчення теми: [ 30 - 34]. 

Тема 3.3. Характеристика вуглеводів як компонентів сировини для 

виробництва КП. Значення у технологічному процесі, їх зміни під дією 

технологічних чинників. 

Рекомендована література до вивчення теми: [ 30 - 34]. 

Тема 3.4. Характеристика вітамінів та мінеральних речовин як компонентів 

сировини для виробництва КП. Значення у технологічному процесі, їх зміни під 

дією технологічних чинників. 

Рекомендована література до вивчення теми: [ 30 - 34]. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

Тема 4. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з 

сировини рослинного походження 

Тема 4.1. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з овочів, 

плодів, грибів (далі по тексту - овочів). 

Класифікація КП з овочів за сукупними ознаками. Значення сировини 

рослинного походження у харчуванні. 

Характеристика харчової, біологічної, енергетичної цінності овочів, як 

сировини для виробництва КП. 

Характеристика технологічних властивостей вихідної сировини як об’єкта 

переробки в ЗРГ. 

Принципова схема технологічного процесу виробництва КП з овочів. 

Правила та характеристика механічної кулінарної обробки овочів. 

Асортимент та характеристика напівфабрикатів з овочів. Норми відходів та 

втрат при механічній кулінарній обробці овочів. 

Правила теплової кулінарної обробки напівфабрикатів з овочів. 

Умови й терміни зберігання, реалізації готової продукції; вимоги до якості 

готових страв та кулінарних виробів з овочів, плодів, грибів. 

Перспективи розвитку асортименту КП з овочів. Формування асортименту 

для різних контингентів споживачів. 

Рекомендована література до вивчення теми: [ 3 – 8, 12, 18, 22, 30, 35]. 



Тема 4.2. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з круп, 

бобових та макаронних виробів. 

Характеристика харчової, біологічної, енергетичної цінності круп, бобових 

та макаронних виробів, як сировини для виробництва КП. 

Характеристика технологічних властивостей вихідної сировини як об’єкта 

переробки в ЗРГ. 

Принципова схема технологічного процесу виробництва КП з круп, бобових 

та макаронних виробів. Правила та характеристика механічної кулінарної 

обробки круп, бобових та макаронних виробів. 

Асортимент та характеристика напівфабрикатів з круп, бобових та 

макаронних виробів. Норми відходів та втрат при механічній кулінарній обробці 

круп, бобових та макаронних виробів. 

Правила теплової кулінарної обробки напівфабрикатів з круп, бобових та 

макаронних виробів. 

Класифікація КП з круп, бобових та макаронних виробів за сукупними 

ознаками. Умови й терміни зберігання, реалізації готової продукції; вимоги до 

якості готових страв та кулінарних виробів з круп, бобових та макаронних 

виробів. 

Перспективи розвитку асортименту КП з круп, бобових та макаронних 

виробів. Формування асортименту для різних контингентів споживачів. 

Рекомендована література до вивчення теми: [ 3 – 8, 9, 10, 12, 15, 35]. 

Тема 4.3. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з 

борошна. 

Характеристика харчової, біологічної, енергетичної цінності борошна, як 

сировини для виробництва кулінарної продукції. Характеристика технологічних 

властивостей вихідної сировини як об’єкта переробки в ЗРГ. 

Принципова схема технологічного процесу виробництва КП з борошна. 

Правила та характеристика механічної кулінарної обробки борошна. 

Асортимент та характеристика напівфабрикатів з овочів. Норми відходів та 

втрат при механічній кулінарній обробці овочів. 

Правила теплової кулінарної обробки напівфабрикатів з борошна. 

Класифікація КП з борошна за сукупними ознаками. Умови й терміни 

зберігання, реалізації готової продукції; вимоги до якості готових страв та 

кулінарних виробів з борошна. 

Перспективи розвитку асортименту страв та кулінарних виробів  з борошна. 

Формування асортименту для різних контингентів споживачів. 

Рекомендована література до вивчення теми: [ 3 – 8, 12, 18, 21, 30, 35]. 

 

Тема 5. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з 

сировини тваринного походження 

Тема 5.1. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з яєць та 

кисломолочного сиру. 



Медико-біологічні аспекти споживання продуктів тваринного походження у 

харчуванні сучасної людини. Класифікація сировини тваринного походження. 

Характеристика харчової, біологічної, енергетичної цінності кулінарних 

виробів з яєць та кисломолочного сиру. 

Характеристика технологічних властивостей вихідної сировини як об’єкта 

переробки в ЗРГ. 

Принципова схема технологічного процесу виробництва КП з яєць та 

кисломолочного сиру. Правила та характеристика механічної кулінарної обробки 

яєць та кисломолочного сиру. 

Асортимент та характеристика напівфабрикатів з яєць та кисломолочного 

сиру. Норми відходів та втрат при механічній кулінарній обробці яєць та сиру. 

Правила теплової обробки напівфабрикатів з яєць та кисломолочного сиру. 

Умови й терміни зберігання, реалізації готової продукції; вимоги до якості 

готових страв та кулінарних виробів з яєць та сиру. 

Перспективи розвитку асортименту КП з яєць та кисломолочного сиру. 

Формування асортименту для різних категорій споживачів. 

Рекомендована література до вивчення теми: [ 3 – 8, 12, 15, 16, 23, 24, 35]. 

Тема 5.2. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з м’яса, 

м’ясопродуктів та диких тварин (далі за текстом - м’яса). 

Характеристика   харчової,   біологічної,  енергетичної  цінності м’яса та 

м’ясопродуктів. 

Характеристика технологічних властивостей вихідної сировини як об’єкта 

переробки в ЗРГ. 

