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ВСТУП 

Програма дисципліни «Ресторанна справа» призначена для 

здобувачів КНТЕУ освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм 

навчання галузі знань 07 «Управління і адміністрування», 073 

«Менеджмент», спеціалізації «Готельний і ресторанний менеджмент»; 

галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-

ресторанна справа», спеціалізації «Готельно-ресторанна справа». 

Програму підготовлено відповідно до Стандартів вищої освіти 

України із зазначених спеціальностей та відповідних освітньо-професійних 

програм підготовки бакалаврів КНТЕУ. 

Програма складається з таких розділів: 

1. Мета, завдання та предмет дисципліни. 

2. Передумови вивчення дисципліни як вибіркової компоненти освітньої 

програми. 

3. Результати вивчення дисципліни. 

4. Зміст дисципліни. 

5. Список рекомендованих джерел. 

 

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою дисципліни є опанування та реалізація студентами 

теоретичних знань та практичних навичок з аналізу становлення та 

розвитку світового та національного ресторанного бізнесу; структури 

ресторанної послуги; формування знань щодо організації виробництва 

продукції ресторанного господарства, якісного обслуговування споживачів; 

навичок з виробництва кулінарної продукції у закладах ресторанного 

господарства, набуття вміння діагностики технології кулінарної продукції 

як цілісної технологічної системи з урахуванням санітарних норм та 

гігієнічних вимог до безпечності та якості продовольчої сировини і 

харчових продуктів.  

Відповідно до визначеної мети завданнями дисципліни є:  

 набуття студентами практичних умінь щодо обґрунтування концепції 

розвитку закладів ресторанного господарства; 

 вивчення ресторанного бізнесу і організаційних основ формування 

сучасної мережі закладів ресторанного господарства; 

 вивчення принципів організації виробництва та структури виробничих 

процесів, що здійснюються у закладах ресторанного господарства; 

 опанування навичок з планування роботи закладів ресторанного 

господарства в цілому і виробництва зокрема; 

 набуття теоретичних знань і практичних умінь щодо організації роботи 

заготівельних та доготівельних закладів ресторанного господарства, 

закладів із повним виробничим циклом та виробництва напівфабрикатів і 

готової до споживання продукції; 
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 вивчення видів основних послуг і матеріально-техничної бази для 

організації обслуговування споживачів у закладах ресторанного 

господарства відповідно обраного концепту; 

 вивчення принципів організації обслуговування різних сегментів 

споживачів у закладах ресторанного господарства різних форматів; 

 набуття теоретичних знань і практичних навичок з обслуговування 

бенкетів, дипломатичних прийомів і надання послуг різним сегментам 

споживачів із кейтерингу, фудінгу; 

 дослідження закономірностей формування асортименту кулінарної, 

борошняної продукції та напоїв, визначення перспектив його розвитку на 

основі останніх досягнень науки і техніки; 

 вивчення та діагностика технологічних процесів виробництва кулінарної, 

борошняної продукції та напоїв як цілісних технологічних систем з 

різним ступенем деталізації окремих її складових (підсистем); 

 управління технологічними процесами виробництва кулінарної, 

борошняної продукції та напоїв у закладах ресторанного господарства з 

метою забезпечення безпечності та якості готової продукції. 

Предметом вивчення дисципліни є організація процесів 

обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства різних 

форматів, надання послуг різним сегментам споживачів; способи організації 

виробництва та реалізації продукції у закладах ресторанного господарства; 

сировина, кулінарна, борошняна кондитерська продукція закладів 

ресторанного господарства; механічні, фізико-хімічні процеси, що 

відбуваються у продуктах під час кулінарної обробки; управління техно-

логічними процесами з метою отримання готової продукції високої якості 

при найменших витратах сировини і продуктів; вимоги до якості кулінарної 

продукції та напоїв.  

 

2. ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

ЯК ВИБІРКОВОЇ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

знання 

 основних біохімічних та фізико-хімічних процесів, що 

відбуваються при виробництві і зберіганні харчової сировини  та 

продукції; 

 харчової мікробіології; 

 споживних властивостей харчових продуктів; 

 процесів і апаратів харчових виробництв; 

 етики спілкування у сфері обслуговування; 

  організації підприємницької діяльності в сфері гостинності; 

 напрямів  розвитку суб’єкта підприємницької діяльності в сфері 

гостинності 
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вміння 

 визначати вплив мікробіологічних процесів на формування та 

зберігання споживних властивостей харчової продукції; 

 оцінювати якість продовольчої сировини та харчової продукції; 

 управляти маркетинговою діяльністю суб’єктів ресторанного 

бізнесу; 

 планувати інформаційне, матеріальне, документальне  

забезпечення закладу ресторанного бізнесу. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Ресторанна справа», як обовязкова компонента 

освітньої програми, забезпечує оволодіння студентами загальними та 

фаховими компетентностями і досягнення ними програмних результатів 

навчання за відповіднимиосвітньо-професійними програмами: 

 

 Готельно-ресторанна справа (ОС бакалавр) 

Номер в 

освітній 

програмі 

Зміст компетентності 

Номер теми, що 

розкриває зміст 

компетентності 

Загільні компетентності за освітньою програмою 

ЗК 02 Здатність діяти соціально відповідально та 
свідомо, 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. 

1-3, 8-12, 18 

ЗК 05 Здатність працювати в команді. 1-3, 4-7,14,15, 18 

ЗК 06 Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 

1-3, 8-10,14, 15 

ЗК 08 Навики здійснення безпечної діяльності. 3, 4-7, 12-14, 24-

34 

ЗК 10 Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

4-7, 9-13,15, 18-

34 

Спеціальні компетентності за освітньою програмою 

СК 01 Розуміння предметної області і специфіки 

професійної діяльності. 

2-7, 8-12, 14-16, 

18-34 

СК 02 Здатність організовувати сервісно-

виробничий процес з урахуванням вимог і 

потреб споживачів та забезпечувати його 

ефективність. 

4-7, 8-12,14,16 

СК 03 Здатність використовувати на практиці 

основи діючого законодавства в сфері 

готельного та ресторанного бізнесу та 

відстежувати зміни. 

1-3, 8-14, 18 



5 

 

СК 04 Здатність формувати та реалізовувати 

ефективні зовнішні та внутрішні комунікації 

на підприємствах сфери гостинності, навички 

взаємодії. 

2-3, 8-10, 14-16 

СК 06 Здатність проектувати технологічний процес 

виробництва продукції і послуг та сервісний 

процес реалізації основних і додаткових 

послуг у підприємствах (закладах) 

готельноресторанного та рекреаційного 

господарства. 

3, 4-7,14, 16, 19-

34 

СК 07 Здатність розробляти нові послуги 

(продукцію) з використанням інноваційних 

технологій виробництва та обслуговування 

споживачів. 

3, 8-12, 19-34 

СК 09 Здатність здійснювати підбір технологічного 

устаткування та обладнання, вирішувати 

питання раціонального використання 

просторових та матеріальних ресурсів. 

4-7, 15, 19-34 

СК 10 Здатність працювати з технічною, 

економічною, технологічною та іншою 

документацією та здійснювати розрахункові 

операції суб‘єктом готельного та 

ресторанного бізнесу. 

3, 4-7, 9, 14-15, 

19-34 

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. 

2, 3, 4-7, 9, 19-34 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 

РН 01 Знати, розуміти і вміти використовувати на 

практиці основні положення законодавства, 

національних і міжнародних стандартів, що 

регламентують діяльність суб‘єктів 

готельного та ресторанного бізнесу. 

1-3, 4-7, 8-15 

РН 02 Знати, розуміти і вміти використовувати на 

практиці базові поняття з теорії готельної та 

ресторанної справи, організації 

обслуговування споживачів та діяльності 

суб‘єктів ринку готельних та ресторанних 

послуг, а також суміжних наук. 

