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1. Мета дисципліни. 

Мета: формування компетенцій з технологій виробництва й реалізації якісної та 
безпечної кулінарної продукції у закладах ресторанного господарства із заданими 
властивостями при використанні сучасних технологічних засобів та прийомів обробки 
сировини. 

Завдання: 
- вивчення основних показників якості, класифікацій, складу та загальної 

характеристики сировини рослинного та тваринного походження; 
- вивчення правил механічної та теплової кулінарної обробки сировини й 

напівфабрикатів;  
- опанування технологій виробництва кулінарної продукції у ЗРГ та принципи 

моделювання технологічних  процесів в умовах виробництва; 
- вивчення технологічних процесів кулінарних виробів та напоїв ЗРГ;  
- ознайомлення з принципами формування асортименту кулінарної продукції для 

різного контингенту споживачів;  
- опрацювання наукових та нормативних положень щодо технології виробництва 

уцлнарної продукції;  
- визначення особливостей технологічного процесу виробництва продукції для 

різних типів закладів ресторанного господарства та контингенту спожиачів. 
 

Дисципліна ОК 2.3 Технологія галузі та ОК 2.4 Курсова робота з дисципліни «Технологія 
галузі» 

сприяє формуванню наступних компетентностей: 
ЗК01. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. 
ЗК02. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК05. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК06. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
ЗК07. Здатність працювати в команді. 
ЗК08. Здатність працювати автономно 
ЗК09. Навички здійснення безпечної діяльності. 
ЗК11. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ФК1. Здатність впроваджувати у виробництво технології харчових продуктів на основі 
розуміння сутності перетворень основних компонентів продовольчої сировини впродовж 
технологічного процесу. 
ФК4. Здатність забезпечувати якість і безпеку продукції на основі відповідних стандартів 
та у межах систем управління безпечністю харчових продуктів під час їх виробництва і 
реалізації. 
ФК5. Здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові технології з 
врахуванням принципів раціонального харчування, ресурсозаощадження та інтенсифікації 
технологічних процесів. 
ФК6. Здатність укладати ділову документацію та проводити технологічні та економічні 
розрахунки. 
ФК7. Здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати апаратурно-
технологічні схеми виробництва харчових продуктів. 
ФК10. Здатність розробляти проекти нормативної документації з використанням чинної 
законодавчої бази та довідкових матеріалів. 
ФК11. Здатність розробляти та впроваджувати ефективні методи організації праці, нести 
відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб. 
ФК12. Здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових технологій, вести 
професійну дискусію. 
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ФК 14. Здатність інтенсифікувати технологічні процеси виробництва харчової продукції 
на харчових підприємствах та у закладах ресторанного господарства, керуючись 
принципами гастрономічного інжинірингу і основами харчової хімії.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни. 
Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення таких 

дисциплін, як: «Гігієна та санітарія», «Устаткування в галузі», «Організація ресторанного 
бізнесу», «Основи кулінарної майстерності», «Харчова хімія», «Товарознавство». 
 

3. Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із програмними 
результатами навчання. 

В результаті вивчення даного курсу здобувач вищої освіти повинен: 
знати: 
– зовнішні відмінні ознаки страв та технології їх приготування;  
– якості та споживчі властивості сировини та готових страв;  
– нормативну технічну документацію. 
вміти:  
– зробити порівняльну характеристику технології приготування та подачі страв;  
– оцінити асортимент страв та провести їх бракераж;  
– вирішувати ситуаційні задачі та завдання щодо визначення якості страв та напоїв. 
 

Програмні результати навчання ОК 2.3 Технологія галузі та ОК 2.4 Курсова робота з 
дисципліни «Технологія галузі»: 