Принципова схема технологічного процесу виробництва КП з м’яса. 

Правила та характеристика механічної кулінарної обробки м’яса. 

Асортимент та характеристика напівфабрикатів з м’яса. Норми відходів та 

втрат при механічній кулінарній обробці м’яса. 

Правила теплової обробки напівфабрикатів з м’яса. Класифікація КП з м’яса 

за сукупними ознаками. 

Умови й терміни зберігання, реалізації готової продукції; вимоги до якості 

готових страв та кулінарних виробів з м’яса та м’ясопродуктів. 

Перспективи розвитку асортименту КП з м’яса. Формування асортименту 

для різних категорій споживачів. 

Рекомендована література до вивчення теми: [ 3 – 8, 12, 15, 16, 23, 24, 35]. 

Тема 5.3. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з птиці, 

кролика,дичини (далі за текстом – з птиці). 

Характеристика харчової, біологічної, енергетичної цінності птиці. 

Характеристика технологічних властивостей вихідної сировини як об’єкта 

переробки в ЗРГ. 

Принципова схема технологічного процесу виробництва КП із птиці. 

Правила та характеристика механічної кулінарної обробки птиці. 

Асортимент та характеристика напівфабрикатів з птиці. Норми відходів та 

втрат при механічній кулінарній обробці птиці. 



Правила теплової кулінарної обробки напівфабрикатів з птиці. Класифікація 

КП з птиці за сукупними ознаками. 

Умови й терміни зберігання, реалізації готової продукції; вимоги до якості 

готових страв та кулінарних виробів з птиці. 

Перспективи розвитку асортименту КП з птиці. Формування асортименту 

для різних категорій споживачів. 

Рекомендована література до вивчення теми: [ 3 – 8, 12, 15, 16, 23, 24, 35]. 

Тема 5.4. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з риби, 

рибопродуктів та нерибної водної сировини (далі за текстом – з риби). 

Характеристика харчової, біологічної, енергетичної цінності риби. 

Характеристика технологічних властивостей вихідної сировини як об’єкта 

переробки в ЗРГ. 

Принципова схема технологічного процесу виробництва КП із риби. 

Правила та характеристика механічної кулінарної обробки риби. 

Асортимент та характеристика напівфабрикатів з риби. Норми відходів та 

втрат при механічній кулінарній обробці риби. 

Правила теплової обробки напівфабрикатів з риби. Класифікація КП з риби 

за сукупними ознаками. 

Умови й терміни зберігання, реалізації готової продукції; вимоги до якості 

готових страв та кулінарних виробів з риби. 

Перспективи розвитку асортименту КП з риби. Формування асортименту для 

різних категорій споживачів. 

Рекомендована література до вивчення теми: [ 3 – 8, 12, 15, 16, 23, 24, 31, 35]. 

Тема 5.5. Технологія «універсальних напівфабрикатів» різного ступеню 

готовності, що виготовляються у ЗРГ. 

Визначення терміну «універсальні напівфабрикати». Класифікація за 

сукупними ознаками (бульйони, відвари, пасеровки, паніровки тощо). 

Основи технології виробництва «універсальних напівфабрикатів». 

Вплив способів (вакуум-пакування, в середовищі інертних газів тощо) та 

виду таропакувальних матеріалів на якісні характеристики охолодженої та 

швидкозамороженої продукції. 

Обґрунтування умов та термінів зберігання та реалізації універсальних 

напівфабрикатів. Вимоги до якості. Види браку та способи його усунення на 

різних етапах технологічного процесу. 

Рекомендації щодо використання напівфабрикатів для приготування страв і 

кулінарних виробів. 

Рекомендована література до вивчення теми: [ 3 – 8, 12, 15, 16, 23, 24, 35]. 

 

Тема 6. Основи технології готової кулінарної продукції 

Тема 6.1. Технологія соусів. 

Класифікація соусів за сукупними ознаками, їхній асортимент. Загальна 

характеристика соусів за групами. Харчова та біологічна цінність соусів. 



Аналіз рецептурного складу та характеристика сировини, її вплив на якість 

соусів. Правила приготування напівфабрикатів для виробництва соусів 

(борошняних пасеровок, бульйонів тощо). 

Основи технології соусів за групами. Характеристика асортименту соусів 

промислового виробництва, що використовуються у ЗРГ. 

Вимоги до якості соусів, обґрунтування умов та термінів зберігання і правил 

їх реалізації. Правила підбору соусів до страв. 

Перспективи розвитку асортименту соусів. Концепція формування 

асортименту для різних контингентів споживачів. 

Рекомендована література до вивчення теми: [ 3 – 8, 12, 17, 18, 22, 23, 26, 34, 

35]. 

Тема 6.2. Технологія супів. 

Класифікація супів за сукупними ознаками, їхній асортимент. Загальна 

характеристика супів за групами. Харчова та біологічна цінність супів. 

Аналіз рецептурного складу та характеристика сировини, її вплив на якість 

супів. Правила приготування напівфабрикатів для виробництва супів 

(борошняних пасеровок, бульйонів, овочевих гарнірів тощо). 

Основи технології супів за групами. Характеристика асортименту супів 

промислового виробництва, що використовуються у ЗРГ. Підбір гарнірів до супів. 

Вимоги до якості супів, обґрунтування умов та термінів зберігання і правил 

їх реалізації. 

Перспективирозвитку асортименту супів. Концепція формування 

асортименту для різних контингентів споживачів. 

Рекомендована література до вивчення теми: [ 3 – 8, 12, 17, 18, 22, 23, 26, 34, 

35]. 

