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1. Загальна інформація 
Тип дисципліни – вибіркова Мова викладання – українська 
Навчальна дисципліна викладається на 3 курсі у V семестрі денної та заочної форм навчання 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні 
денна 62 18 44 

заочна 22 6 16 
Самостійна робота, годин Денна – 103 Заочна – 143 

Розклад занять 
 

2. Анотація навчальної дисципліни 
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. 
3. Мета 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; 

http://hospitality.ontu.edu.ua/sklad-kafedri/
https://rozklad.ontu.edu.ua/login.php


• 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. 
4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 
5. Зміст навчальної дисципліни 

 
6. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий – іспит. 
Нарахування балів  
 
Інформаційні ресурси 
 

 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНТУ є уніфікованою та визначена з урахуванням 

законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Кодекс академічної доброчесності Одеського 

національного технологічного університету» та «Положення про організацію освітнього 
процесу». 

 
 

Викладач /ПІДПИСАНО/   Тетяна ЛЕБЕДЕНКО 
 
 

Завідувач кафедри /ПІДПИСАНО/  Оксана ТКАЧУК 
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