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1.   Пояснювальна записка 

1.1  Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у здобувачів вищої 

освіти сучасного наукового світогляду та системи професійних знань в 

області етнічних кухонь різних країн світу та харчування закордонних 

туристів в Україні.  
Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці 

здобувачів вищої освіти в області технологій етнічних страв та харчування 

іноземних туристів з різних країн світу; формуванні вмінь та навичок: 

формування меню для етнічних закладів ресторанного господарства та для 

харчування іноземних туристів, впровадження прогресивних способів 

кулінарно-технологічної обробки для виробництва кулінарної продукції 

етнічного спрямування, оцінювання та контроль якості продукції 

ресторанного господарства, використання та дотримання технологічної 

документації ресторанної галузі стосовно розробленого меню для етнічних 

закладів ресторанного господарства та для харчування іноземних туристів. 

В результаті вивчення курсу «Етнічні кухні» студенти повинні 

знати: 

 технологічні властивості продовольчої сировини, що використовується 

для кулінарних цілей; 

 технології та асортимент етнічних кулінарних страв і виробів; 

 традиційні етнічні та інноваційні способи кулінарної обробки харчових 

продуктів; 

вміти: 

 застосовувати етнічну кулінарну майстерність та інноваційність на рівні, 

необхідному для розв’язання складних технологічних задач і практичних 

проблем у сфері ресторанного бізнесу; 
 розробляти, реалізовувати та організовувати споживання етнічної 

ресторанної продукції, впроваджувати прогресивні технології 

виробництва етнічної кулінарної продукції; 
 складати меню для різних контингентів споживачів та іноземних туристів 

із урахуванням їх етно-гастрономічних вподобань та організовувати їх 

обслуговування; 
 розробляти технологічну документацію кулінарної продукції для етнічних 

закладів ресторанного господарства та впроваджувати його у 

технологічний процес підприємства; 
 використовувати на практиці основи діючого законодавства в сфері 

ресторанного бізнесу та відстежувати зміни; 
 організовувати виробничий процес в етнічних закладах ресторанного 

господарства та при готелях, що приймають іноземних туристів, з 

урахуванням вимог і потреб споживачів та забезпечувати його 

ефективність. 
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1.2   Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Етнічні кухні» здобувач 

вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та програмні 

результати навчання, які  визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 

241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та освітньо-професійній 

програмі «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування» підготовки бакалаврів  
 

Інтегральна компетентність 
Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми діяльності суб'єктів готельного і ресторанного бізнесу, що 

передбачає застосування теорій та методів системи наук, які формують 

концепції гостинності і характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов 
Загальні компетентності: 

ЗК 01. 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 
ЗК 03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
ЗК 09. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
ЗК 10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 02. Здатність організовувати сервісно-виробничий процес з 

урахуванням вимог і потреб споживачів та забезпечувати його 

ефективність 
СК 07. Здатність розробляти нові послуги (продукцію) з 

використанням інноваційних технологій виробництва та обслуговування 

споживачів 
СК 08. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та 

організовувати споживання готельних та ресторанних послуг для різних 

сегментів споживачів 
СК 10. Здатність працювати з технічною, економічною, 

технологічною та іншою документацією та здійснювати розрахункові 

операції суб'єктом готельного та ресторанного бізнесу  
СК 11. Здатність виявляти, визначати й оцінювати ознаки, 

властивості і показники якості продукції та послуг, що впливають на рівень 

забезпечення вимог споживачів у сфері гостинності 
СК 14*. Здатність розробляти пропозиції та заходи з удосконалення 

рецептур та технологій страв, кулінарних, хлібних, кондитерських виробів 

http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/241b-grs.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/241b-grs.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/241b-grs.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2021.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2021.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2021.pdf
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та напоїв з урахуванням змін попиту різних груп споживачів та прийнятої 

здоров'язберігаючої концепції світового розвитку, традицій виготовлення та 

споживання популярної аутентичної, національної, крафтової продукції 
 

Програмні результати навчання: 
ПРН 05. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи 

суб'єктів готельного та рекреаційного господарства 
ПРН 10. Розробляти нові послуги (продукцію), використовуючи сучасні 

технології виробництва та обслуговування споживачів 
ПРН 12. Здійснювати ефективний контроль якості продуктів та 

послуг закладів готельного і ресторанного господарства 
ПРН 23*.  Розробляти пропозиції і заходи з удосконалення рецептур 

та технологій страв, кулінарних, хлібних, кондитерських виробів і напоїв з 

урахуванням змін попиту різних груп споживачів, прийнятої 

здоров'язберігаючої  концепції світового розвитку, традицій виготовлення 

та споживання популярної аутентичної, національної, крафтової продукції 
 

1.3   Міждисциплінарні зв’язки 

Попередні – технологія продукції ресторанного господарства, 
організація ресторанного господарства. Послідовні – кулінарне мистецтво. 