Тема 6.3. Технологія гарячих закусок. 

Класифікація за сукупними ознаками та загальна характеристика гарячих 

закусок, їхній асортимент. Харчова та біологічна цінність. 

Аналіз рецептурного складу та характеристика сировини, її вплив на якість 

гарячих закусок. Правила приготування напівфабрикатів для виробництва 

гарячих закусок. 

Основи технології гарячих закусок. 

Вимоги до якості гарячих закусок, обґрунтування умов та

 термінів зберігання і правил їх реалізації. 

Перспективирозвитку асортименту гарячих закусок. 

Концепція формування асортименту для різних контингентів споживачів. 

Рекомендована література до вивчення теми: [ 3 – 8, 12, 17, 18, 22, 23, 26, 34, 

35]. 

Тема 6.4. Технологія холодних страв та закусок. 

Класифікація за сукупними ознаками та загальна характеристика холодних 

страв та закусок, їхній асортимент. Харчова та біологічна цінність. 

Аналіз рецептурного складу та характеристика сировини, її вплив на якість 

холодних страв та закусок. Правила приготування напівфабрикатів для 

виробництва холодних страв та закусок. 



Основи технології холодних страв та закусок. 

Вимоги до якості холодних страв та закусок, обґрунтування умов та термінів 

зберігання і правил їх реалізації. 

Перспективи розвитку асортименту холодних страв та закусок. Концепція 

формування асортименту для різних контингентів споживачів. 

Рекомендована література до вивчення теми: [ 3 – 8, 12, 17, 18, 22, 23, 26, 

29, 35]. 

Тема 6.5. Технологія солодких страв. 

Класифікація за сукупними ознаками та загальна характеристика солодких 

страв, їхній асортимент. Харчова та біологічна цінність. 

Аналіз рецептурного складу та характеристика сировини, її вплив на якість 

солодких страв. Правила приготування напівфабрикатів для виробництва 

солодких страв. 

Основи технології солодких страв. 

Вимоги до якості солодких страв, обґрунтування умов та

 термінів зберігання і правил їх реалізації. 

Перспективирозвитку асортименту солодких страв. 

Концепція формування асортименту для різних контингентів споживачів. 

Рекомендована література до вивчення теми: [ 3 – 8, 12, 17, 18, 22, 23, 26, 

34, 35]. 

Тема 6.3. Технологія напоїв. 

Гарячі напої: значення у харчуванні, класифікація за сукупними ознаками. 

Характеристика основних вихідних компонентів і добавок, що 

застосовуються у виробництві гарячих напоїв. 

Принципові схеми технологічного процесу виробництва гарячих напоїв. 

Вимоги до якості гарячих напоїв, обґрунтування умов та

 термінів зберігання і правил реалізації. 

Перспективи розвитку асортименту гарячих напоїв. Концепція формування 

асортименту для різних контингентів споживачів. 

Холодні напої: значення у харчуванні,  класифікація за 

сукупними ознаками. 

Характеристика основних вихідних компонентів і добавок, що 

застосовуються у виробництві холодних напоїв. 

Принципові схеми технологічного процесу виробництва холодних напоїв. 

Вимоги до якості холодних напоїв, обґрунтування умов та термінів 

зберігання і правил реалізації. 

Перспективирозвитку асортименту холодних напоїв.  

Концепція формування асортименту для різних контингентів споживачів. 

Рекомендована література до вивчення теми: [ 3 – 8, 12, 17, 18, 22, 23, 26, 

34, 35]. 

 

Тема 7. Технологія виробництва борошняних кондитерських та 

хлібобулочних виробів 



Місце і роль борошняних кондитерських та хлібобулочних виробів у 

харчуванні людини. Особливості виробництва кондитерських і хлібобулочних 

виробів в умовах ЗРГ. 

Загальна характеристика та класифікація борошняних кондитерських і 

хлібобулочних виробів за сукупними ознаками. 

Характеристика основної та допоміжної  сировини у 

кондитерському виробництві. 

Класифікація та асортимент виробів з дріжджового тіста. Принципові схеми 

технологічного процесу виробництва виробів з дріжджового опарного та 

безопарного тіста. Асортимент виробів з дріжджового тіста. 

Класифікація та асортимент виробів з кондитерських видів тіста (листкового, 

бісквітного, заварного, пісочного та інших). Принципові схеми технологічного 

процесу виробництва виробів з кондитерських видів тіста. 

Класифікація оздоблювальних напівфабрикатів за сукупними ознаками, 

призначення, шляхи формування асортименту. Загальна принципова схема 

технологічного процесу виробництва оздоблювальних напівфабрикатів, мета та 

задачі етапів технологічного процесу. 

Роль рецептурних компонентів в формуванні якості оздоблювальних 

напівфабрикатів та готових борошняних кондитерських виробів. 

Вимоги до якості, умов, термінів зберігання та реалізації борошняних 

кондитерських виробів. 

Перспективи розвитку асортименту борошняних кондитерських виробів. 

Концепція формування асортименту для різних контингентів споживачів. 

Рекомендована література до вивчення теми: [ 3 – 8, 13, 14, 20, 25, 27, 28, 

32, 33]. 

 

Тема 8. Технологічні принципи формування та розробки асортименту 

КП для різних типів ЗРГ та контингентів споживачів 

Технологічні принципи формування та розробки асортименту КП для різних 

типів ЗРГ та контингентів споживачів. 

Методика формування та розробки асортименту для різних типів ЗРГ. 

Методика формування та розробки асортименту для різних контингентів 

споживачів. 

Вибір оптимальних рішень з використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

Вибір та обґрунтування критеріїв оцінки якості асортименту КП для різних 

типів ЗРГ та контингентів споживачів. 