ПР04. Проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних джерел та 
застосовувати її для вирішення конкретних технічних і технологічних завдань. 
ПР05. Знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та 
закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень основних 
компонентів продовольчої сировини під час технологічного перероблення. 
ПР06. Знати і розуміти основні чинники впливу на перебіг процесів синтезу та 
метаболізму складових компонентів харчових продуктів і роль нутрієнтів у харчуванні 
людини. 
ПР08. Вміти розробляти або удосконалювати технології харчових продуктів підвищеної 
харчової цінності з врахуванням світових тенденцій розвитку галузі.  
ПР11. Визначати відповідність показників якості сировини, напівфабрикатів і готової 
продукції нормативним вимогам за допомогою сучасних методів аналізу (або контролю), 
ПР16. Дотримуватися правил техніки безпеки та проводити технічні та організаційні 
заходи щодо організації безпечних умов праці під час виробничої діяльності. 
ПР19. Підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та командної 
роботи. 
ПР20. Вміти укладати ділову документацію державною мовою. 
ПР22. Здійснювати ділові комунікації у професійній сфері українською та іноземною 
мовами. 
ПР24. Здійснювати технологічні, технічні, економічні розрахунки в рамках розроблення та 
виведення харчових продуктів на споживчий ринок, вести облік. витрат матеріальних 
ресурсів 
ПРН 28. Вміти інтенсифікувати технологічні процеси виробництва харчової продукції на 
харчових підприємствах та у закладах ресторанного господарства, керуючись 
теоретичними основами харчових технологій та сучасними принципами гастрономічного 
інжинірингу.  
ПРН 29. Вміти коригувати рецептурний склад та адаптувати технологічний режим 
виробництва для розробки асортименту харчової продукції оздоровчого призначення, з 
урахуванням якості сировини та обізнаності у принципах моделювання харчових систем з 
біологічно активними речовинами 
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4. Структура навчальної дисципліни. Форма навчання__денна 

 
№ 
п/
п 

Номер і+ назва теми  Кількість годин* Примітки** 
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Розділ 1. Процеси і обробка харчових продуктів 
1 Тема 1. Види кулінарної обробки продуктів. 2   6    
2 Тема 2. Обробка грибів та овочів. 2 2 6 6    
3 Тема 3. Обробка риби і нерибних морепродуктів. 2 2 6 10    
4 Тема 4. Обробка м’яса і м’ясних продуктів. 2 2 6 10    
5 Тема 5. Обробка сільськогосподарської птиці і 

дичини. 
4 2 6 10    

Розділ 2. Технологія приготування страв 
6 Тема 6. Процеси, які відбуваються під час 

кулінарної обробки продуктів. 
4  2 6    

7 Тема 7. Перші страви. 2 2 6 10    
8 Тема 8. Соуси. 2 2 6 10    
9 Тема 9. Страви і гарніри з картоплі, овочів і 

грибів. 
2 2 6 6    

10 Тема 10. Страви і гарніри з круп, бобових і 
макаронних виробів. 

2 2 4 10    

11 Тема 11. Страви з риби. 2  4 10    
12 Тема 12. Другі страви з м’яса і субпродуктів. 2  4 10    
13 Тема 13. Страви з сільськогосподарської птиці, 

дичини і кролика. 
2  4 6    

14 Тема 14. Страви з яєць 2  2 6    
15 Тема 15. Страви з сиру. 2  2 6    
16 Тема 16. Холодні страви і закуски. 2  2 6    
17 Тема 17. Солодкі страви та напої. 2  4 6    
18 Тема 18. Страви і вироби з борошна. 2  4 6    
 Курсова робота    30    
 ВСЬОГО 40 16 74 170    

 
 

5. Схема формування оцінки. 
 

5.1 Шкала відповідності оцінювання: 
Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 
Добре/Good 82-89 

75-81 
Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 
Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 
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5.2 Форми та організація оцінювання: 

 
Поточне оцінювання: 
 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 
(тиждень) 

Максимальна 
кількість балів 

 
5 семестр 

Контрольна модульна робота 13 40 
Виконання лабораторних робіт  1 - 17 9*5 б.=36 
Оцінювання виконання розрахункових 
завдань 15,16 4*6 б.=24 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання*                                                          100 
6 семестр 

Тестування за темами розділів 33, 37 2*20 б.=40 
Виконання лабораторних робіт  23-37 4б х 9.=36 
Оцінювання рівня виконання завдань з 
самостійної роботи (презентація) 30,37 2*4 б.=24 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання*                                                             100 
Курсова робота 37 100 
Максимальна кількість балів за поточне оцінювання*                                                     100 

Захист курсової  роботи: 
Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 
Максимальна кількість 

балів 
Захист курсової роботи 6 семестр (36-37) Виконання - 60 

Захист - 40 
Всього - 100 

 
Підсумкове оцінювання: 
 

Форма оцінювання Терміни оцінювання (тиждень) Максимальна кількість балів  
Диф. залік 16 100 
 
Форма оцінювання Терміни оцінювання (тиждень) Максимальна кількість балів  
Диф. залік 37 100 
 

6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 
передбачає навчальна дисципліна  

 
Застосовуються технічні засоби (мультимедійний проектор, засоби комп’ютерної 

техніки та інформаційних технологій). 
Програмне забезпечення: ОС Windows 7*; ОС WindowsXP, MS Office 2007; MS 