 
 
1.4    Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

Навчальна дисципліна викладається на 3 курсі у V семестрі для денної та 

заочної форм навчання 
Кількість кредитів ECTS – 5,5, годин – 165 
Аудиторні заняття, годин: Всього лекції лабораторні 

денна 62 18 44 
заочна 22 6 16 

Самостійна робота, годин Денна – 103 Заочна – 143 
 

2. Зміст навчальної дисципліни 

2.1. Програма змістовнoго модуля. 
Змістовний модуль 1. Етнічні кухні народів країн Європи 

№ теми Зміст теми Кількість годин 

Денна Заочна 

1 Етнічні кухні народів Південної Європи 2 1 

2 Етнічні кухні народів країн Північної Європи 2 0,5 

3 Етнічні кухні народів країн Центральної Європи 2 1 

3 Етнічні кухні народів Східної Європи 2 0,5 

5 Етнічні кухні народів Західної Європи 2 1 

 Всього 10 4 

Змістовний модуль 2. Етнічні кухні народів країн Австралії, Азії, Америки та 

Африки 
№ теми Зміст теми Кількість годин 

Денна Заочна 

1 Етнічні кухні Близького Сходу і Магрибу 2 0,5 
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2 Етнічні кухні народів країн Південної та Південно-Східної 

Азії 
2 0,5 

3 Етнічні кухні народів Африки, Австралії та Нової Зеландії 2 0,5 

4 Етнічні кухні народів країн Північної, Центральної та 

Південної Америки 
2 0,5 

 Всього 8 2 

 Разом з дисципліни 18 6 

 
2.2. Перелік лабораторних робіт 

№ з/п Назва лабораторної роботи Кількість годин 
Денна Заочна 

1 Етнічні кухні народів середземноморського узбережжя 

(італійської, іспанської, грецької) 
4 2 

2 Етнічні кухні народів Балканського півострову (болгарської, 

румунської, хорватської) 
4  

3 Етнічні кухні народів країн Західної Європи (англійської, 

французької, бельгійської) 
4 2 

4 Етнічні кухні народів країн Центральної Європи 
(німецької, австрійської, угорської) 

4  

5 Етнічні кухні народів країн Східної Європи (польської, чеської, 

словацької) 
4 2 

6 Етнічні кухні народів східних слов`ян 2 2 
7 Етнічні кухні народів країн Північної Європи (датської, 

шведської, норвезької) 
4  

8 Етнічні кухні країн Близького сходу 2 2 
9 Магрибські етнічні кухні 2  

10 Етнічні кухні народів країн Південно-Східної Азії 4 2 
11 Етнічні африканські кухні 4  
12 Етнічні кухні народів країн Центральної та Південної Америки 4 2 
13 Етнічні кухні народів Австралії та Нової Зеландії 2 2 
 Всього 44 16 

 
2.3 Перелік завдань до самостійної  роботи 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість годин 
Денна Заочна 

1 Особливості кухонь країн Північної Європи – Латвії, Литви, 

Естонії. 
25 30 

2 Особливості національних кухонь Закавказзя - Азербайджану, 

Вірменії, Грузії. 
12 12 

 Особливості кухонь країн Середньої Азії - Казахстану, Киргизії, 

Таджикистану, Туркменії, Узбекистану. 
16 26 

3 Особливості кухонь країн Південно-Східної Європи  - Албанії, 
Молдови, Чорногорії і Північної Македонії 

30 45 

5 Характеристика приготування традиційних національних 

хлібних виробів в етнічних кухнях світу. 
20 30 

 Всього 103 143 
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3. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Види контролю: поточний, підсумковий (іспит) 

Нарахування балів за виконання змістовного модуля 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна Заочна 

min max 
Кіль-ть 

робіт 

Сумарні 

бали 
Кіль-ть 

робіт 

Сумарні 

бали 
min mах min mах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Змістовий модуль 1. Етнічні кухні народів країн Європи 