 

Тема 9. Особливості технології виробництва та асортименту КП для 

різних форматів обслуговування та контингентів споживачів у ЗРГ 

Особливості технології виробництва та реалізації КП під час 

обслуговування споживачів у ЗРГ при готелях. 



Особливості технології виробництва та реалізації КП під час обслуговування 

споживачів у ЗРГ при готелях по типу «шведський стіл». 

Особливості харчування та технології КП для обслуговування іноземних 

туристів. 

Особливості технології виробництва та реалізації КП під час обслуговування 

різних видів банкетів. 

Особливості технології виробництва та реалізації КП під час обслуговування 

учасників з’їздів, конференцій, на пасажирському транспорті тощо. 

Особливості технології виробництва та реалізації КП під час обслуговування 

споживачів у підприємствах швидкого обслуговування, через торгові автомати. 

Особливості технології виробництва та реалізації КП з урахуванням 

прогресивних форм обслуговування споживачів (обслуговування по системі 

кейтеринг, приготування страв у присутності споживача тощо). 

Особливості технології виробництва та реалізації КП з урахуванням різних 

видів харчування (лікувальне, дитяче, шкільне, студентське, при промислових 

підприємствах тощо). 

Рекомендована література до вивчення теми: [ 3 – 8, 12, 23, 24, 34, 35]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
 

Назви змістових модулів 

 і тем 

Кількість годин 

Усього у тому числі 

л с лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Загальна характеристика основних засад 

технології приготування ресторанної продукції 

Тема 1. Медико-біологічні та 

соціально-економічні аспекти 

харчування людини 

10 4 4 

  

2 

Тема 2. Технологічні принципи 

виробництва і забезпечення якості 

кулінарної продукції 

10 4 4 

  

2 

Тема 3. Загальна характеристика 

основних поживних речовин 

харчових продуктів та їх роль у 

технологічному процесі виробництва 

КП 

10 4 4 

  

2 

Разом за змістовий модуль  1 30 12 12   6 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Технологічні властивості сировини 

Тема 4. Технологія напівфабрикатів, 

страв та кулінарних виробів з 

сировини рослинного походження 

10 4 4 

  

2 

Тема 5. Технологія напівфабрикатів, 

страв та кулінарних виробів з 

сировини тваринного походження 

10 4 4 

  

2 

Тема 6. Основи технології готової 

кулінарної продукції 
10 4 4 

  
2 

Тема 7. Технологія виробництва 

борошняних кондитерських та 

хлібобулочних виробів 

10 4 4 

  

2 

Тема 8. Технологічні принципи 

формування та розробки асортименту 

КП для різних типів ЗРГ та 

контингентів споживачів 

10 4 4 

  

2 

Тема 9. Особливості технології 

виробництва та асортименту КП для 

різних форматів обслуговування та 

контингентів споживачів у ЗРГ 

10 4 4 

  

2 

Разом за змістовий модуль 2 60 24 24   12 

Усього 90 36 36   18 

 

 

 

 

5. Теми семінарських занять з дисципліни 

 
Змістовний модуль, тема Кількість 

годин 

Література 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Загальна характеристика основних засад технології 

приготування ресторанної продукції 

Тема 1. Медико-біологічні та соціально-економічні аспекти 

харчування людини 
4 

Основна:  

[1, 2, 3, 7-9]. 

Додаткова: 



[2; 3;4,5;6] 

Тема 2. Технологічні принципи виробництва і забезпечення 

якості кулінарної продукції 
4 

Основна:  

[1, 2, 3, 7-9]. 

Додаткова: 

[2; 3;4,5;6] 

Тема 3. Загальна характеристика основних поживних 

речовин харчових продуктів та їх роль у технологічному 

процесі виробництва КП 

4 

Основна:  

[1, 2, 3, 7-9]. 

Додаткова: 

[2; 3;4,5;6] 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Технологічні властивості сировини 

Тема 4. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних 

виробів з сировини рослинного походження 
4 

Основна:  

[1, 2, 3, 7-9]. 

Додаткова: 

[2; 3;4,5;6] 

Тема 5. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних 

виробів з сировини тваринного походження 
4 

Основна:  

[1, 2, 3, 7-9]. 

Додаткова: 

[2; 3;4,5;6] 

Тема 6. Основи технології готової кулінарної продукції 

4 

Основна:  

[1, 2, 3, 7-9]. 

Додаткова: 

[2; 3;4,5;6] 

Тема 7. Технологія виробництва борошняних 

кондитерських та хлібобулочних виробів 
4 

Основна:  

[1, 2, 3, 7-9]. 

Додаткова: 

[2; 3;4,5;6] 

Тема 8. Технологічні принципи формування та розробки 

асортименту КП для різних типів ЗРГ та контингентів 

споживачів 
4 

Основна:  

[1, 2, 3, 7-9]. 

Додаткова: 

[2; 3;4,5;6] 

Тема 9. Особливості технології виробництва та асортименту 

КП для різних форматів обслуговування та контингентів 

споживачів у ЗРГ 
4 

Основна:  

[1, 2, 3, 7-9]. 

Додаткова: 

[2; 3;4,5;6] 

Усього 36  

 

 

 

 

 

 

6. Самостійна робота 

 
Зміст Кількість 

годин 

Література 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Загальна характеристика основних засад технології 

приготування ресторанної продукції 



Тема 1. Медико-біологічні та соціально-економічні аспекти 

харчування людини 
2 

Основна:  
[1, 2, 3, 7-9]. 