Office 2003 
Піч конвекційна  2008р., плити електричні 4-комфорочні 2шт. 2007р., міксер 

промисловий 2008р., м’ясорубка 2008р., мікрохвильова піч 2008р., ваги «Капля» – 1шт. 
2007р., ломтерізка – 1шт. 2009р., водонагрівач – 1шт. 2006р., столи кухонні з мийкою 2шт. 
2007р., холодильна шафа 2шт. 2007р.,2016р., вакумно-пакувальна машина 2018р., 
термопроцесор для SOUSVIDE 2018р., наплитний та столовий посуд. 
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7. Рекомендована література: 

Базова 
1. ДСТУ 3862-99. Ресторанне господарство. Терміни та визначення: 
Держспоживстандарт України. – К., 2000. – 17 с. 
2. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація. Національний 
стандарт України. – Київ, Держспоживстандарт України, 2004. – 12 с. 
3. Пластун А.М., Ткач В.В. Технологія приготування їжі: Практикум. – Київ: «Центр 
навчальної літератури», 2004. – 212 с. 
4. Сирохман I.В., Задорожний I.M., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих 
товарів. - К.: Лібра, 2002. − 368 с. 
5. Технологія продукції ресторанного господарства. Частина І. М.І. Пересічний, С.М. 
Пересічна, І.Ю. Антонюк. Опорн. консп. лекцій. – К.: КНТЕУ, 2004. – 370 с. 
6. Технологія продукції ресторанного господарства. Частина ІІ. М.І. Пересічний, С.М. 
Пересічна, І.Ю. Антонюк. Опорн. консп. лекцій. – К.: КНТЕУ, 2004. – 182 с. 
7. Харчування людини і сучасне довкілля: теорія і практика [Монографія] / М.І. 
Пересічний, В.Н. Корзун, М.Ф. Кравченко, О.М. Григоренко. − К.: КНТЕУ, 2003 – 526 
с. 
8.  Шумило Г.І. Технологія приготування їжі. – К.: Кондор, 2003. – 505 с. 
9. Антонець Л.І., Куба О.М., Старовойт Л.Я. Лабораторний практикум з предмета 
«Технологія приготування їжі» та організація виробництва. Навч. посіб. для проф.-тех. 
закладів освіти. – К.: «Факт», 2003. − 304 с. 
10. Корягіна М.Ф., Юліна А.І., Петренко Т.Ф. Технологія продукції громадського 
харчування: Навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2002. – 132 с. 
11. Косовенко М.С., Смірнова Ж.М., Старовойт Л.Я. Технологія приготування їжі: 
Підручник. – К.: Факт, 2003. – 360 с. 
12. Захарчук В. Г., Кунділовська Т. А., Гайдукович Г. Є. Технологія продукції 
ресторанного господарства: навч. посібн. – Одеса: ОНЕУ, Атлант ВОІ СОІУ, 2016 р. – 
479 с. 
 

Додаткова 
1. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів для підприємств 
громадського харчування всіх форм власності / О. В. Шалимінов, Т. П. Дятченко, Л. О. 
Кравченко, А. А. Рачковський, Ю. Ф. Родіонов. – К.: А.С.К., 2000. – 848 с.  
2. Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського 
харчування / А.І. Здобнов, В.А. Циганенко. – К.: «Арій», 2015. – 688 с. 
3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для 
предприятий общественного питания / під ред. Лапшиної В.Т. – М.: Хлебпродинформ, 
2002. – 632 с. 
4. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий 
общественного питания / А.В. Павлов. – СПб: Гидрометеоиздат, 1998. – 300 с. 
5. Зубар Н.М. Основи фізіології і гігієни харчування. Підруч. для студ. вищ. навч. 
закладів. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 320 с. 
6. Зубар Н.М., Руль Ю.В., М.К. Булгакова. Фізіологія харчування: Практикум: Навч. 
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Тематика лабораторних занять для здобувачів вищої освіти денної 
форми навчання  

 
Назви тем Кількість 

годин 
Лабораторна робота №1 Технологічні процеси виробництва 
напівфабрикатів та гарнірів з овочів, плодів і грибів. 6 

Лабораторна робота №2 Технологічні процеси виробництва 
напівфабрикатів і кулінарних виробів  із рибної котлетної маси 6 

Лабораторна робота №3 Технологічні процеси виробництва 
кулінарної продукції та страв з припущеного і відварного м’яса, 
м’ясопродуктів та м’яса диких тварин 

6 

Лабораторна робота №4  Технологічні процеси виробництва 
напівфабрикатів, страв з птиці, пернатої дичини, кролика. 6 