Робота на лекціях 1 2 5 5 10 2 2 4 
Виконання лабораторних робіт 2 3 7 14 21 4 8 12 
Підготовка до лабораторних 

робіт 
1 2 7 7 14 4 4 8 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
2,5 5 - - - 2 5 10 

Виконання індивідуальних 

завдань 
4/11 5/16 1 4 5 1 11 16 

Проміжна сума    30 50  30 50 
Модульний контроль   1 30 50 1 30 50 
Оцінка за змістовий модуль 1 - - - 60 100 - 60 100 
Змістовий модуль 2. Етнічні кухні народів країн Австралії, Азії, Америки та Африки 

Робота на лекціях 1 2 4 4 8 1 1 2 
Виконання лабораторних робіт 2/2,5 3/4 6 12 18 4 10 16 
Підготовка до лабораторних 

робіт 
1 2 6 6 12 4 4 8 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
2 3 - - - 2 4 6 

Виконання індивідуальних 

завдань 
7/11 10/18 1 7 10 1 11 18 

Проміжна сума    30 50  30 50 
Модульний контроль - - 1 30 50  30 50 
Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 
Можливість отримання додаткових балів 
Рейтинг за творчі здобутки 
студентів 0 10 - 0 10 - 0 10 

 
Критерії оцінювання до модульних контрольних робіт та екзамену 

Модульні контрольні роботи складаються з відповідей на 2 теоретичні питання. 
Таблиця 1 - Загальні критерії оцінювання 

№ з\п Вид роботи Максимальний 

бал 
Пояснення до нарахування балів 

1 Відповіді на теоретичні 

питання  (2 питання) 
50 За надану повну обґрунтовану 

відповідь на два питання 

(максимальний бал – 25 балів за 

кожну відповідь) 
 Разом 50  
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Таблиця 2  -  Критерії оцінювання відповідей на теоретичні питання 

Розподіл балів за 

відповіді на теоретичні 

питання 

Критерії оцінювання відповідей 

25 - 20 за умови, якщо студент показав глибокі знання, чітко, грамотно, 

логічно і послідовно його викладає; вільно оперує термінологією, 

знайомий із законодавчими та нормативними документами, вміє 

аналізувати ситуацію та має альтернативні погляди на викладений 

матеріал 
19 - 14 за умови, якщо студент має тверді знання, грамотно і по суті 

викладає відповіді на поставленні питання, не допускає грубих 

помилок при відповіді на них, але не повністю розкриває зміст 
13 - 8 за умови, якщо студент знає теоретичний матеріал на рівні 

репродуктивного відтворення, але не надає належної оцінки 

процесів та явищ, не чітко формулює  категорії та допускає 

незначні помилки при відповідях 
7 - 0 за умови, якщо студент при відповіді допускає суттєві помилки, 

матеріал викладає не послідовно, з припущенням неточностей у 

формулюваннях та відсутності термінології 
 
Екзаменаційний білет складається з відповідей на 2 теоретичні питання. 
Таблиця 3 - Загальні критерії оцінювання 

№ з\п Вид роботи Максимальний 

бал 
Пояснення до нарахування балів 

1 Відповіді на теоретичні 

питання  (2 питання) 
50 За надану повну обґрунтовану 

відповідь на два питання 

(максимальний бал – 25 балів за 

кожну відповідь) 
 Разом 50  

 
Таблиця 4 - Критерії оцінювання відповідей на теоретичні питання 

Розподіл балів за 

відповіді на теоретичні 

питання 

Критерії оцінювання відповідей 

25 - 20 за умови, якщо студент показав глибокі знання, чітко, грамотно, 

логічно і послідовно його викладає; вільно оперує термінологією, 

знайомий із законодавчими та нормативними документами, вміє 

аналізувати ситуацію та має альтернативні погляди на викладений 

матеріал 
19 - 14 за умови, якщо студент має тверді знання, грамотно і по суті 

викладає відповіді на поставленні питання, не допускає грубих 

помилок при відповіді на них, але не повністю розкриває зміст 
13 - 8 за умови, якщо студент знає теоретичний матеріал на рівні 

репродуктивного відтворення, але не надає належної оцінки 

процесів та явищ, не чітко формулює  категорії та допускає 

незначні помилки при відповідях 
7 - 0 за умови, якщо студент при відповіді допускає суттєві помилки, 

матеріал викладає не послідовно, з припущенням неточностей у 

формулюваннях та відсутності термінології 
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4. Інформаційні ресурси 

Базові (основні): 
1. Етнічні кухні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. В. Слащева ; 

Донец. етн. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. 