Додаткова: 

[3;4,5;6] 

Тема 2. Технологічні принципи виробництва і забезпечення 

якості кулінарної продукції 
2 

Основна:  

[1, 2, 3, 7-9]. 

Додаткова: 

[3;4,5;6] 

Тема 3. Загальна характеристика основних поживних 

речовин харчових продуктів та їх роль у технологічному 

процесі виробництва КП 

2 

Основна:  

[1, 2, 3, 7-9]. 

Додаткова: 

[2; 3;4,5;6] 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Технологічні властивості сировини 

Тема 4. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних 

виробів з сировини рослинного походження 
2 

Основна:  

[1, 2, 3, 7-9]. 

Додаткова: 

[2; 3;4,5;6] 

Тема 5. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних 

виробів з сировини тваринного походження 
2 

Основна:  

[1, 2, 3, 7-9]. 

Додаткова: 

[3;4,5;6] 

Тема 6. Основи технології готової кулінарної продукції 

2 

Основна:  

[1, 2, 3, 7-9]. 

Додаткова: 

[3;4,5;6] 

Тема 7. Технологія виробництва борошняних 

кондитерських та хлібобулочних виробів 
2 

Основна:  

[1, 2, 3, 7-9]. 

Додаткова: 

[3;4,5;6] 

Тема 8. Технологічні принципи формування та розробки 

асортименту КП для різних типів ЗРГ та контингентів 

споживачів 
2 

Основна:  

[1, 2, 3, 7-9]. 

Додаткова: 

[3;4,5;6] 

Тема 9. Особливості технології виробництва та 

асортименту КП для різних форматів обслуговування та 

контингентів споживачів у ЗРГ 
2 

Основна:  

[1, 2, 3, 7-9]. 

Додаткова: 

[3;4,5;6] 

Усього 18  

 

 

 

 

 

 

7.  Індивідуальні завдання  

 

Індивідуальне завдання передбачає: систематизацію, закріплення, 

розширення теоретичних і практичних знань із дисципліни і застосування їх при 

вирішенні конкретних практичних ситуацій. Також виконання ІНДЗ передбачає 



розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження, 

пов’язаною з метою ІНДЗ. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни «Технологія 

продукції ресторанного господарства» видає студенту викладач на початку 

вивчення дисципліни. Роботу виконують самостійно при консультуванні 

викладачем на протязі вивчення предмету у відповідності до графіку навчального 

процесу, але не пізніше терміну проведення підсумкового модульного контролю.  

Оцінку за виконання ІНДЗ враховують при виставленні загальної оцінки з 

дисципліни. 

ІНДЗ виконують з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, 

одержаних студентами за час навчання і придбання практичних навичок. 

Студент має право самостійно обрати тему роботи, але обов’язково узгодити 

її з викладачем. У протилежному випадку тему ІНДЗ вибирає студент із 

запропонованих викладачем. 

ІНДЗ вимагає наявність наступних елементів наукового дослідження:  

- теоретичного використання передової сучасної методології і наукових 

розробок; 

- практичної значущості; 

- комплексного системного підходу до вирішення завдань дослідження; 

- наявність елементів творчості. 

Застосування сучасної методології полягає у тому, що при висвітленні 

теоретичної частини роботи, студент повинен використовувати відомості про 

новітні досягнення досліджень, застосовувати різноманітні підходи й аспекти  

захисту прав споживачів. 

Практична значущість роботи полягає в обґрунтуванні реальності її 

результатів для потреб практики.  

Комплексний системний підхід до розкриття теми роботи полягає в тому, що 

предмет дослідження під різними точками зору – з позицій теоретичної бази і 

практичних навиків, умов його реалізації, аналізу, обґрунтування  шляхів 

удосконалення і т. д. – у тісному взаємозв’язку і єдиній логіці викладу. 

У процесі виконання ІНДЗ, разом із теоретичними знаннями і практичними 

навиками за фахом, студент повинен продемонструвати здібності до науково-

дослідної роботи й уміння творчо мислити, навчитися вирішувати актуальні 

завдання. 

У процесі написання ІНДЗ студент має опрацювати не менше 15-20 

літературних джерел з посиланням на використання певної інформації у тексті 

роботи. При цьому робота має бути творчою і бути спрямована на вирішення 

певної проблеми чи на встановлення особистого погляду автора роботи на 

питання, які розглядаються в роботі. 

ІНДЗ складається з: титульної сторінки, змісту, вступу, основної частини, 

висновків, списку літератури, додатків. 

Титульна сторінка повинна містити назву навчального закладу, кафедри, 

навчальної дисципліни; тему ІНДЗ;прізвище та ініціали студента;номер 

академічної групи; дату подання ІНДЗ викладачеві на перевірку. 



Зміст повинен містити назви розділів, підрозділів і т.д., які розкривають тему 

ІНДЗ, з зазначенням номерів сторінок, на яких вони розміщені.  

У вступі зазначають актуальність обраної теми дослідження, її 

проблематику, об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження. 

Основна частина складається з декількох розділів (підрозділів) і обов’язково 

складається з взаємопов’язаних теоретичної і практичної частин. 

У висновках викладають перелік пропозицій і рекомендацій та результати 

одержані в курсовій роботі.  

Список використаної літератури необхідно скласти в певному порядку: 

спочатку наводять законодавчі і нормативні акти, далі загальну і спеціальну 

літературу в алфавітному порядку, потім Інтернет джерела, а в кінці – літературу 

на іноземній мові. 

У додатки можуть бути винесені таблиці, рисунки, схеми тощо. При 

наявності кількох додатків, оформляють окрему сторінку «ДОДАТКИ». Додатки 

позначають великими літерами українського алфавіту. 