Лабораторна робота №5  Процеси, які відбуваються під час 
кулінарної обробки продуктів 2 

Лабораторна робота №6  Технологія приготування заправних 
супів 6 

Лабораторна робота №7 Технологічні процеси виробництва 
соусів на основі бульйону, молока і молочних продуктів 6 

Лабораторна робота №8 Технологія приготування страв і 
гарнірів з овочів і грибів 6 

Лабораторна робота №9 Технологія приготування страв із 
круп, бобових і макаронних виробів 4 

Лабораторна робота №10 Технологія приготування страв з 
риби та нерибної сировини 4 

Лабораторна робота №11 Технологія приготування страв з 
мяса та субпродуктів  4 

Лабораторна робота №12 Технологія приготування страв з 
птиці, кролика та дичини 4 

Лабораторна робота №13 Технологія приготування страв із 
яєць 2 

Лабораторна робота №14 Технологія приготування страв 2 
Лабораторна робота №15 Технологія приготування страв з 
сиру 2 

Лабораторна робота №16 Технологія приготування холодних 
страв і закусок 4 

Лабораторна робота №17 Технологія приготування солодких 
страв і напоїв 4 

Лабораторна робота №18 Технологія приготування страв з 
борошняних виробів 6 

Всього: 74 



 

 

12 
  
 

Тематика практичних занять для здобувачів вищої освіти денної 
форми навчання  

 
Назви тем Кількість 

годин 
Тема. Розрахунок витрат сировини при механічній кулінарній обробці  
овочів 

2 

Тема. Розрахунок витрат сировини при пластуванні риби 2 
Тема. Розрахунок витрат сировини при обвалці або жилуванні мяса 2 
Тема. Розрахунок витрат сировини при розробці птиці 2 
Тема. Розрахунок витрат сировини для приготування заправних супів 2 
Тема. Розрахунок витрат сировини при механічній кулінарній обробці  
овочів для приготування соусів. 

2 

Тема. Розрахунок витрат сировини для приготування страв із овочів 2 
Тема. Розрахунок витрат сировини для приготування крупяних та бобових 
виробів 

2 

Всього: 16 
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Тематика 
змісту самостійної роботи для студентів денної форми навчання 

 
№ 
з/п 

Назви тем Кількість 
годин 

1 Технологічні принципи виробництва і забезпечення якості кулінарної продукції. 6 
2 Технологічні схеми виробництва бульйонів і  відварів із різної сировини. 

Призначення і використання бульйонів. 
6 

3 Особливості морфологічного і хімічного складу м’яса риб, які обумовлюють 
використання різних технологічних прийомів для поліпшення якості готової 
продукції. 

10 

4 Технологічна характеристика мясної сировини; вимоги до якості Технологічний 
процес обробки м’яса і виробництва напівфабрикатів. 

10 

5 Характеристика технологічних процесів обробки і виробництва напівфабрикатів 
із сільськогосподарської птиці, кролів, дичини; їх асортимент; вимоги до якості 
напівфабрикатів. 

10 

6  Процеси, які відбуваються під час кулінарної обробки продуктів. 6 
7 Технологія приготування перших страв, їх класифікація 10 
8 Технологія виробництва соусів 10 
9 Технологічні процеси виробництва напівфабрикатів із овочів різного ступеню 

готовності 
6 

10 Класифікація кулінарної продукції із круп, бобових, макаронних виробів, 
особливості технологічних процесів її виробництва. Вимоги до якості страв із 
круп, бобових, макаронних виробів. Правила їх подавання. 

10 

11 Технологічна схема виготовлення напівфабрикатів із риби з кістковим скелетом. 
Технологічна схема виготовлення напівфабрикатів із риби з хрящовим скелетом. 

10 

12 Технологічний процес обробки м’яса і виробництва напівфабрикатів. Принципи 
кулінарного використання великокускових напівфабрикатів. Асортимент і 
характеристика великокускових, порційних і дрібнокускових напівфабрикатів із 
м’яса всіх видів. Управління якістю напівфабрикатів з метою розширення їх 
асортименту (маринування, ферментування, розпушування та ін.). 

10 

13 Характеристика технологічних процесів обробки і виробництва напівфабрикатів 
із сільськогосподарської птиці, кролів, дичини; їх асортимент; вимоги до якості 
напівфабрикатів. 

6 

14 Теоретичне обґрунтування вибору способів і режимів його обробки. Вплив 
особливостей хімічного складу яєчних продуктів на їхні технологічні властивості 
та кулінарне використання. 