1-3, 8-14, 15, 18 

РН 04 Аналізувати сучасні тенденції розвитку 

індустрії гостинності та рекреаційного 

господарства. 

1-3, 18 
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РН 05 Розуміти принципи, процеси і технології 

організації роботи суб‘єктів готельного та 

ресторанного бізнесу. 

1-3, 4-7, 19-34 

РН 06 Аналізувати, інтерпретувати і моделювати на 

основі існуючих наукових концепцій 

сервісні, виробничі та організаційні процеси 

готельного та ресторанного бізнесу. 

1-3, 4-7, 8-12, 19-

34 

РН 07 Організовувати процес обслуговування 

споживачів готельних та ресторанних послуг 

на основі використання сучасних 

інформаційних, комунікаційних і сервісних 

технологій та дотримання стандартів якості і 

норм безпеки. 

8-14, 15, 16 

РН 08 Застосовувати навички продуктивного 

спілкування зі споживачами готельних та 

ресторанних послуг. 

3, 8, 9, 12-16 

РН 09 Здійснювати підбір технологічного 

устаткування та обладнання, вирішувати 

питання раціонального використання 

просторових та матеріальних ресурсів. 

4-7, 9, 14-16, 19-

34 

РН 10 Розробляти нові послуги (продукцію), 

використовуючи сучасні технології 

виробництва та обслуговування споживачів. 

3, 4-7, 19-34 

РН 12 Здійснювати ефективний контроль якості 

продуктів та послуг закладів готельного і 

ресторанного господарства. 

3, 4-7, 19-34 

РН 14 Організовувати роботу в закладах готельного 

і ресторанного господарства, відповідно до 

вимог охорони праці та протипожежної 

безпеки. 

4-7, 15-16 

РН 15 Розуміти економічні процеси та здійснювати 

планування, управління і контроль діяльності 

суб‘єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

2-5, 7 

РН 16 Виконувати самостійно завдання, 

розв‘язувати задачі і проблеми, 

застосовувати їх в різних професійних 

ситуаціях та відповідати за результати своєї 

діяльності. 

3-7, 8-12, 19-34 

РН 17 Аргументовано відстоювати свої погляди у 

розв‘язанні професійних завдань при 

організації ефективних комунікацій зі 

споживачами та суб‘єктами готельного та 

ресторанного бізнесу. 

3, 8-14 
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РН 18 Презентувати власні проекти і розробки, 

аргументувати свої пропозиції щодо 

розвитку бізнесу. 

8-12, 14, 15 

РН 19 Діяти у відповідності з принципами 

соціальної відповідальності та громадянської 

свідомості. 

2,3,4-7,8-15, 18 

 

 Готельний і ресторанний менеджмент (ОС бакалавр) 

Номер в 

освітній 

програмі 

Зміст компетентності 

Номер теми, що 

розкриває зміст 

компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 

4 Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

4-7,8-14, 19-34 

5 Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

1-3, 4-7, 8-12, 19-

34 

6 Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово 

3, 8-13, 14-16 

9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями. 

2, 3, 9-15 

10 Здатність до проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

2, 3, 4-7, 8-12 

12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  2-4, 8-12, 19-34 

14  Здатність працювати у міжнародному 

контексті.  

2, 3, 10-15,18 

Спеціальні компетентності за освітньою програмою 

1 Здатність визначати та описувати 
характеристики організації, зокрема 
суб’єктів готельного та ресторанного 
бізнесу. 

2,3, 8-12, 14-16 

3 Здатність визначати перспективи розвитку 
організації.  

1-3, 18 

4 Вміння визначати функціональні області 

організації, зокрема суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу та зв’язки між ними.  

1-3 

6 Здатність діяти соціально відповідально і 

свідомо.  

2, 3, 4-7, 8-12, 18 

11  Здатність створювати та організовувати 
ефективні комунікації в процесі управління.  

4-7, 12-16 

12  Здатність аналізувати й структурувати 
проблеми організації, зокрема суб’єкта 
готельного та ресторанного бізнесу, 
формувати обґрунтовані рішення. 

2, 3, 4-7, 8-10, 18 

13 Розуміти принципи і норми права та 

використовувати їх у професійній діяльності.  

2-4,7,14,16 
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Програмні результати навчання за освітньою програмою 

4 Демонструвати навички виявлення проблем 
та обґрунтування управлінських рішень.  

2,3,4-7,8-12, 18 

5  Описувати зміст функціональних сфер 
діяльності організації.  

2,3,4-7,8-12 

6 Виявляти навички пошуку, збирання та 

аналізу інформації, розрахунку показників 

для обґрунтування управлінських рішень.  

3, 8-15 

11 Демонструвати навички аналізу ситуації та 
здійснення комунікації у різних сферах 
діяльності організації, зокрема  суб’єктів 
готельного та ресторанного бізнесу.  

3, 8-15, 19-34 

12 Оцінювати правові, соціальні та економічні 
наслідки функціонування організації, 
зокрема суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу.  

3, 8-15 

13 Спілкуватись в усній та письмовій формі 

державною та іноземною мовами.  

2-3, 4-7, 8-16 

17 Виконувати дослідження індивідуально 

та/або в групі під керівництвом лідера. 

2,3,4-7, 19-34 
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4. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 

 

Тема 1. Ґенеза  ресторанної справи 

Ресторанне господарство, його сутність,  особливості та перспективи на 

нинішньому етапі розвитку економіки України. Еволюція вітчизняного 

ресторанного господарства у ХХ-XХI ст. Закордонний досвід розвитку 

ресторанного господарства. 

Ресторанне господарство як вид економічної діяльності, загальні 

поняття. Функції ресторанного господарства, особливості галузі ресторанного 

господарства. Нормативно-правове регулювання діяльності ресторанного 

бізнесу.  

Мережа закладів ресторанного господарства. Створення мереж у 

ресторанному господарстві. Характеристика мереж закладів ресторанного 

господарства. Особливості й тенденції їх розвитку в Україні та у світі. 

Характеристика вітчизняних і закордонних  мереж закладів ресторанного 

господарства. Стан інфраструктури ресторанного господарства. 

 

Список рекомендованих джерел 

Основний:  1, 2, 3. 

Додатковий: 6, 7, 14 

Інтернет-ресурси: 1, 2, 5, 10, 13, 14 

 

Тема 2. Формати та концепції закладів ресторанного господарства. 

Характеристика і класифікація закладів ресторанного господарства за 

видами економічної діяльності, згідно з різними ознаками відповідно до 

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

ДБН В2.2.-20.2008 «Будинки і споруди. Готелі».  

Характеристика закладів ресторанного господарства формату: Fast 

Casual, Quick Service Restaurant, Casual Dining, Fine Dining, Fast food, Street 

food, Haute Cuisine.  

Моноформатні заклади, концепції: «боулів», «поке», «Суп-хаус», 

концепція «бутік-бари», food-трек, гурме Fast food, локальні ресторації, 

анті-кафе, smart cafe. 

       Крафтові заклади ресторанного господарства: міни-броварні, крафтові 

кафе-пекарні, сироварні. 

       Концептуальні напрями найпопулярніших закладів ресторанного 

господарства, адаптації закладів ресторанного бізнесу в період пандемії 

COVID 19 та перспективи розвитку закладів.  

Загальні принципи функціонування закладів ресторанного 

господарства. Правила роботи закладів ресторанного господарства.  Базові 

засади створення концепції закладів ресторанного господарства.  Принципи 
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розміщення сукупності закладів у межах великого міста; фактори, які 

впливають на вибір типу, місткості закладу, його концепції тощо. 

 

Список рекомендованих джерел 

Основний:  1, 3. 

Додатковий: 2, 6, 7, 14. 

Інтернет-ресурси: 1 2, 5, 10, 11, 13, 14. 