Текст має бути набраний на комп'ютері. Загальний обсяг – не менше 30 

сторінок. Текст роботи слід писати тільки на одній сторінці стандартного аркуша 

та розміщувати таким чином, щоб залишалися поля: 3 мм з лівого боку, по 2 мм з 

правого, зверху і знизу. Номери сторінок  проставляються у нижньому правому 

кутку. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не 

ставиться.  

7.1. Перелік тем індивідуальних  завдань 

1. Фізіологічні основи харчування. Основні харчові компоненти продуктів 

харчування та їх фізіологічне значення для життєдіяльності людини. 

2. Предмет і задачі курсу «Технологія продукції ресторанного господарст- 

ва». Роль дисципліни у формуванні фахівця, її взаємозв'язок з іншими 

дисциплінами. 

3. Концепція та характеристика раціонального харчування. 
4. Концепція дієтичного харчування. Види дієт та їх призначення. Особли- 

вості технології приготування страв для дієтичного харчування. 

5. Концепція дитячого харчування. Особливості технології приготування 

страв для дитячого харчування. 

6. Класифікація кулінарної продукції за сукупними ознаками, їх значення в 

харчуванні. 



7. Поняття якості кулінарної продукції. Чинники, що формують якість 

продукції харчування. Законодавча база регулювання якості харчової 

продукції. Характеристика технологічної документації. 

8. Принципова схема технологічного процесу виробництва кулінарної про- 

дукції. Елементи (етапи, операції) технологічного процесу. їх мета та завдання. 

9. Характеристика основних понять у технології (технологічний процес, 

технологічна операція, технологічний режим, сировина, напівфабрикати, 

відходи, кулінарна продукція). 

10. Класифікація та характеристика способів кулінарної обробки харчових 

продуктів, що здійснюються на етапі механічної кулінарної обробки харчових 

продуктів. 

11. Класифікація та характеристика способів кулінарної обробки харчових 

продуктів, що здійснюються на етапі теплових способів обробки харчових 

продуктів. 

12. Характеристика технологічних операцій, що здійснюються на етапі 

підготовки до реалізації кулінарної продукції. 

13. Характеристика та значення у харчуванні овочів, плодів та грибів, як 

сировини для виробництва кулінарної продукції. Асортимент та 

характеристика напівфабрикатів з овочів, плодів та грибів, вимоги до якості. 

Норми відходів та втрат при механічній кулінарній обробці овочів, плодів та 

грибів, їх визначення, розрахунки. 

14. Характеристика та значення у харчуванні круп та бобових та макарон- 

них виробів, як сировини для виробництва кулінарної продукції. 

15. Характеристика та значення у харчуванні м’яса і м’ясопродуктів, як 

сировини для виробництва кулінарної продукції. Асортимент та 

характеристика напівфабрикатів з яловичини, свинини, баранини, вимоги до 

якості. Норми відходів та втрат при механічній кулінарній обробці м’яса і 

м’ясопродуктів, їх визначення, розрахунки. 

16. Характеристика та значення у харчуванні сільськогосподарської птиці 

та дичини, як сировини для виробництва кулінарної продукції. Асортимент та 

характеристика напівфабрикатів з сільськогосподарської птиці, вимоги до 

якості. Норми відходів та втрат при механічній кулінарній обробці 

сільськогосподарської птиці та їх використання. 

17. Характеристика та значення у харчуванні риби і нерибних продуктів 

моря, як сировини для виробництва кулінарної продукції. Асортимент та 

характеристика напівфабрикатів з риби та нерибних продуктів моря, вимоги до 

якості. Норми відходів та втрат при механічній кулінарній обробці риби та їх 

використання. 

18. Характеристика способів кулінарної обробки овочів, що здійснюються 

на етапі механічної кулінарної обробки. 

19. Характеристика способів кулінарної обробки м'яса і м'ясопродуктів, 

що здійснюються на етапі механічної кулінарної обробки. 

20. Характеристика способів кулінарної обробки риби, що здійснюються 

на етапі механічної кулінарної обробки. 

21. Характеристика  способів  кулінарної  обробки  сільськогосподарської 
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птиці та дичини, що здійснюються на етапі механічної кулінарної обробки. 

22. Характеристика способів обробки круп, бобових та макаронних 

виробів, що здійснюються на етапі механічної кулінарної обробки. 

23. Загальна характеристика та мета теплової кулінарної обробки. 

Класифікація за сукупними ознаками та загальна характеристика способів 

теплової кулінарної обробки. 

24. Загальні правила теплової обробки напівфабрикатів з овочів, 

плодів та грибів. 

25. Загальні правила теплової кулінарної обробки напівфабрикатів з 

риби та рибо продуктів. 

26. Загальні правила теплової кулінарної обробки напівфабрикатів з 

м'яса та м’ясопродуктів. 

27. Загальні правила теплової кулінарної обробки напівфабрикатів з 

птиці та дичини. 

28. Характеристика технологічної схеми механічної кулінарної 

обробки картоплі і бульбоплодів. 

29. Характеристика технологічної схеми механічної кулінарної 

обробки коренеплодів. 

30. Характеристика технологічної схеми механічної кулінарної 

обробки капустяних овочів. 

31. Характеристика технологічної схеми механічної кулінарної 

обробки яловичини. 

32. Характеристика технологічної схеми механічної кулінарної 

обробки свинини і баранини. 

33. Характеристика технологічної схеми механічної кулінарної 

обробки риби з хрящовим скелетом. 

34. Характеристика технологічної схеми механічної кулінарної 

обробки риби з кістковим скелетом. 