6 

15 Технологія приготування з кисломолочного сиру,  класифікація 6 
16 Технологія приготування холодних закусок 6 
17 Особливості технології охолоджених  і швидкозаморожених напівфабрикатів 

різного ступеню готовності. 
6 

18 Асортимент борошняних страв. Технологія фаршів. Утворення тіста; процеси, які 
відбуваються при цьому. Фізико-хімічні процеси, що відбуваються у 
напівфабрикатах під час теплової обробки 

6 

 ВСЬОГО. 140 
Форма контролю (елементи контролю ): презентація, виконання розрахункових завдань 
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Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни «Технологія галузі» 

1. Сучасні технології підвищення якості страв із морської риби. 
2. Сучасні наукові напрями виробництва солодких страв. 
3. Дослідження впливу і видів теплової обробки на якість страв із м’яса. 
4. Дослідження впливу прянощів і приправ на якість кулінарної продукції. 
5. Національні традиції у технології страв та виробів з тіста. 
6. Сучасні напрями у виробництві овочевих страв. 
7. Порівняльна характеристика технології страв із м’яса сільськогосподарських та 

диких тварин. 
8. Особливості кулінарної обробки та виробництва страв із пернатої дичини. 
9. Інноваційні технології використання нерибних продуктів моря у приготуванні 

холодних і гарячих закусок. 
10. Сучасні технології використання грибів у виробництві кулінарної продукції. 
11. Виробництво фаршированих кулінарних виробів на основі рибного фаршу. 
12. Виробництво фаршированих кулінарних виробів на основі м’ясного фаршу. 
13. Виробництво десертної продукції зниженої калорійності. 
14. Виробництво холодних закусок із ікри риби та нерибних продуктів моря. 
15. Виробництво і дослідження якості змішаних десертних безалкогольних напоїв. 
16. Сучасні технології страв із десертних овочів. 
17. Порівняна характеристика технологій гарячих закусок із м’яса, риби та грибів. 
18. Аналіз технологій десертів та розширення їх асортименту. 
19. Особливості технології страв національної кухні. 
20. Сучасні технології соусів. 
21. Дослідження ефективності використання концентратів у виробництві кулінарної 

продукції і підвищення її якості. 
22. Дослідження ефективності використання замороженої продукції. 
23. Дослідження ефективності використання охолодженої продукції. 
24. Сучасні технології виробництва напоїв. 
25. Сучасні технології виробництва борошняних виробів. 
26. Технологія страв з використанням молекулярних структур. 
27. Розробка технології м’ясних напівфабрикатів підвищеної харчової цінності. 
28. Удосконалення рецептурного складу та технологічного процесу виробництва 

напоїв на основі фітоконцентратів.  
29. Удосконалення рецептурного складу та технологічного процесу виробництва страв 

із запечених овочів, плодів та грибів для дієтичного харчування.  
30. Удосконалення рецептурного складу та технологічного процесу виробництва  

борошняних напівфабрикатів.  
31. Вивчення споживчих та функціональних властивостей рибо-рослинних фаршів у 

складі кулінарної продукції.  
32. Вивчення споживчих та функціональних властивостей м’ясних фаршів, збагачених 

грибними порошками.  
33. Технологічне забезпечення якості солодких страв та напоїв на основі «суперфудів».  
34. Технологічне забезпечення якості соусів з високим вмістом біологічно активних 

речовин.  
35. Розробка технології солодких страв підвищеної біологічної цінності.  
36. Порівняльна характеристика технологій приготування страв та кулінарних виробів 

зі смаженої птиці. 
37. Вивчення споживчих та функціональних властивостей м’ясних та овочевих фаршів 

у складі кулінарної продукції геродієтичного спрямування.  
38. Вивчення споживчих та функціональних властивостей білкової сировини у складі 

кулінарної продукції для дитячого харчування.  
39. Розробка технології перших страв з підвищеною біологічною цінністю.  
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40. Удосконалення рецептурного складу та технологічного процесу виробництва 

страв та гарнірів з різних видів рису.  
41. Удосконалення рецептурного складу та технологічного процесу виробництва страв 

та гарнірів з бобових.  
42. Вивчення споживчих та функціональних властивостей плодово-ягідних порошків у 

складі кулінарної продукції для дитячого харчування. 
43. Розробка технології напоїв з високим вмістом білка.  
44. Технологічне забезпечення якості супів-кремів та супів-пюре на основі сухих 

овочевих порошків та дріжджових екстрактів. 
45. Удосконалення рецептурного складу та технологічного процесу виробництва 

паштетів підвищеної харчової цінності.  

 




