
Етнічні кухні 

Дисципліна 
Вибіркова дисципліна 1. 

 «Етнічні кухні» 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) рівень  

Назва спеціальності / 

освітньо-професійної 

програми 

241 Готельно-ресторанна справа 

Готельно-ресторанна справа 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, 

протяжність 
2 курс, 3 семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з 

них лекції / практичні) 

Усього 150 год. (у т.ч. 26 год. – лекцій, 28 год. – практичних, 86 

год. – самостійної роботи, 10 год. – консультацій) 

Мова викладання Українська 

Кафедра яка забезпечує 

викладання 
Кафедра туризму та готельного господарства 

Автор дисципліни ст. викл. Пасічник М. П. 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Дисципліна «Етнічні кухні» після засвоєння курсу «Організація 

ресторанного господарства» 

Що буде вивчатися? 
Особливості та традиції приготування їжі та харчування народів 

різних країн світу 

Чому це цікаво / треба 

вивчати? 

Специфікою роботи фахівців індустрії туризму та готельно-

ресторанної справи є те, що вони повинні обслуговувати 

іноземців. Для цього майбутній фахівець повинен володіти 

базовими знаннями національних кухонь народів світу 

Чому можна 

навчитися? 

Результати навчання: 

- Розробляти нові послуги (продукцію), використовуючи сучасні 

технології виробництва та обслуговування споживачів; 

- Здійснювати ефективний контроль якості продуктів та послуг 

закладів готельного і ресторанного господарства. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями 

Загальні компетентності: 

- 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; 

- Цінування та повага різноманітності та мультикультурності; 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Фахові компетентності: 

- Розуміння предметної області і специфіки професійної 

діяльності; 

- Здатність організовувати сервісно-виробничий процес з 

урахуванням вимог і потреб споживачів та забезпечувати його 

ефективність. 
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