35. Соуси червоні: значення у харчуванні, асортимент. Рецептурний 

склад, загальні правила приготування та реалізації. Моделювання схем 

технологічного процесу виробництва соусів червоних. Вимоги до якості. 

36. Соуси білі: значення у харчуванні, асортимент. Рецептурний 

склад, загальні правила приготування та реалізації. Моделювання схем 

технологічного процесу виробництва соусів білих. Вимоги до якості. 

37. Соуси холодні: значення у харчуванні, асортимент. Рецептурний 

склад, загальні правила приготування та реалізації. Моделювання схем 

технологічного процесу виробництва соусів холодних. Вимоги до якості. 

38. Соуси масляні: значення у харчуванні, асортимент. Рецептурний 

склад, загальні правила приготування та реалізації. Моделювання схем 

технологічного процесу виробництва соусів масляних. Вимоги до якості. 

39. Супи заправні: значення у харчуванні, класифікація та асортимент. 

Ре- цептурний склад, загальні правила приготування та реалізації. 

Моделювання схем технологічного процесу виробництва супів заправних. 

Вимоги до якості. 
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40. Супи картопляні: значення у харчуванні, класифікація та 

асортимент. Рецептурний склад, загальні правила приготування та 

реалізації. Моделювання  схем технологічного процесу виробництва супів 

картопляних. Вимоги до якості. 

41. Супи прозорі: значення у харчуванні, асортимент. Рецептурний 

склад, загальні правила приготування та реалізації. Моделювання схем 

технологічного процесу виробництва супів прозорих. Вимоги до якості. 

42. Супи-пюре: значення у харчуванні, асортимент. Рецептурний 

склад, за- гальні правила приготування та реалізації. Моделювання схем 

технологічного процесу виробництва супів-пюре. Вимоги до якості. 

43. Супи молочні: значення у харчуванні, асортимент. Рецептурний 

склад, загальні правила приготування та реалізації. Моделювання схем 

технологічного процесу виробництва супів молочних. Вимоги до якості. 

44. Супи холодні: значення у харчуванні, класифікація та асортимент. 

Рецептурний склад, загальні правила приготування та реалізації. 

Моделювання схем технологічного процесу виробництва супів холодних. 

Вимоги до якості. 

45. Страви із вареного та припущеного м’яса, м’ясопродуктів: 

значення у харчуванні, асортимент. Рецептурний склад, загальні правила 

приготування та реалізації. Моделювання схем технологічного процесу 

виробництва страв із вареного та припущеного м’яса, м’ясопродуктів. 

Вимоги до якості. 

46. Страви із смаженого м’яса, м’ясопродуктів: значення у 

харчуванні, асортимент. Рецептурний склад, загальні правила 

приготування та реалізації. Моделювання схем технологічного процесу 

виробництва страв із смаженого м’яса, м’ясопродуктів. Вимоги до якості. 

47. Страви із запеченого та тушкованого м’яса: значення у 

харчуванні, асортимент. Рецептурний склад, загальні правила 

приготування та реалізації. Моделювання схем технологічного процесу 

виробництва страв із запеченого та тушкованого м’яса. Вимоги до якості. 

48. Страви із м’яса січені: значення у харчуванні, класифікація та 

асорти- мент. Рецептурний склад, загальні правила приготування та 

реалізації. Основи моделювання схем технологічного процесу виробництва 

січених страв з м’яса, м’ясопродуктів. Вимоги до якості. 

49. Страви з сільськогосподарської птиці та дичини: значення у 

харчуванні, класифікація та асортимент. Рецептурний склад, загальні 

правила приготування та реалізації. Моделювання схем технологічного 

процесу виробництва страв з сільськогосподарської птиці та дичини. 

Вимоги до якості. 

50. Страви з риби із кістковим скелетом та нерибних продуктів моря: 

зна- чення у харчуванні, класифікація та асортимент. Рецептурний склад, 

загальні правила приготування та реалізації. Моделювання схем 

технологічного процесу виробництва страв з риби із кістковим скелетом. 

Вимоги до якості. 

51. Страви з риби із хрящовим скелетом та нерибних продуктів моря: 
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значення у харчуванні, класифікація та асортимент. Рецептурний склад, 

загальні правила приготування та реалізації. Моделювання схем 

технологічного процесу виробництва страв з риби із хрящовим скелетом. 

Вимоги до якості. 

52. Страви з круп, бобових та макаронних виробів, мучні страви: 

значення у харчуванні, класифікація та асортимент. Рецептурний склад, 

загальні правила приготування та реалізації. Моделювання схем 

технологічного процесу виробництва страв з круп, бобових та макаронних 

виробів. Вимоги до якості. 

53. Холодні страви та закуски - бутерброди, банкетні закуски, гарячі 

закус- ки: значення у харчуванні, класифікація та асортимент. Рецептурний 

склад, загальні правила приготування та реалізації. Моделювання схем 

технологічного процесу виробництва бутербродів, банкетних та гарячих 

закусок. Вимоги до якості. 

54. Салати та вінегрети: значення у харчуванні, класифікація та 

асортимент. Рецептурний склад, загальні правила приготування та 

реалізації. Моделювання схем технологічного процесу виробництва салатів 

та вінегретів. Вимоги до якості. 

55. Холодні страви та закуски з м’яса, м’ясопродуктів, птиці: значення 

у харчуванні, класифікація та асортимент. Рецептурний склад, загальні 

правила приготування та реалізації. Моделювання схем технологічного 

процесу виробництва страв та закусок з м’яса, м’ясопродуктів, птиці. 

Вимоги до якості. 