 

Тема 3. Сутність, структура та види ресторанних послуг 

Основні поняття та визначення у сфері послуг (послуга, надання 

послуги, постачальник послуги, виконавець послуги, споживач послуги, 

група однорідних послуг, підгрупа однорідних послуг, вид послуг та ін.). 

Послуги, що здійснюють заклади ресторанного господарства та їх 

класифікація згідно з різними ознаками. Міждержавний стандарт ГОСТ 

30523-97 "Услуги общественного питания. Общие требования". Загальні 

вимоги до послуг та обслуговування. Послуги дозвілля у закладах 

ресторанного бізнесу. 

       Трансформації послуг закладів ресторанного бізнесу в умовах 

карантину: безконтактні технології, віртуальні заклади, доставка їжи - 

додатки-сервіси Glovo, Raketa, Uber Eats; діджиталізація послуг, 

багатоканальність, глобалізація. 

Міжнародні стандарти обслуговування у ресторанній справі. 

Світовий досвід визначення рейтингів ресторанів «Michelin». 

 

Список рекомендованих джерел 

Основний:  1, 2, 3. 

Додатковий: 6, 7, 14. 
Інтернет-ресурси: 2, 5 10, 11, 14. 

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЗАКЛАДУ   

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Тема 4. Виробнича структура закладу ресторанного господарства 

Загальне поняття про виробництво та виробничі процеси. 

Характеристика виробничо-торговельної структури закладів ресторанного 

господарства. Фактори, що впливають на її формування.  

Характеристика й види моделей виробничого процесу. Особливості 

виробничого процесу залежно від функцій, які виконують заклади 

ресторанного господарства. Функціональні групи приміщень закладів 

ресторанного господарства, їх взаємозв’язок.  

Формування виробничої структури закладів ресторанного 

господарства і фактори впливу на неї. Типова структура, призначення та 

організаційно-технологічний зв’язок виробничих приміщень. Напрями в 
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організації роботи й технічному оснащенні виробничих приміщень 

("відкрита кухня", "кухня на фудкорті", виробничі приміщення закладів 

формату "free flow system", торговельних центрів тощо). 

Ресурси та резерви закладу ресторанного господарства, їх  

характеристика. Інноваційна діяльність у ресторанному  бізнесі. 

 

Список рекомендованих джерел 

Основний:  1, 2, 3. 

Додатковий: 1, 2, 6 7, 14. 

Інтернет-ресурси: 1, 2, 5, 11, 13, 14. 

 

Тема 5. Постачання та зберігання сировини та напівфабрикатів у 

закладі ресторанного господарства 

Організаційна характеристика виробничої програми закладу 

ресторанного господарства та порядок її складання. Особливості 

розроблення денної виробничої програми закладу. Технічна документація, 

яка регламентує роботу виробництва. Розробка наряду-замовлення, 

планового меню, плану-меню. Методи визначення потреби закладу у 

сировині, товарах, напівфабрикатах.  

Організація продовольчого постачання у заклади ресторанного 

господарства. Методи розрахунку потреби закладів ресторанного 

господарства у сировині й напівфабрикатах. Організація закупівлі сировини 

на загальнодоступних ринках. Інші форми й методи постачання закладів 

ресторанного господарства продовольчими товарами та предметами 

матеріально-технічного забезпечення. 

Види й структура складських приміщень. Вимоги до складських 

приміщень. Класифікація приміщень складської групи. Організація приймання 

товарів за кількістю і якістю. Призначення і функції експедиції. 

 

Список рекомендованих джерел 

Основний:  1, 2, 3. 

Додатковий: 7, 14 

Інтернет-ресурси: 1, 3, 7, 8, 9. 

 

Тема 6. Виробничі процеси закладу ресторанного господарства 

Види й характеристика закладів ресторанного господарства з 

централізованим виробництвом напівфабрикатів із різних видів сировини 

(для сукупності мережевих і закладів формату "фаст фуд", кулінарних 

відділів універсамів та ін.). Основні принципи організації  роботи і 

робочих місць заготівельних цехів: овочевого, м’ясного, рибного, птахо-

гомілкового.  

Організація випуску кулінарних виробів у закладах ресторанного 

господарства із централізованим виробництвом. Кулінарні цехи як 
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структурні підрозділи торговельних закладів (супермаркетів типу 

«Сільпо», «Велика кишеня», «Метро», фабрик-кухонь, кулінарії тощо). 

Асортимент напівфабрикатів, структура виробничих приміщень.  

Організація виробництва борошняних кондитерських виробів. 

Призначення кондитерського цеху. Класифікація кондитерських цехів за 

виробничою потужністю і асортиментом продукції, що виготовляється.  

 

Список рекомендованих джерел 

Основний:  1, 2, 3. 

Додатковий: 6, 7. 

Інтернет-ресурси: 2, 5, 11, 13, 14. 

 

Тема 7. Виробництво готової продукції 

Особливості організації роботи і робочих місць у закладах  

ресторанного господарства з виробництва готової до споживання продукції 

із децентралізованим виробництвом  

Організація роботи і структура гарячого цеху. Основні вимоги до 

просторового розміщення гарячих цехів. Визначення виробничої програми 

гарячого цеху. Вплив асортименту продукції, яка виробляється у гарячому 

цеху, на вибір устаткування, виробничого інвентар. Особливості 

організація робочих місць при виготовленні фірмових страв (страв-гриль, 

страв на відкритому вогні, хоспер-страв).   

Організація роботи цеху з виготовлення холодних страв і закусок 

(холодного цеху). Характеристика виробничих процесів, які виконуються у 

цеху. Визначення виробничої програми холодного цеху.  

Особливості організації виробничих процесів і робочих місць при 

виробництві страв креативної і авторської кухні, національної та етнічної 

кухонь. 

 

Список рекомендованих джерел 

Основний:  1, 2, 3. 

Додатковий: 6, 7. 

Інтернет-ресурси: 5, 10, 11, 13, 14. 

 

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ 

РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ 

 

Тема 8. Організація процесу обслуговування споживачів 

Види та методи обслуговування і їх характеристика. Структура 

процесу самообслуговування і обслуговування офіціантами. Стадії 

процесу обслуговування і обслуговування офіціантами. 

Загальні вимоги до обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства. Види сервірування та їх характеристика. 
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Попереднє сервірування столів, альтернативні рішення. Техніка 

обслуговування споживачів.  

Етнічні норми поведінки обслуговуючого персоналу. Естетична й 

технічна відповідність дій персоналу в процесі обслуговування сучасним 

вимогам, професійно-кваліфікаційна характеристика робітників залу та 

торговельної групи.  

Вимоги до організації обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства різних типів. 

 

Список рекомендованих джерел 

Основний: 1, 2, 3. 

Додатковий: 1, 2, 6, 7, 14. 

Інтернет-ресурси: 5, 11, 13, 14. 

 

Тема 9. Меню закладів ресторанного господарства 

Види меню, їх характеристика та класифікація згідно з різними 

ознаками. Еволюція і тенденції розвитку меню, сучасні очікування та 

уподобання споживачів закладів ресторанного господарства в умовах 

пандемії. 

Меню: меню-конструктори, QR меню,  меню з локальної сировини. 

Особливості складання меню у закладах ресторанного господарства 

при підприємствах готельного господарства. Інжиніринг та реінжиніринг 

меню. Вимоги до створення меню. Фактори, що впливають на його 

складання в закладах ресторанного господарства. Вимоги до створення 

основних видів меню у закладах ресторанного господарства різних типів і 

класів. Черговість запису страв у меню. Правила етики при використанні 

назв і описів страв. Особливості запису страв залежно від типу, формату, 

концепції та номенклатури послуг, що надають заклади ресторанного 

господарства різним сегментам споживачів. 

Меню як частина інтер’єру. Вимоги щодо дизайну меню. 

Інтерактивне меню і його різновиди.  

Спеціальні пропозиції в меню закладів ресторанного господарства. 

