МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
«КУЛІНАРНА МАЙСТЕРНІСТЬ КРАЇН СВІТУ»

Ступінь: бакалавр
Кількість кредитів ECTS 3

Розробник: Слащева А.В.,
доцент кафедри технології
в ресторанному господарстві
та готельної і ресторанної
справи, к.т.н., доцент

2018 – 2019 навчальний рік

1. Опис дисципліни
Найменування показників
Характеристика дисципліни
Вибіркова для студентів
Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва
напряму підготовки 6.140101
спеціальності") / вибіркова дисципліна
«Готельно-ресторанна справа»
Семестр (осінній / весняний)
осінній
Кількість кредитів
3
Загальна кількість годин
90
Кількість модулів
2
Лекції, годин
15
Практичні / семінарські, годин
15
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
60
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
2
самостійної роботи студента
3
Вид контролю
залік
2. Програма дисципліни
Ціль – формування у студентів професійних знань в області кулінарного
мистецтва національних кухонь народів різних країн світу з подальшим
розвитком ресторанного бізнесу в цілому і, зокрема, необхідністю організації
харчування закордонних туристів в Україні.
Завдання: надання студентам теоретичних знань і практичних вмінь з
особливостей системи харчування; переліку традиційної продовольчої
сировини; асортименту і технології страв і кулінарних виробів; способів
кулінарно-технологічної обробки; основ та особливостей вживання класичних і
місцевих прянощів, пряних овочів, а також соусів, приправ для утворення та
покращення смако-ароматичних властивостей їжі в національних кухнях.
Предмет: сучасні уявлення про національні особливості і технології
страв і кулінарних виробів в кухнях народів світу.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Класифікація національних кухонь.
2. Стисла характеристика історичного розвитку світового кулінарного
мистецтва.
3. Особливості національних кухонь країн Європи.
4. Особливості національних кухонь країн Ближнього сходу та Азії
5. Особливості кухонь Америки
6. Особливості кухонь країн Африки
7. Вживання прянощів в процесі приготування національних страв.
Класифікація і характеристика прянощів.
8. Суміші або комбінації прянощів. Загальна характеристика,
особливості складу приправ. Приправи в кухнях Європи. Східні приправи.

9. Естетичні вимоги, способи оформлення страв в національних кухнях.
10. Деякі принципи складання меню з урахуванням національних
традицій.
3. Структура дисципліни
Кількість годин
Назви змістових модулів і тем
усього
У тому числi
л
п/с
лаб
срс
Модуль 1. Особливості національних кухонь Європи
Тема 1. Особливості національних
12
2
2
8
кухонь країн Південної Європи (балканська та середземноморська кухні)
Тема 2. Особливості національних
12
2
2
8
кухонь країн Північної Європи (скандинавські кухні)
Тема 3. Особливості національних
12
2
2
8
кухонь країн Центральної і Східної
Європи
Тема 4. Особливості національних
12
2
2
8
кухонь країн Західної Європи
48
8
8
32
Разом за 1 модуль
Модуль 2. Особливості національних кухонь Австралії, Америки та Африки
Тема 5. Особливості національних
12
2
2
8
кухонь країн Австралії та Нової Зеландії
Тема 6.
Особливості національних
кухонь країн Америки
14
2
2
10
Тема 7. Особливості національних кухонь
16
3
3
10
африканського континенту та
Аравійського півострову
Разом за 2 модуль
42
7
7
28
Усього годин
90
15
15
60

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п
1

2
3
4
5
6

Вид та тема семінарського заняття
Семінар з виконанням практичних задач
Особливості національних кухонь країн Південної Європи
(балканська та середземноморська кухні)
Семінар з виконанням практичних задач
Особливості національних кухонь країн Північної Європи
(скандинавські кухні)
Семінар з виконанням практичних задач
Особливості національних кухонь країн Центральної і Східної Європи
Семінар з виконанням практичних задач
Особливості національних кухонь країн Західної Європи
Семінар з виконанням практичних задач
Особливості національних кухонь країн Австралії та Нової Зеландії
Семінар з виконанням практичних задач