технологій в ресторан. господарстві, готел.-ресторан. справи та 

підприємництва. — Кривий Ріг, 2020. — Електрон. текст. дані: 159 с. 
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1713606 

2.  Кулінарна етнологія [Текст] : підручник для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищ. освіти за спец. "Готельно-ресторанна 

справа", "Харчові технології" / В. Ф. Доценко, А. В. Гавриш, О. С. 

Пушка та ін. ; за заг. ред. В. Ф. Доценка, Нац. ун-т харч. технологій. — 
Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. — 756 с. : іл. 

https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1617730 

3. Традиції українського харчування [Текст] / Г. І. Віват. — Одеса : ВМВ, 

2016. — 288 с. : іл., худож. Г. І. Віват. — Бібліогр.: с. 282-287. 
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.156734 
4.   Кухні народів світу [Текст] : навч. посіб. / І. М. Ощипок, 

П. Х. Пономарьов, М. І. Філь. — Львів : Магнолія 2006, 2016. — 246 
с. — (Вища освіта України). — Бібліогр.: с. 243-244 
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.157101 
5. Збірник рецептур страв з рису та овочів різних країн світу [Текст] : 
навч. посіб. 

/ О. В. Аверчев, О. В. Дзюндзя, Н. В. Новікова, С. М. Коб`яков ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр.-екон. ун-т". — Херсон : ОЛДІ-
ПЛЮС, 2021. — 60 с. 
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1617670 
6. Технологія приготування їжі: українська кухня [Текст] : навч. посіб. 

/ О. В. Новікова, Л. Д. Льовшина, В. М. Михайлов. — 2-ге вид., випр. та 

допов. — Харків : Світ Книг, 2016. — 679 с. 
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.151967 
7. Збірник рецептур національної кухні країн Європи [Текст] 

/ П. П. Гаврилко. — 2-ге вид. — Київ : ЦУЛ, 2016. — 620 с. 
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.157117 
8. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Етнічні 

кухні" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 241 "Готельно-
ресторанна справа", галузі знань 24 "Сфера обслуговування", освіт.-

https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1713606
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1713606
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1617730
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1617730
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.156734
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.156734
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.157101
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.157101
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1617670
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1617670
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.151967
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.151967
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.157117
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.157117
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проф. програма "Готельно-ресторанна справа" ден. форми навчання 

/ С. Є. Саламатіна, Т. В. Кравчук, О. Г. Тараненко та ін. ; відп. за вип. А. 

К. Д`яконова ; Каф. готел.-ресторан. бізнесу. — Одеса : ОНАХТ, 

2019. — Електрон. текст. дані: 89 с. 
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.164651 
Додаткові: 

1. Закон України “Про туризм” (324/95-ВР) // Відомості Верховної Ради 
України, 1995. — № 31. — С. 24 (Із змінами, внесеними згідно із 

Законом №222-VIII (222-19) від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, с.158). 
2. ДСТУ 4268:2003. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні 

вимоги. – К. : Держспоживстандарт України, 2003. 
3. ДСТУ 4269:2003. Послуги туристичні. Класифікація готелів. — К. : 

Держспоживстандарт України, 2003. 
4. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація: від 

01.07.04. — К. : Держспоживстандарт України, 2004. 
5. Островська Г. Й. Особливості розвитку готельно-ресторанної справи: 

кухні народів світу: навч. посіб. — Тернопіль: Підручники і посібники, 

2018. — 256 с. 
6. Хмеловська С. О., Применко В. Г., Новік Г. В. Етнічні кухні та 

організація харчування на підприємствах туристичної індустрії: навч. 

посіб. — Дніпро, ДНУ ім. О. Гончара, 2017. — 236 с. 
7. Сервіс та організація ресторанного господарства в закладах індустрії 

гостинності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. Є. Лебеденко, Т. П. 

Новічкова, А. В. Єгорова та ін. — Одеса : Маджента, 2021. — Електрон. 

текст. дані: 683 с. 
8. The World Eats Here: International Street Food and Home Cooking / J. 