  

Список рекомендованих джерел 

Основний: 1, 2, 3. 

Додатковий: 6, 7, 14. 

Інтернет-ресурси: 5, 11, 13, 14. 

 

Тема 10. Матеріально-технічна база процесу обслуговування 

споживачів   

Склад матеріально-технічної бази для організації процесу 

обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства різних 
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типів і класів. Характеристика приміщень в яких здійснюється процес 

обслуговування споживачів.  

          Вимоги до оформлення інтер’єру у закладах ресторанного 

господарства різних типів і класів. Взаємозв’язок інтер’єру з 

концептуальними рішеннями закладу ресторанного господарства та його 

форматом. 

Етапи підготовки приміщень до обслуговування споживачів. 

Клінінгові технології підготовки торгових приміщень до обслуговування 

споживачів. 

Види, класифікація меблів і санітарно-гігієнічні вимоги до них; 

способи розміщення меблів у залах. Засоби та предмети праці, за 

допомогою яких здійснюються процеси обслуговування споживачів. 

 Класифікація та характеристика столового посуду і наборів 

відповідно до функціонального призначення. Групування посуду та 

наборів згідно з правилами подавання страв і напоїв у закладах 

ресторанного господарства. Основні й допоміжні прибори. Характеристика 

столової білизни. Норми посуду та наборів на одного споживача у закладах 

ресторанного господарства різних типів. Правила підготування посуду, 

наборів, білизни та інших аксесуарів до обслуговування.  

 

Список рекомендованих джерел 

Основний: 1, 2, 3. 

Додатковий: 6, 7, 14. 

Інтернет-ресурси: 1, 2, 5, 13, 14. 

 

Тема 11. Правила подавання страв і напоїв у закладах ресторанного 

господарства  
Послідовність і загальні правила подавання страв і напоїв у закладах 

ресторанного господарства з методом обслуговування офіціантами. 

Асортимент холодних страв і закусок. Правила подавання холодних 
страв і закусок: послідовність подавання; температурний режим; посуд і 

набори, техніка подавання в однопорційному та багатопорційному посуді. 

Правила подавання окремих національних холодних страв і закусок. 
Асортимент гарячих закусок. Правила подавання гарячих закусок: 

послідовність подавання; температурний режим; посуд та набори, техніка 
подавання в однопорційному та  багатопорційному посуді. Правила 

подавання окремих національних гарячих закусок. 

Асортимент і правила подавання супів: послідовність подавання; 
температурний режим; посуд і набори, техніка подавання в однопорційному та  

багатопорційному посуді. Правила подавання окремих національних супів. 

Асортимент і правила подавання основних гарячих страв: 
послідовність подавання; температурний режим; посуд та набори техніка 

подавання основних гарячих страв в однопорційному та багатопорційному 

посуді. Правила подавання окремих національних основних гарячих страв. 
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Правила порціонування основних гарячих страв у присутності гостя і 

подавання їх до столу. 
Асортимент гарячих та холодних солодких страв (десертів). Техніка 

фламбування страв (напоїв) та їх подавання. Способи подавання й 
перекладання страв, особливості їх застосування залежно від складу 

гостей, характеру подій та інших факторів. 

Асортимент гарячих і холодних напоїв власного виробництва. 
Правила подавання гарячих і холодних напоїв власного виробництва: 

послідовність подавання; температурний режим; посуд і набори, техніка 

подавання в однопорційному і багатопорційному посуді.  

Види алкогольних напоїв, які пропонуються споживачам у закладах 

ресторанного господарства. Міцні алкогольні напої, які пропонуються 

споживачам у закладах ресторанного господарства. Правила подавання та 

дегустації міцних алкогольних напоїв. Температура подавання міцних 

алкогольних напоїв. Правила підбору алкогольних напої згідно з 

принципами еногастрономії. 

 

Список рекомендованих джерел 

Основний: 1, 2, 3. 

Додатковий: 1, 2, 6, 7, 14. 

Інтернет-ресурси: 1, 2, 5, 13, 14. 

 

Тема 12. Організація обслуговування бенкетів і прийомів 

Класифікація бенкетів. Структура підготовчої роботи з організації 

обслуговування бенкетів. Бенкет за столом із повним обслуговуванням 

офіціантами. Характеристика меню сніданку, обіду, вечері. Сервіровка 

бенкетного столу, розміщення столів і гостей за столом, правила 

розміщення почесних гостей. Прийоми обслуговування гостей при 

подаванні страв та напоїв. 

Бенкет за столом із частковим обслуговуванням офіціантами. 

Особливості меню, сервірування, подавання страв та напоїв, обслуго-

вування учасників бенкету.  

Бенкет-чай, бенкет-кава. Вимоги до інтер’єру приміщення, меблів, 

посуду, обслуговуючого персоналу. Особливості меню, сервірування, 

подавання страв та напоїв, організації обслуговування учасників бенкету.    

Бенкет-фуршет. Особливості підготовчої роботи та обслуговування 

бенкету. Варіанти розташування бенкетних столів Варіанти сервіровки 

столів склом.  

Бенкет-коктейль. Особливості підбору приміщення, приводу й часу 

організації, вибору страв і напоїв, підбору посуду та скла. Доцільність 

створення тимчасового бару (барної стійки), організація робочих місць 

барменів. Правила подавання страв.  
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Змішані бенкети. Особливості їх організації, підбору приміщення 

(приміщень), приводу й часу організації, вибору страв і напоїв, підбору 

посуду та скла для подавання. Коктейль-паті, бенкет-буфет в англійському 

стилі, бенкет за типом "шведський стіл". Характеристика меню, правил 

подавання страв та напоїв.  

 

Список рекомендованих джерел 

Основний: 1, 2, 3. 

Додатковий: 1, 6, 7, 14. 

Інтернет-ресурси: 1, 2, 10, 11. 

 

Тема 13. Організація обслуговування дипломатичних прийомів 

Основні форми відносин за дипломатичним протоколом та їх 

характеристика. Класифікація дипломатичних прийомів і структура 

підготовчої роботи щодо їх влаштування.  

Види основних дипломатичних прийомів: "Сніданок", "Діловий 

сніданок", "Бокал шампанського", "Бокал вина", "Бокал вина з сиром", 

"Чай", «Журфікс», "Коктейль", "Фуршет", "Обід", "Обід-буфет (шведський 

стіл)", "Вечеря" та інші прийоми (залежно від мети). Класифікація і 

характеристика бенкетів-прийомів згідно з різними ознаками.  

Підготовча робота із влаштування прийому: визначення виду 

прийому, складання списку запрошених осіб, розсилання запрошень, 

складання плану-схеми розміщення гостей за столами (на певні види 

прийомів), підготовка приміщення, вибір варіанта розміщення меблів у 

залі, вибір варіанта розсаджування гостей, вибір варіанта підготовки та 

оформлення приміщень до обслуговування; складання меню, карти вин і 

аперитиву для бенкету-прийому; вибір варіанта сервірування столів, вибір 

сценарію обслуговування гостей, підготовка тостів, промов і промов у 

відповідь, складання порядку проведення прийому.  

Організація обслуговування гостей на бенкетах-прийомах. 

Професійно-кваліфікаційні та етичні вимоги щодо обслуговуючого 

персоналу. Розподіл обов’язків між учасниками обслуговування. 

 

Список рекомендованих джерел 

Основний: 1, 2, 3. 

Додатковий: 6, 7, 14. 

Інтернет-реурси: 5, 11, 13. 

 

Тема 14. Організація обслуговування у закладах ресторанного 

господарства при готелі 

Види закладів ресторанного господарства у підприємствах готельного 

господарства. Класифікація і основні типи харчування у закладах 
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ресторанного господарства відповідно до категорії готелю. Форми 

обслуговування споживачів офіціантами в готельних комплексах. 