Кількість
годин
2

2
2
2
2
2

7

Особливості національних кухонь країн Америки
Семінар з виконанням практичних задач
Особливості національних кухонь африканського континенту та
Аравійського півострову
Всього

3
15

5. Індивідуальні завдання
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою, складання меню для
іно- земних туристів.
3. Дослідження інноваційних технологій різних країн світу
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Кількість
годин
Вид та тема
самостійЗміст самостійної роботи
семінарських занять
ної
роботи
Модуль 1. Особливості національних кухонь Європи
1. Опрацювання конспекту лекцій та
Семінар з виконанням
рекомендованої літератури для обговорення питань
практичних задач
заняття. Вивчення технологій приготування страв за
Особливості
темою заняття Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 9].
національних кухонь
2. Підготовка технологічних схем і карт
2
країн Південної
показникових страв певної кухні згідно з темою
Європи (балканська та
заняття
3. Підготовка до приготування страв відповідно до
середземноморська
теми заняття
кухні)
1. Опрацювання конспекту лекцій та
Семінар з виконанням
рекомендованої літератури для обговорення питань
практичних задач
заняття. Вивчення технологій приготування страв за
Особливості
темою заняття Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 9].
національних кухонь
2. Підготовка технологічних схем і карт
2
країн Північної
показникових страв певної кухні згідно з темою
Європи
заняття
3. Підготовка до приготування страв відповідно до
(скандинавські кухні)
Семінар з виконанням
практичних задач
Особливості
національних кухонь
країн Центральної і
Східної Європи
Семінар з виконанням
практичних задач
Особливості
національних кухонь
країн Західної Європи

2

2

теми заняття
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення питань
заняття. Вивчення технологій приготування страв за
темою заняття Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 9].
2. Підготовка технологічних схем і карт
показникових страв певної кухні згідно з темою
заняття
3. Підготовка до приготування страв відповідно до
теми заняття
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення питань
заняття. Вивчення технологій приготування страв за
темою заняття Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 9].
2. Підготовка технологічних схем і карт
показникових страв певної кухні згідно з темою
заняття
3. Підготовка до приготування страв відповідно до
теми заняття

Засоби
діагностики

Фронтальне та
індивідуальне
опитування,
дегустація
готових страв

Фронтальне та
індивідуальне
опитування,
дегустація
готових страв

Фронтальне та
індивідуальне
опитування,
дегустація
готових страв

Фронтальне та
індивідуальне
опитування,
дегустація
готових страв

Разом змістовий
8
модуль 1
Модуль 2. Особливості національних кухонь Австралії, Америки та Африки
1. Опрацювання конспекту лекцій та
Семінар з виконанням
рекомендованої літератури для обговорення питань
практичних задач
Фронтальне та
заняття. Вивчення технологій приготування страв за
Особливості
індивідуальне
темою заняття Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 9].
національних кухонь
опитування,
2. Підготовка технологічних схем і карт
2
країн Австралії та
дегустація
показникових страв певної кухні згідно з темою
Нової Зеландії
готових страв
заняття
3. Підготовка до приготування страв відповідно до
теми заняття

Семінар з виконанням
практичних задач
Особливості
національних кухонь
країн Америки

Семінар з виконанням
практичних задач
Особливості
національних кухонь
африканського
континенту та
Аравійського
півострову
Разом змістовий
модуль 2
Разом

2

3

7
15

1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення питань
заняття. Вивчення технологій приготування страв за
темою заняття Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 9].
2. Підготовка технологічних схем і карт
показникових страв певної кухні згідно з темою
заняття
3. Підготовка до приготування страв відповідно до
теми заняття
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення питань
заняття. Вивчення технологій приготування страв за
темою заняття Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 9].
2. Підготовка технологічних схем і карт
показникових страв певної кухні згідно з темою
заняття
3. Підготовка до приготування страв відповідно до
теми заняття

