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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 
1. Математика 
2. Біологія. 
3. Хімія. 
4. Органічна хімія 
5. Фізика 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 
1. Органічна хімія. 
2. Хімія. 
3. Вища математика. 
4. Біологічна хімія та фізіологія харчування. 
5. Технічна мікробіологія. 
6. Харчові технології. 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 
− структуру, зміст, характер і специфіку майбутньої професійної 

діяльності; 
− зміст та основні форми навчання у вищому педагогічному закладі 

освіти; 
− роль виробничого навчання студентів у їх професійній підготовці; 
− загальну характеристику харчового виробництва; 
− загальну характеристику ресторанного господарства; 
− основні проблеми технологій харчової промисловості; 
− класифікацію та асортимент продукції закладів ресторанного 

господарства, 
− вимоги до якості харчової сировини, матеріалів, напівфабрикатів; 
− основи технологічних процесів виробництва продукції ресторанного 
− господарства, 
− способи виробництва продукції ресторанного господарства; 
− етапи технологічного процесу виробництва продукції ресторанного 
− господарства; 
− вимоги до якості готової продукції ресторанного господарства. 

вміти: 
− вміти сформулювати актуальні проблеми харчової промисловості 

України; 
− вміти визначати напрямки розвитку ресторанної галузі України; 
− мати навички з визначення маси відходів з сировини, 

напівфабрикатів та 
− готової продукції; 
− мати навички з організації робочого місця кухаря; 
− готувати напівфабрикати з риби; 



− проводити технологічні розрахунки у виробництві продукції 
ресторанного 

− господарства. 
− складати технологічні карти та схеми виробництва продукції 

ресторанного 
− господарства; 
− проводити механічну кулінарну обробку овочів, плодів, грибів; 
− визначати напрями удосконалення технологій виробництва харчової 
− продукції. 

3. Зміст робочої програми 
Змістовий модуль 1. Система освіти в Україні. 

Тема 1. Предмет, задачі і значення спеціальності.  
Тема 2. Принципи побудови системи освіти України. Характеристика 

основних типів навчальних закладів системи освіти.  
Тема 3. Стандарти вищої освіти (Державні, галузеві, УІПА)  
Змістовий модуль 2. Основи дидактики виробничого навчання. 

Тема 4. Проведення професійно-практичної підготовки  
Тема 5. Комплексне методичне забезпечення виробничого навчання.  
Тема 6. Ознайомлення студентів з виробничою і технологічною 

практикою  
Тема 7. Загальний огляд предметів, які вивчаються в даному вузі та 

участь у науковій діяльності. Змістовий модуль 3. Загальна характеристика 
харчової галузі  

Тема 8. Основні принципи харчових технологій на прикладі технології 
переробки м’яса  

Тема 9. Особливості виробництва продукції галузі  
Тема 10. Якість та безпека харчової продукції  
Тема 11. Типи та класифікація закладів та послуг ресторанного 

господарства.  
Тема 12. Історична довідка про деякі харчові продукти  
Тема 13. Харчування та склад харчових продуктів  
Тема 14. Актуальні проблеми технологій харчової промисловості  
Тема 15. Загальна характеристика ресторанного господарства України  

Змістовий модуль 4. Правила техніки безпеки. Механічна 
кулінарна обробка овочів, плодів, грибів 

Тема 16. Інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки, 
життєдіяльності на кухні-лабораторії.  

Тема 17. Інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки 
життєдіяльності на кухні-лабораторії. Організація робочого місця. 
Ознайомлення студентів з робочим місцем, устаткуванням та інвентарем.  

Тема 18. Механічна кулінарна обробка овочів,грибів. 
Змістовий модуль 5. Механічна кулінарна обробка риби та 

морепродуктів 
Тема 19. Механічна кулінарна обробка риби та морепродуктів. 



 Тема 20. Приготування напівфабрикатів із риби.  
Тема 21. Перевірочна робота. 

4. Рекомендована література 

№ 
з/п 

Найменування методичних матеріалів 
Рік  

видан
ня 

Наявність 
в бібл.  

примірн. 

Ел. 
варіант 

Код  

1 2 3 5 6 7 
1 Доцяк В.С. Українська кухня. Видання 2-ге, 

перероблене та доповнене. - Львів: Оріяна-
нова, 1998. - 558 с. / Для учнів професійно-
технічних закладів освіти 

1998 5 -  

2 Шумило Г.І. Технологія приготування їжі. 
Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2008. — 
506 с. ISBN 966-8251-06-7. 

2008 30 -  

3 Теоретичні основи харчових технологій: 
навч. посібник/ П. П. Пивоваров [та інші] ; за 
ред. д-ра техн. наук П. П. Пивоваров; Харк. 
держ. ун-т харчування та торгівлі. - 2-ге вид.. 
- Х.: [б. в.], 2011. - 362 с.: табл., рис.. - 
Бібліогр.: с. 360-362 (38 назв). - ISBN 978-
966-405-202-0 

2011 7 -  

5 Шалимінов О.В., Дятченко Т.П., Кравченко 
Л.О. та ін. Збірник рецептур національних 
страв та кулінарних виробів. Для підприємств 
громадського харчування всіх форм 
власності. K.: A.C.K., 2000. — 848 с. — ISBN 
966-539-170-4 

2000 5 -  

 
 