Різновиди сніданків, що пропонуються споживачам у ресторанах 

готельних підприєсмтв. "Бранч" і особливості його організації. 

Особливості організації ланчів, бізнес-ланчів, експрес-обідів. Організація 

роботи лоббі-бара, вимоги до меню. Особливості організації і 

обслуговуванні по типу "шведського стола" та "шведської лінії". 

Організація обслуговування в номерах готелів. Організація роботи "Room 

service". Асортимент міні-бару і вимоги до його організації. Організація 

«Щасливої години для наших гостей». 

Організація «кава-брейк» у конференц-залах готельних підприємств. 

Особливості організації і обслуговування на лінії «салат-буфет». 

Сервірування столів-буфетів у готельних комплексах.  

 

Список рекомендованих джерел 

Основний: 1, 2, 3. 

Додатковий: 1, 2, 6, 14. 

Інтернет-ресурси:  1, 2, 5, 10, 11, 13, 14. 

 

Тема 15. Організація кейтерингу 

 

Сутність кейтерингового обслуговування. Кейтерингові служби 

закладів ресторанного господарства та кейтерингові спеціалізовані 

компанії: функції, технологічні процеси здійснення кейтерингового 

обслуговування. 

Характеристика груп споживачів кейтерингового обслуговування. 

Характеристика заходів і послуг, що надають кейтерингові служби та 

кейтерингові спеціалізовані компанії. Фудінг та його різновиди. Місця 

здійснення процесів із фудінгу. Особливості презентаційного меню страв 

авторської, креативної та кухні ф’южн спрямування; подавання страв і 

обслуговування споживачів. Особливості просторових та трудових ресурсів, 

що задіяні у здійсненні процесів обслуговування за типом «фудінг».  

 

Список рекомендованих джерел 

Основний: 1, 2, 3. 

Додатковий: 2, 6, 7, 14. 

Інтернет-ресурси:  1, 2, 5, 10, 11. 

 

 

Тема 16. Організація обслуговування у закладах швидкого 

обслуговування 

 



18 

 

Сутність понять «спеціалізований ресторан», «заклад швидкого 

облсуговування». Основні послуги ресторану та закладів швидкого 

обслуговування, їх характеристика. Додаткові послуги ресторану, їх 

класифікація. Класифікація ресторанів. Вимоги до концептуальних 

ресторанів. Вимоги до ресторанів із національною кухнею. Відкриті літні 

майданчики ресторанів, їх класифікація. Вимоги до препатійного 

ресторану. Варіанти розміщення препатійного ресторану. Вимоги до меню 

та винної карти у препатійному ресторані. 

Вимоги до закладів швидкого обслуговування. Особливості меню 

закладів швидкого обслуговування. Особливості надання послуг у закладах 

швидкого обслуговування.  

 

Список рекомендованих джерел 

Основний:  1, 2, 3. 

Додатковий: 1, 2, 6. 

Інтернет-ресурси:  2, 5, 10, 11, 13. 

 

Тема 17. Організація обслуговування пасажирів на транспорті 

 

Особливості організації харчування пасажирів повітряного 

транспорту. Особливості організації харчування під час обслуговування 

пасажирів на борту літака. Класифікація бортового харчування. 

Особливості організації виробничих процесів підприємства харчування, 

яке обслуговує авіарейси. Порядок наземного обслуговування повітряного 

судна при забезпеченні його пасажирів харчуванням. Контроль за якістю 

продукції, яка постачається на борт літака 

Організація харчування на залізничних вокзалах. Склад устаткування 

купе-буфетів та вагонів-ресторанів. Асортимент товарів купе-буфетів та 

вагонів-ресторанів. Порядок підготовки до рейсу. Основні типи 

підприємств ресторанного господарства при аеровокзалах та їх місткість. 

Типи підприємств ресторанного господарства на автовокзалах. 

Особливості організації харчування пасажирів автотранспорту. 

 

Список рекомендованих джерел 

Основний: 1, 2, 3. 

Додатковий: 6, 7. 

Інтернет-ресурси:  2, 5, 10, 11, 14. 
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РОЗДІЛ 4. ТЕХНОЛОГІЇ РЕСТОРАННОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Тема 18. Медико-біологічні та теоретичні основи харчування.  

Характеристика основних теорій та видів харчування, диференційоване 

харчування різних груп населення.  Роль ергогенних дієт у формуванні 

харчового статусу сучасної людини. Альтернативні види харчування.  

Класифікація кулінарної продукції за сукупними ознаками.  

Кулінарна термінологія. Характеристика способів технологічного впливу 

на сировину і напівфабрикати на етапі механічної і теплової кулінарної 

обробки. 

 Основні поняття про якість кулінарної продукції, чинники, які 

впливають на формування якості кулінарної продукції.  Гігієнічні вимоги 

до безпечності та якості продовольчої сировини та харчових продуктів. 

Законодавча база, що регулює якість кулінарної продукції. 

 

Список рекомендованих джерел 

Основний:  4, 5. 

Додатковий: 5, 6, 9,14. 

Інтернет-ресурси: 1-4, 9-13.  

  

Тема 19. Технологія напівфабрикатів із сировини рослинного 

походження 

Технологічні властивості сировини. Технологічний процес механічної 

кулінарної обробки овочів (бульбоплоди, коренеплоди, салатні, цибулеві, 

плодові, десертні тощо): сортування, калібрування, мийка, очищення, 

нарізання. Призначення кожної операції, обґрунтування її параметрів. 

Технічне збезпечення процесу обробляння овочів (калібрувальні та 

овочеочищувальні машини, овочерізки, ручний інструментарій).  

Екзотичні овочі та фрукти (авокадо, артишоки, папайя, манго, 

карамболь тощо), їстівні квіти (троянда, кульбаба, календула, хризантеми 

тощо) особливості їх механічного кулінарного оброблення. Механічна 

кулінарна обробка грибів.  

Асортимент та технологія овочевих напівфабрикатів, форми нарізання 

овочів за українською та європейською термінологією (прості та складні, 

карбування, карвінг). Показники  якості, умови та терміни зберігання 

напівфабрикатів.  

Управління та діагностика технологічних процесів виробництва 

напівфабрикатів, критичні точки контролю. 

 

Список рекомендованих джерел 

Основний:  4, 5. 

Додатковий: 5, 6, 9,14. 

Інтернет-ресурси: 1-4, 9-13.  
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Тема 20. Технологія напівфабрикатів із м’яса забійних тварин,  

субпродуктів і дичини 

Технологічні властивості сировини. Технологічний процес 

механічної кулінарної обробки м’яса за видами сировини: 

розморожування; обмивання та обсушування; розподіл туш (поділення на 

отруби). Асортимент та технологія напівфабрикатів великошматкових, 

порційних, дрібношматкових для закладів ресторанного господарства 

різних типів.   

Асортимент та технологія напівфабрикатів з м’яса елітного 

тваринництва (мармурова яловичина, ангус, герефорд, вагю). Ферментація 

м’яса методами сухого, вологого та комбінованого визрівання: умови, 

технологічні параметри, апаратурне забезпечення, відмінності. 

Тендеризація, масування напівфабрикатів, режими, апаратурне 

забезпечення. 

Технологія січеної та котлетної мас, асортимент та характеристика 

напівфабрикатів з них. Характеристика наповнювачів, панірувальних 

сумішей. 

Технологічні відмінності субпродуктів 1 та 2 категорії, особливості 

їх механічної кулінарної обробки, виробництва напівфабрикатів для 

закладів ресторанного господарства різних типів. 

Особливості механічного кулінарного обробляння мяса диких 

тварин. 

Способи зберігання напівфабрикатів на підприємстві. Показники  

якості, умови та термін реалізації напівфабрикатів. Управління та 

діагностика технологічних процесів виробництва напівфабрикатів, 

критичні точки контролю. 

 

Список рекомендованих джерел 

Основний:  4, 5. 