Wang, S. Garner – The Experiment, 2020. – 256 p. 
9. Kushi Institute Cookbook: Over 200 Vegan, Macrobiotic Recipes for Vibrant 

Health and Happiness / A. Jack, S. Rato. – BenBella Books, 2017. – 350 p. 
10. Ткачук О.В., Геращенко О.Є., Т.Є. Лебеденко «Local food» – основа 

здорового меню сучасного ресторану» Індустрія туризму та гостинності: 

досвід, проблеми, перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-
практичної конференції (м. Суми, 14 – 15 квітня 2021). – Суми: ФОП 

Цьома С. П., 2021. – 188 с. 
11. Лебеденко Т.Є. Інноваційні підходи до розвитку закладів ресторанного 

господарства Одеського регіону, відродження національних технологій / 

Т.Є. Лебеденко // Зб. тез Міжн. наук.-пр. конф. з міжнародним 

стажуванням "Маркетинг як основа формування стратегії соціально-
економічного розвитку прикордонного регіону" – 11-
12 листопада 2020 р. – м. Чернівці (Україна) - м. Сучава (Румунія): 

КНТЕУ; Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ; 

Університет ім. Штефана чел Маре , 2020. – с.291-294 

https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.164651
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.164651
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12. Потенціал і проблеми ресторанного бізнесу Одещини в аспекті розвитку 

етногастрономічного туризму / ТЄ Лебеденко, ВО Кожевнікова, АК 

Д'яконова -// Зб. тез доп. 80-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 7–8 трав. 

2020 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – 
Одеса : ОНАХТ, 2020. – С. 156-158 

13. Лебеденко Т.Є. Національні традиції приготування хлібних виробів. 

Оцінка ролі та потенціалу в аспекті розвитку туризму в Одеському 

регіоні / Т.Є. Лебеденко, Т.П. Новічкова, В.О. Кожевнікова // 

Привабливість туристичного та дегустаційного бізнесу Одеської області: 

Монографія / за заг. ред. Меліх О.О.; ОНАХТ. – К.: Друкарня "Хамелеон 

К", 2018. – с. 75-103 (Колективна монографія по туризму) 
14. Лебеденко Т.Є. Відродження старовинних технологій: артизанський хліб 

на спонтанних заквасках – новий тренд хлібопекарського і ресторанного 

бізнесу / Т.Є. Лебеденко, В.О. Кожевнікова, Н.Л. Карацуба // Інноваційні 

технології у хлібопекарському виробництві : ІІ Міжнародна 

спеціалізована науково-практична конференція: дати (11 вересня 2018 

р.) / редкол. : А.І. Українець [та ін.] ; Національний ун.-т харч. техн. - К.: 

НУХТ, 2018. - С. 48-53 
15.  Ткачук О.В. Етнічна кухня як складова гастрономічної спадщини 

Одеського регіону/ М.Ю. Рибачук, О.В. Ткачук// Інтеграційні та 

інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності: збірник тез 

доповідей XI Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції 

студентів, аспірантів і молодих учених 19-20 травня 2022р., О.: ОНТУ, 

2022. – 192с. 
16. Конспект лекцій з курсу "Етнічні кухні" для студентів, які навчаються за 

спец. 241 "Готельно-ресторанна справа", ступінь вищ. освіти бакалавр 
ден. та заоч. форм навчання / Т.Є. Лебеденко, О. В. Ткачук ; відп. за вип. 

Т. Є. Лебеденко ; Каф. Готельно-ресторанного бізнесу (ГРБ). – Одеса : 

ОНТУ, 2022. –136 с.  
17. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Етнічні 

кухні" для студентів, які навчаються за спец. 241 "Готельно-ресторанна 

справа", СВО "Бакалавр" ден. та заоч. форм навчання. / Т. Є. Лебеденко, 

В. О. Кожевнікова, Т. В. Кравчук О. В. Ткачук; відп. за вип. 

Т. Є. Лебеденко; Каф. готельно-ресторанного бізнесу. – Одеса : ОНТУ, 
2022. – 73 с.  

18. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з курсу "Етнічні 

кухні" для студентів, які навчаються за спец. 241 "Готельно-ресторанна 

справа", СВО "Бакалавр" ден. та заоч. форм навчання / Т. Є. Лебеденко, 
О. В. Ткачук ; відп. за вип. Т. Є. Лебеденко; Каф. готельно-ресторанного 

бізнесу. – Одеса: ОНТУ, 2022. – 24 с. 
 
 