56. Холодні страви та закуски з риби та нерибних продуктів моря: 

значення у харчуванні, класифікація та асортимент. Рецептурний склад, 

загальні правила приготування та реалізації. Моделювання схем 

технологічного процесу виробництва страв та закусок з риби. Вимоги до  

якості. 

57. Холодні страви з овочів та грибів: значення у харчуванні, 

асортимент. Рецептурний склад, загальні правила приготування та 

реалізації. Моделювання схем технологічного процесу виробництва страви 

з овочів та грибів. Вимоги до якості. 

58. Компоти та киселі: значення у харчуванні, асортимент. 

Рецептурний склад, загальні правила приготування та реалізації. 

Моделювання схем технологічного процесу виробництва компотів та 

киселів. Вимоги до якості. 

59. Желе, муси, самбуки: значення у харчуванні, асортимент. 

Рецептурний склад, загальні правила приготування та реалізації. 

Моделювання схем технологічного процесу виробництва желе, мусів, 

самбуків. Вимоги до якості. 

60. Солодкі страви на основі вершків та сметани: значення у 

харчуванні, асортимент. Рецептурний склад, загальні правила 

приготування та реалізації. Моделювання схем технологічного процесу 

виробництва кремів. Вимоги до якості. 

61. Гарячі солодкі страви: значення у харчуванні, класифікація та 
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асорти- мент. Рецептурний склад, загальні правила приготування та 

реалізації. Моделювання схем технологічного процесу виробництва суфле, 

пудингів. Вимоги до якості. 

62. Напої, значення у харчуванні, класифікація та асортимент. 

Рецептурний склад, загальні правила приготування та реалізації напоїв. 

Основи моделювання схем технологічного процесу виробництва напоїв. 

Вимоги до якості. 

63. Борошняні кондитерські вироби. Значення у харчуванні, 

класифікація та асортимент борошняних кондитерських страв за 

сукупними ознаками. Характеристика технологічного процесу 

виробництва та рецептурного складу борошняних кондитерських виробів 

на основі дріжджового опарного та безопарного тіста. 
64. Характеристика та моделювання схем технологічного процесу 

виробництва борошняних кондитерських виробів на основі кондитерських 

(бісквітного, пісочного, листкового, заварного та ін.) видів тіста. 

65. Технологічні принципи формування та розробки асортименту 

кулінарної продукції для різних типів ЗРГ. 

66. Технологічні принципи формування та розробки асортименту 

кулінарної продукції для різних контингентів споживачів. 

67. Особливості технології виробництва та реалізації кулінарної 

продукції під час обслуговування споживачів по типу «шведський стіл». 

68. Особливості технології виробництва та реалізації кулінарної 

продукції при обслуговуванні різних видів банкетів. 

69. Особливості технології виробництва та реалізації кулінарної 

продукції під час обслуговування споживачів у ЗРГ при готелях. 

70. Особливості технології виробництва та реалізації кулінарної 

продукції з урахуванням обслуговування по системі «кейтеринг». 

 

8. Методи навчання 
Основний метод навчання – використання спеціальних консультативно-

контрольних навчальних технологій під час проведення лекційних, 

практичних та інноваційних форм практичних занять. Також методи усного 

викладу знань; закріплення навчального матеріалу; самостійної роботи 

студентів з осмислення й засвоєння нового матеріалу, роботи із застосування 

знань на практиці та вироблення вмінь і навичок; перевірки та оцінювання 

знань, умінь і навичок. 

 

9. Методи контролю 

Головний засіб досягнення поставлених цілей – комбінація поточного, 

модульного та підсумкового контролю знань студентів. Підсумкова 

рейтингова оцінка складається з підсумкових модульних рейтингових оцінок. 

Модульна рейтингова оцінка включає поточну модульну рейтингову оцінку 

(бали за виконання індивідуального завдання і самостійну роботу). 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
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Поточне тестування та самостійна робота 

ІНДЗ Усього Змістовий 

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
30 100 

6 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

 

11. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

12. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні матеріали, завдання, і вказівки для організації самостійної 

роботи з дисципліни «Технологія продукції ресторанного господарства» для 

здобувачів вищої освіти за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа. 

Умань: УНУС, 2019. 35 с. 

2.  Інструктивно-методичні матеріали для проведення семінарських 

занять з дисципліни «Технологія продукції ресторанного господарства». 

«Організація захисту прав споживачів» для здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа. Умань: Уманський НУС, 

2019. 31 с. 
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13. Рекомендована література 

Законодавча література 

 

1. ДСТУ 4281 : 2004 «Заклади ресторанного господарства. Класифікація». 

К.: Держспоживстандарт України. - 2004. 

2. ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положення 

та словник [Текст]. - на заміну ДСТУ 3230-95; чинний від 2001-10-01. - 

Київ: Де- ржстандарт України, 2001. – 33 с. 

 

Основна література 

1. Артемова, Е. Основы технологии продукции общественного питания 

[Текст]: 

Издательство. - М.: КНОРУС, 2007. - 336 с. - ISBN: 5-85971-827-6. 

2. Усов, В. В. Основы кулинарного мастерства [Текст]: учебник / В.В. 

Усов; Издательство. - М.: Издательство "Академия/Academia, 2007. - 608 с. 
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Інтернет-ресурси 
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1. Журнал «Ресторатор» - http://www.restaurator.ru 

2. Бізнес в Україні – http://www.ukrbiz.net 

3. Кейтеринг или выездное ресторанное обслуживание -

 httр://саsсаdе- events.ru 

4. Італійський ресторан - http://pantagruel.com.ua 

5. Журнал для специалистов торговли и ресторанного

 бизнеса - http://torg.spb.ru 
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