Додатковий: 5, 6, 9,14. 

Інтернет-ресурси: 1-4, 9-13.  

 

Тема 21. Технологія напівфабрикатів із м'яса птиці,  

пернатої дичини та кролів 

Технологічні властивості сировини. Технологічний процес 

механічної кулінарної обробки птиці (кури, курчата, індички, качки, гуси), 

пернатої дичини (дрібна та велика, сквоб), кролів: розморожування, 

опалювання, зрізання голів, шиї, ніг, потрошіння, мийка, приготування 

напівфабрикатів, обробка потрухів. Асортимент та технологія 

напівфабрикатів із птиці (тушка формована, порційні та дрібношматкові, 

напівфабрикати фаршировані, соте, балантін) для закладів ресторанного 

господарства різних типів. 
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Технологія котлетної та кнельної маси з м'яса птиці, асортимент та 

характеристика напівфабрикатів з них. Характеристика наповнювачів, 

панірувальних сумішей.  

Технічне забезпечення процесу обробляння з м'яса птиці, пернатої 

дичини та кролів. Способи зберігання напівфабрикатів у підприємстві. 

Показники  якості, умови та термін реалізації напівфабрикатів.  

Управління та діагностика технологічних процесів виробництва 

напівфабрикатів, критичні точки контролю. 

 

Список рекомендованих джерел 

Основний:  4, 5. 

Додатковий: 5, 6, 9,14. 

Інтернет-ресурси: 1-4, 9-13.  

 

Тема 22. Технологія напівфабрикатів із гідробіонтів  

Технологічні властивості сировини. Технологічний процес 

механічної кулінарної обробки риби кісткової: обґрунтування режимів 

розморожування; способи очищення луски, зрізання плавників, голів, 

потрошіння та промивання тушок. Асортимент (українська, європейська 

термінологія) та технологія напівфабрикатів для закладів ресторанного 

господарства різних типів.  

Технологічний процес механічної кулінарної обробки риби 

хрящової: обґрунтування режимів розморожування; ошпарювання, 

зрізання плавників, щитків, видалення візіги, потрошіння та промивання 

тушок. Асортимент та технологія напівфабрикатів для закладів 

ресторанного господарства різних типів.  

Технологія котлетної та кнельної маси з риби, асортимент та 

характеристика напівфабрикатів з них. Характеристика наповнювачів, 

панірувальних сумішей.  

Технологічний процес механічної кулінарної обробки нерибних 

гідробіонтів (водоростей, ракоподібних, молюсків, голошкірих).  

Технічне забезпечення процесу, способи зберігання напівфабрикатів 

на підприємстві. Показники  якості, умови та термін реалізації 

напівфабрикатів.  

Управління та діагностика технологічних процесів виробництва 

напівфабрикатів, критичні точки контролю. 

 

Список рекомендованих джерел 

Основний:  4, 5. 

Додатковий: 5, 6, 9,14, 15. 

Інтернет-ресурси: 1-4, 9-13.  
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Тема 23. Допоміжні напівфабрикати, смако-ароматичні інгредієнти   

 Допоміжні напівфабрикати, їх класифікація. Технологія  бульйонів 

(концентровані бульйони фюме, гляс; відвари); використання  

хербофільтрів при їх виробництві. Борошняні та овочеві пасеровки, їх 

використання. Паніровки, панірувальні суміші: комбінаторика, правила 

використання.  

Обґрунтування умов, термінів зберігання та реалізації допоміжних  

напівфабрикатів. Вимоги до якості, види браку, способи його усунення на 

різних етапах технологічного процесу. 

Роль смако-ароматичних інгредієнтів  у кулінарії (спеції, прянощі, 

пряні суміші). Основні правила застосування смако-ароматичних 

інгредієнтів у технології продукції ресторанного господарства. Правила 

харчової комбінаторики при використанні прянощів та приправ.  

 

Список рекомендованих джерел 

Основний:  4, 5. 

Додатковий: 5, 6, 9,14. 

Інтернет-ресурси: 1-4, 9-13.  

 

Тема 24. Технологія супів 

Значення супів у харчуванні. Класифікація супів (за складом, 

технологією, температурою подавання), закономірності формування 

асортименту для закладів ресторанного господарства різних типів.  

Технологія та асортимент супів за групами. Заправні супи (борщі, щі, 

солянки, розсольники, супи круп’яні, овочеві, з макаронними виробами). 

Супи прозорі (консоме), гарніри до прозорих супів (борошняні, м’ясні, 

круп’яні, яєчні, овочеві). Супи пюреподібні: супи-велюте, супи-креми, 

супи-біскі. Супи молочні, холодні (окрошка, ботвинья), супи 

сублімаційного сушіння. Загальні правила приготування супів за групами. 

Асортиментний ряд. Технічне забезпечення процесу виробництва. 

Оформлення та подавання супів у закладах ресторанного господарства 

різних типів. Обґрунтування умов та термінів зберігання готової продукції; 

вимоги до якості.  

Список рекомендованих джерел 

Основний:  4, 5. 

Додатковий: 5, 6, 9,12, 14. 

Інтернет-ресурси: 1-4, 9-13.  

 

Тема 25. Технологія соусів 

Значення соусів у харчуванні. Класифікація, закономірності 

формування асортименту для закладів ресторанного господарства різних 

типів. 
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Правила соусної композиції. Соусні основи. Наповнювачі та 

смакові інгредієнти до соусів. Загальні правила приготування соусів. 

Технологія та асортимент соусів основних та їх похідних. Гарячі соуси: на 

м'ясному червоному бульйоні (основний, міротон, венезон, годарт тощо), 

м’ясному білому бульйоні (основний, бешамель, морней, паровий тощо), 

рибному бульйоні (білий, паровий, матроський, біле вино тощо), грибному 

відварі (грибний, кислосолодкий, трюфельний тощо), сметані (з сиром, з 

грибами, з цибулею, з томатом тощо), молоці (сирний, мигдальний, 

цибулевий тощо), вершках (основний, з яблуками, з м’ятою тощо), 

вершковому маслі (голландський, польський, сухарний), де глясе, 

шоколадні; холодні: на олії (песто, заправки, майонези тощо), оцті 

(маринади, соус-хрін, гірчиця), кисломолочних напоях (часниковий, з 

зеленню тощо); масляні суміші (ракове, зелене, оселедцеве тощо), 

фруктово-ягідні (ткемалі, інжирний, вишневий тощо), винні, овочеві 

(сальса, морквяний, томатний тощо). Технічне забезпечення процесу 

виробництва соусів (термом ікс, пакоджет, вітамікс). 

Вимоги харчової комбінаторики при підборі соусів. Обґрунтування 

умов та термінів зберігання соусів; вимоги до якості.  

 

Список рекомендованих джерел 

Основний:  4, 5. 

Додатковий: 5, 6, 9, 13, 14. 

Інтернет-ресурси: 1-4, 9-13.  

 

Тема 26. Технологія страв з овочів, плодів, грибів. 

 Технологія страв з крупів, бобових, макаронних виробів 

Значення страв з овочів, плодів, грибів у харчуванні. Класифікація, 

закономірності формування асортименту для закладів ресторанного 

господарства різних типів. 

Застосування підготовчих способів обробки сировини (соте, паркук, 

парбойл, сіммер). Характеристика основних способів теплової обробки 

напівфабрикатів з овочів (варіння (в т.ч. поуч), припускання, смажіння 

(основний, фрі, гриль, пан-бройл), тушкування, запікання (в т.ч. 

папільйот), низькотемпературна вакуумна обробка). Харктеристика технік 

смажіння. 

Технологія та асортимент страв із відварних, припущених, смажених 

(в т.ч. картопля фрі,  пай, пон неф, суфле, алюмет, батай, шатойяр, нуазет), 

тушкованих та запечених (запечені в соусі; запіканки; фаршировані) страв 

з овочів, плодів та грибів.  