Фронтальне та
індивідуальне
опитування,
дегустація
готових страв

Фронтальне та
індивідуальне
опитування,
дегустація
готових страв

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами
навчання та компетентностями
Загальні

Результати навчання

Компетентності
Предметно-спеціальні

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Здатність працювати з
інформацією у тому числі в
+
глобальних комп’ютерних
мережах.
2. Здатність скласти меню
для харчування іноземних
туристів.
3. Здатність надати оцінку
технологічним процесам
виробництва
напівфабрикатів і готової
кулінарної продукції
4. Здатність забезпечити
відповідність роботи
сучасним вимогам послуг у
закладах туристичнорекреаційної сфери
5. Здатність організовувати
виробничий процес на
сучасному рівні
6.
Здатність
підвищити
рівень відповідності класу та
спеціалізації затребуваних
сучасним споживачам і
перспективних
закладів
ресторанного господарства у
нашій країні.
7. Здатність до використання
набутих знань, професійних
технологій та інновацій у
практичній діяльності
8. Здатність здійснювати
підбір технологічного
устаткування та обладнання;
уміння вирішувати питання
раціонального використання
матеріальних ресурсів
9. Здатність до критичного
оцінювання стану та
тенденцій розвитку
технологій ресторанного
господарства.
10. Здатність аналізувати та
прогнозувати процеси
ресторанного господарства

+

+

+

+

+

+

+

+

+

на всіх рівнях, визначати
закономірності та тенденції
їх розвитку.
11. Здатність
використовувати відповідне
програмне забезпечення,
математичні моделі та
методи для проведення
розрахунків щодо
рецептурних складових
12. Здатність швидко та
ефективно розв’язувати
проблеми пошуку нових
трендів у ресторанному
господарстві шляхом
практичного використання
сучасних технологій
13. Здатність ефективно та
доцільно застосувати
широке коло знань
технології та організації в
ресторанному господарстві

+

+

+

+

8. Методи викладання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури).
9. Методи оцінювання
Залік
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
заліку: впродовж семестру (100 балів).
Оцінювання студентів протягом семестру
№ теми
практичного
заняття
Тема 1
Тема 2
Тема 3

Тестові
завдання
3
3
3

Вид роботи/бали
Ситуаційні Обговорення
Індивізавдання,
теоретичних
дуальне
задачі
питань теми
завдання
Змістовий модуль 1
3
3
20
3

ПМК

Сума
балів
6
26
6

Тема 4
Разом змістовий
модуль 1
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Разом змістовий
модуль 2
Разом

3

3

12

12

3
3
3
12

Змістовий модуль 2
3
3
3
12

20

6

12

6

50

12

26
6
18

6

50

20

20

100

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів,
отриманих за результатами екзамену та за результатами складання змістових
модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання
загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).
100-бальна шкала
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
35-59
0-34

Оцінка
Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
Електронний конспект лекцій, методичні рекомендації з вивчення
дисципліни, комплекти індивідуальних завдань, навчальна та наукова
література, нормативні документи.
1. Кулінарна майстерність країн світу: курс лекцій для студ. спеціальності
241 «Готельно-ресторанна справа» ден. та заоч. форм навчання [Текст] / А. В.
Слащева; М-во освіти і науки України, Донецьк. нац. ун-т економіки і тор- гівлі
ім. М. Туган-Барановського, каф. технології в рестор. госп. та готел. і рестор.
справи. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 177 с.
2. Кулінарна майстерність країн світу: метод. рекомендації до вивчення
курсу / А.В.Слащева. – Кривий Ріг: Дон ДУЕТ, 2018. – 46 с.
3. Кулінарна майстерність країн світу: метод. рекомендації для організації
самост. роботи студ. спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» ден. та
заоч.
форм навчання [Текст] / А. В. Слащева, А. В. Клименко; М-во освіти і
2
науки України, Донецьк. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. ТуганБарановського, каф. технології в рестор. госп. та готел. і рестор. справи. –
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