Технічне забезпечення процесу виробництва страв (су-від, сковорода 

вок, термомікс, пароварка, гастровак, дегідрататор, вакууматор, ручний 

інструментарій). 
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Вимоги до оформлення страв. Харчова та смакова комбінаторика: 

збалансованість, гармонійне поєднання смаку, текстури, інгредієнтів. 

Використання техніки Foodpairing у виробництві страв. Правила 

презентації страв. Обґрунтування умов  та термінів зберігання страв; 

вимоги до якості.  

Значення страв з страв з крупів, бобових, макаронних виробів у 

харчуванні. Класифікація, закономірності формування асортименту для 

закладів ресторанного господарства різних типів. 

Характеристика способів теплової обробки круп, бобових та 

продуктів їх переробки, макаронних виробів (обґрунтування режимів та 

способів варіння, режим аль денте). Технологія та асортимент страв та 

кулінарних виробів з круп, бобових, макаронних виробів та продуктів їх 

переробки.  Вимоги до оформлення страв. Харчова та смакова 

комбінаторика: збалансованість, гармонійне поєднання смаку, текстури, 

інгредієнтів. Розміщення компонентів страв при подаванні, 

пропорційність. Правила презентації страв. Обґрунтування умов  та 

термінів зберігання страв; вимоги до якості.  
 

Список рекомендованих джерел 

Основний:  4, 5. 

Додатковий: 5, 6, 8-10, 14. 

Інтернет-ресурси: 1-4, 9-13.  

 

Тема 27. Технологія борошняних страв і гарнірів 

Значення борошняних страв і гарнірів у харчуванні. Класифікація, 

закономірності формування асортименту для закладів ресторанного 

господарства різних типів. 

Характеристика технологічних властивостей борошна. 

Характеристика додаткової сировини та її підготовка до виробництва 

прісного тіста. Технологія прісного тіста для борошняних страв 

(пельменів, вареників, локшини, галушок).  

Технологія фаршів (м’ясні, овочеві, фруктові, комбіновані). 

Асортимент та технологія борошняних страв і гарнірів. Технологія 

дріжджового тіста для борошняних кулінарних виробів (млинці, оладки). 

Асортимент та технологія виробництва борошняних кулінарних виробів. 

Технічне забезпечення процесу виробництва страв. Діагностика 

технологічних процесів виробництва борошняних страв і гарнірів. 

Критичні точки контролю.   

Вимоги до оформлення страв. Харчова та смакова комбінаторика: 

збалансованість, гармонійне поєднання смаку, текстури, інгредієнтів. 

Розміщення компонентів страв при подаванні, пропорційність. Правила 

презентації страв. Обгрунтування умов  та термінів зберігання страв; 

вимоги до якості.  
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Список рекомендованих джерел 

Основний:  4, 5. 

Додатковий: 5, 6, 9,14. 

Інтернет-ресурси: 1-4, 9-13.  
 

Тема 28.  Технологія страв з кисломолочних продуктів,  яєць 

Технологічні властивості кисломолочних продуктів (йогурт, сири 

тверді, сири кисломолочні, сиркова маса, крем фреш) та яєць (курячі, 

перепелів, страусів). Їх значення у харчуванні. Основні напрями 

використання  кисломолочних продуктів та яєць у складі кулінарної 

продукції. 

Класифікація, закономірності формування асортименту для закладів 

ресторанного господарства різних типів. 

Технологія та асортимент кулінарної продукції з  кисломолочних 

продуктів за групами: холодні та гарячі; відварні, запечені, смажені. 

Апаратурно-технологічна схема виробництва. 

Технологія та асортимент кулінарної продукції з яєць за групами: 

холодні та гарячі; відварні, запечені, смажені.  

Правила оформлення та подавання страв в закладах ресторанного 

господарства різного типу. Обґрунтування умов  та термінів зберігання; 

вимоги до якості.  

Список рекомендованих джерел 

Основний:  4, 5. 

Додатковий: 5, 6, 9,14, 16. 

Інтернет-ресурси: 1-4, 9-13.  

 

Тема 29. Технологія кулінарної продукції з м’яса,  

субпродуктів та дичини 

Технологічні властивості м’яса, субпродуктів та дичини. Кулінарне 

використання великошматкових, порційних та дрібношматкових 

напівфабрикатів. Класифікація страв, закономірності формування 

асортименту для закладів ресторанного господарства різних типів. 

Характеристика способів підготовки (панірування, обгортання, 

шпигування, маринування звичайне та вакуумне, трансглютамінізування, 

глазурування) м’яса та субпродуктів до кулінарної теплової обробки. 

Правила теплової обробки напівфабрикатів з м'яса (варіння, припускання, 

смажіння (в т.ч. гриль, барбекю, папільйот), тушкування, запікання, 

низькотемпературна вакуумна обробка).  

Технологія та асортимент страв з відварного, смаженого (антрекот, 

біфштекс, піджарка, шашлик, бефстроганів тощо), тушкованого (великим, 

порційним, дрібним куском) та запеченого м’яса та субпродуктів. Правила 

підбору гарнірів та соусів до них для закладів ресторанного господарства 

різних типів.  
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Технологія та асортимент стейків (ти-боун, шатобріан, портерхаус 

тощо) з м’яса елітного тваринництва. характеристика ступенів 

прожарювання (Blue, very rare, Rare, Medium rare, Medium, Medium 

wel,Well done, Very well done). Правила підбору гарнірів та соусів, 

подавання стейків. 

Технологія та асортимент виробів із січеного м’яса, правила підбору 

гарнірів та соусів до них.  Особливості технології січеної маси, що 

подається сирою (біфштекс по-татарськи). Технологія та асортимент 

гарячих закусок з м’яса та м’ясопродуктів.  

Технічне забезпечення процесу виробництва (вок, су-від, хоспер, 

термомікс, ротоваль, димовий пістолет, коптильня, гриль тощо) 

Вимоги до оформлення страв. Харчова та смакова комбінаторика: 

збалансованість, гармонійне поєднання смаку, текстури, інгредієнтів. 

Використання техніки Foodpairing у виробництві страв. Розміщення 

компонентів страв при подаванні, пропорційність. Правила презентації 

страв. Обґрунтування умов  та термінів зберігання страв; вимоги до якості.  

 

Список рекомендованих джерел 

Основний:  4, 5. 

Додатковий: 5, 6, 9,14. 

Інтернет-ресурси: 1-4, 9-13.  

 

Тема 30. Технологія кулінарної продукції з 

м'яса  птиці, пернатої дичини та кролів 

Технологічні властивості м’яса сільськогосподарської птиці, 

пернатої дичини та кролів. Кулінарне використання тушок, порційних та 

дрібношматкових напівфабрикатів. Класифікація страв, закономірності 

формування асортименту для закладів ресторанного господарства різних 

типів. 

Характеристика способів підготовки (фарширування, натирання, 

панірування, маринування звичайне та вакуумне) м’яса птиці, пернатої 

дичини та кролів.   Правила теплової обробки напівфабрикатів (варіння, 

припускання, смажіння (основний, фрі, гриль, пан-бройл), тушкування, 

запікання, стефан-гриль, низькотемпературна вакуумна обробка).  

Технологія та асортимент страв із відвареного, припущеного, 

смаженого, тушкованого та запеченого м’яса птиці, кролів та дичини, 

правила підбору гарнірів та соусів до них. Технологія та асортимент страв 

із котлетної та кнельної маси, правила підбору гарнірів та соусів до них. 

Технологія та асортимент гарячих закусок. Технічне забезпечення процесу 

виробництва страв. 

Вимоги до оформлення страв. Харчова та смакова комбінаторика: 

гармонійне поєднання смаку, текстури, інгредієнтів. Використання техніки 

Foodpairing при виробництві страв. Розміщення компонентів страв при 
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подаванні, пропорційність. Правила презентації страв. Обґрунтування 

умов  та термінів зберігання страв; вимоги до якості.  

 

Список рекомендованих джерел 

Основний:  4, 5. 

Додатковий: 5, 6, 9,14. 

Інтернет-ресурси: 1-4, 9-13.  

 

Тема 31. Технологія страв із гідробіонтів  

Технологічні властивості гідро біонтів. Кулінарне використання 

тушки риби цілком, ланки осетрової риби, порційних та дрібношматкових 

напівфабрикатів. Класифікація страв, закономірності формування 

асортименту для закладів ресторанного господарства різних типів. 

Характеристика способів підготовки (панірування, маринування, 

фарширування) гідробіонтів. Загальні рекомендації щодо вибору та 

правила теплової обробки напівфабрикатів з гідробіонтів (варіння, 

припускання, паширування, смажіння, тушкування, запікання, 

низькотемпературна вакуумна обробка). 

Технологія та асортимент страв з відвареної, смаженої, тушкованої, 

запеченої риби. Технологія та асортимент страв із січеної та кнельної маси. 

Правила підбору гарнірів та соусів до них. Технологія гарячих закусок з 

гідробіонтів.  

Вимоги до оформлення страв з гідробіонтів. Харчова та смакова 

комбінаторика. Використання техніки Foodpairing у виробництві страв. 

Розміщення компонентів страв при подаванні, пропорційність. Правила 

презентації страв. Обґрунтування умов  та термінів зберігання страв; 

вимоги до якості.  

Список рекомендованих джерел 

Основний:  4, 5. 

Додатковий: 5, 6, 9,14, 15. 

Інтернет-ресурси: 1-4, 9-13.  

 

Тема 32. Технологія холодних страв та закусок. 

 Технологія  напоїв 

Класифікація холодних страв та закусок, їх роль у харчуванні, 

закономірності формування асортименту для закладів ресторанного 

господарства різних типів. 

Загальні правила підготовки сировини та напівфабрикатів для 

виробництва холодних страв та закусок.  

Технологія та асортимент холодних страв і закусок за групами 

(бутерброди, салати і вінегрети, страви  і  закуски  з овочів,  з гідробіонтів, 

з м'яса і птиці, закуски з яєць, кисломолочних продуктів). Використання 
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технологій глибокого заморожування, центрифугування при виробництві 

холодних страв та закусок. Апаратурно-технологічна схема виробництва.  

Діагностика технологічних процесів виробництва холодних страв та 

закусок. Критичні  точки контролю.   

Вимоги до оформлення страв. Харчова та смакова комбінаторика: 

збалансованість, гармонійне поєднання смаку, текстури, інгредієнтів. 

Використання техніки Foodpairing у виробництві страв. Розміщення 

компонентів страв при подаванні, пропорційність. Правила презентації 

страв. Обґрунтування умов  та термінів зберігання страв; вимоги до якості.   

Класифікація холодних напоїв та їх роль у харчуванні. 

Закономірності формування асортименту в закладах ресторанного 

господарства різних типів.  

Технологія та асортимент холодних напоїв за групами (молочні 

напої, плодово-ягідні соки і морси, змішані безалкогольні напої, смузі 

коктейлі, напої з алкоголем, кваси).  

Класифікація гарячих напоїв та їх роль у харчуванні. Закономірності 

формування асортименту в підприємствах ресторанного господарства 

різних типів. Технологія та асортимент гарячих напоїв (чай, кава та напої 

на їх основі). 

Список рекомендованих джерел 

Основний:  4, 5. 

Додатковий: 2, 5, 6, 9, 11, 14. 

Інтернет-ресурси: 1-4, 9-13.  
  

Тема 33. Загальні відомості про види тіста, оздоблювальні 

напівфабрикати, випечені напівфабрикати, готову продукцію 
Класифікація тіста, напівфабрикатів з нього, готових виробів. Роль 

рецептурних компонентів в формуванні якості борошняної кондитерської 
продукції. Технологічні властивості сировини. Характеристика 
оздоблювальних напівфабрикатів, класифікація та асортимент.  Технологія 
оздоблювальних напівфабрикатів: креми (білковий, масляний, заварний 
тощо), желе (на агарі, на желатині), сиропи (основний, тиражний, 
інвертний, паленка), помадки, глазурі (шоколадна (кувертюр), сирцева, 
дзеркальна), ганаш тощо. Технологія прикрашальних напівфабрикатів: 
малювальні та пластичні маси (зефірна маса, айсінг, мастика, марципан 
тощо), посипки (цукрові, шоколадні, горіхові, нонпарель тощо), карамель 
(ливна, атласна, пластична, грильяж, кандир), фрукти та ягоди тощо). 
Умови та режими зберігання, вимоги до якості. Сучасні способи 
оздоблення борошняних кондитерських виробів. 

 

Список рекомендованих джерел 

Основний:  4, 5. 

Додатковий: 5, 6, 9,14. 

Інтернет-ресурси: 1-4, 9-13.  
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Тема 34. Технологія борошняних кулінарних, кондитерських та 

булочних виробів. Технологія солодких страв та десертної продукції 

Класифікація дріжджового тіста та виробів з нього за сукупними 

ознаками. Загальна схема технологічного процесу виробництва 

дріжджового тіста. Асортимент, технологія борошняних кулінарних 

(пиріжки, пончики, чебуреки, ватрушки, кулеб’яки, піца, біляші тощо) та 

булочних (здоба, пироги, булочки) виробів. Умови, терміни зберігання та 

реалізації дріжджового тіста, борошняних кулінарних та булочних виробів; 

вимоги до якості.  

Класифікація бісквітного тіста та виробів із нього за сукупними 

ознаками. Схема технологічного процесу виробництва бісквітного тіста 

основним способом, з підігрівом, «Буше». Види бісквітів в залежності від 

основної сировини (генуезький бісквіт, «Джоконда», шифоновий бісквіт 

тощо). Умови, терміни зберігання та реалізації виробів із бісквітного тіста, 

вимоги до якості.  

Технологічні особливості виготовлення пісочного тіста. Роль 

сировинних інгредієнтів в формуванні структури пісочного тіста. 

Асортимент виробів із пісочного тіста. Умови, терміни зберігання та 

реалізації виробів; вимоги до якості.  

Технологічний процес виробництва листкового тіста. Температурні 

параметри замішування та розробляння листкового тіста.  

Технологія заварного, білково-збивного (італійські, швейцарські, 

французькі меренги), вафельного, мигдального тіста (макаруни), роль 

рецептурних компонентів у формуванні якості готових виробів. 

Асортимент виробів із листкового («Трубочки», «Муфточки»), заварного 

(торт «Крокембуш»), білково-збивного (торт «Київський»), мигдального 

(торт «Хрещатик») та вафельного  тіста. Умови, терміни зберігання та 

реалізації; вимоги до якості.   

Класифікація десертівї, їх роль у харчуванні. Характеристика 

основної сировини, що використовується при приготуванні десертів, 

способи і режими її обробки. Використання стабілізаторів та 

драглеутворювачів, вплив їх технологічних властивостей на формування 

якості продукції. Асортимент та технологія солодких страв та десертної 

продукції. Використання техніки еспумізації, Foodpairing у виробництві 

страв. Технчне забезпечення процесу (фрізер, пакоджет, гриль, сифон, 

вакууматор, ротоваль, термом ікс тощо) 

Правила презентації солодких страв та десертної продукції. Вимоги 

до якості десертів, умови, режими, терміни їх зберігання та реалізації.  

 

Список рекомендованих джерел 

Основний:  4, 5. 

Додатковий: 3, 5, 6, 9,14. 

Інтернет-ресурси: 1-4, 9-13.  
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13. Якість кулінарної продукції. – Режим: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TM007465.html 

14. Ресторанні новини – Режим доступу: www. porestoranam.com 
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