
БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА 

«ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»  

 

 кваліфікація, що присвоюється 

Бакалавр з харчової технології. 

 тривалість програми 

4 роки. 

 кількість кредитів 

240 кредитів ECTS. 

 рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки 

кваліфікацій та Європейської рамки кваліфікацій 

Бакалавр (перший цикл вищої освіти). 

 галузь навчання  

18 "Виробництво та технології". 

 конкретні вимоги щодо вступу  

Зарахування проводиться приймальною комісією згідно з «Умовами 

прийому до ВНЗ» та «Правилами прийому до ДонНУЕТ».  

 конкретна процедура визнання попереднього навчання 

(формального, неформального, неофіційного)  

На навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий курс                               

(з нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим 

строком навчання) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста. Прийом здійснюється за результатами 

фахового вступного випробування. 

 кваліфікаційні вимоги та положення, включно з вимогами 

стосовно закінчення навчального закладу  

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Атестація якості 

підготовки бакалавра з харчової технології щодо встановлення фактичної 

відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної 

характеристики здійснюється екзаменаційною комісією з фаху. Атестація 

передбачає оцінку рівня професійних знань, умінь та навичок випускників та 

включає захист  дипломної роботи і складання комплексного екзамену з 

базової освіти. Присвоєння кваліфікації «Бакалавр з харчової технології» 

здійснює екзаменаційна комісія Університету. 

 профіль програми  

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ECTS, в т.ч.: 

обов'язкові дисципліни – 162,5 кредити (дисципліни гуманітарної підготовки 

– 25 кредитів, дисципліни природничо-наукової та загальноекономічної 

підготовки – 35 кредитів, дисципліни професійної та практичної підготовки – 

102,5 кредити); дисципліни вільного вибору студента – 67 кредитів 

(дисципліни гуманітарної підготовки – 13 кредитів, дисципліни природничо-

наукової та загальноекономічної підготовки – 24 кредити, дисципліни 

професійної та практичної підготовки – 30 кредитів); атестація –10,5 кредити. 

 



 результати навчання програми 
Знання і розуміння     

розуміння сутності планування технологічного процесу виробництва; 

розуміння сутності впливу маркетингової діяльності та комплексу 

маркетингових заходів на ринок і конкурентну позицію підприємства у сфері 

готельно-ресторанного бізнесу; 

знання методів контролю якості сировини і готової продукції; 

знання сучасних стандартів, методичних, нормативних та інших 

керівних матеріалів організації і ведення процесів у виробництві;  

знання теоретичних основ розробки технологічної документації; 

знання загальних технологічних параметрів на виробничій дільниці; 

базові знання щодо організації впровадження стандартів; 

базові знання щодо вдосконалення технологічних операцій; 

базові знання щодо визначення ефективності впровадження 

технологічних і проектних рішень на виробництві; 

базові знання щодо організації роботи з підвищення кваліфікації 

робочих на виробничій дільниці; 

базові знання щодо раціонального використання сировини, обладнання 

та допоміжних матеріалів; 

базові знання щодо методики розрахунку витрат сировини, виробничих 

рецептур; 

базові уявлення про застосування інформаційних технологій для 

ефективного управління виробництвом, здобуття необхідної інформації, 

проведення досліджень і обробки отриманих результатів. 
Застосування знань і розумінь 

володіння сучасними стандартами, методичними, нормативними та 

іншими керівними матеріалами організації і ведення процесів у виробництві;  

уміння забезпечення дотримання технологічних параметрів на 

виробничій дільниці; 

уміння координувати діяльність бригад на дільниці; 

уміння забезпечити високий рівень якості готової продукції; 

уміння розрахунку витрат сировини, виробничих рецептур; 

уміння з організації роботи з підвищення кваліфікації робочих на 

виробничій дільниці; 

уміння слідкувати за відповідністю параметрів технологічного процесу 

заданим; 

уміння застосувати інформаційні технології для ефективного 

управління виробництвом, здобуття необхідної інформації, проведення 

досліджень і обробки отриманих результатів; 

уміння розробляти технологічний режим виробництва; 

уміння раціонально використовувати сировину, обладнання та 

матеріали; 

уміння вивчати маркетингову діяльність та комплекс маркетингових 

заходів впливу на ринок і конкурентну позицію підприємства у сфері 

готельно-ресторанного бізнесу; 



уміння корегувати технологічний режиму і рецептуру в залежності від 

наявності та якості сировини; 

уміння впроваджувати у виробництво прогресивні технології; 

уміння застосувати інноваційні інформаційні технології у роботі 

підприємств; 

володіння сучасною діловою українською та іноземними мовами 

професійного спрямування; 

уміння визначати завдання по підготовці, розробці і впровадженню 

нових прогресивних стандартів та технічних умов на продукцію, яка 

випускається дільницею підприємства. 

Формування суджень 

здатність планувати технологічний процес виробництва; 

здатність впроваджувати у виробництво прогресивні технології; 

здатність розробляти технологічну документацію; 

здатність впроваджувати заходи по раціональному використанню 

сировини, напівфабрикатів, допоміжних матеріалів;  

здатність використовувати професійні знання й практичні навички для 

вирішення практичних завдань в галузі харчової технології та інженерії. 
 

 структура програми з кредитами 
 

Таблиця 1 - Обов’язкові дисципліни  

№ 

з/п 
Назва дисципліни 

Се-

местр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

всього/ 

на тиждень 

Форма 

контролю 

1.  
Історія української державності та 

культури 
1 5 150/5 залік 

2.  Іноземна мова 1 5 150/5 екзамен 

3.  Філософія 1 5 150/5 екзамен 

4.  Ділова українська мова 2 5 150/5 екзамен 

5.  Соціологія та політологія 2 5 150/5 екзамен 

6.  Вища математика 1 5 150/5 екзамен 

7.  Харчова хімія 1,2 10 
150/5 

150/5 

екзамен, 

екзамен 

8.  
Інформатика та інформаційні 

технології 
2 5 150/5 залік 

9.  Мікробіологія і товарознавство  3 5 150/5 екзамен 

10.  Основи туризмознавства 3 5 150/5 екзамен 

11.  
Стандартизація, сертифікація і 

метрологія 
6 5 150/5 залік 

12.  
Технологія продукції 

ресторанного господарства 

4, 
5, 
6, 
 

19 

120/4 

180/6 

150/5 

 

екзамен, 

залік, 

екзамен, 

курсова, 



7 120/4 екзамен 

13.  Фізіологія, гігієна і санітарія 4 5 150/5 екзамен 

14.  
Прикладна механіка, процеси і 

апарати харчових виробництв 
3 5 150/5 екзамен 

15.  
Теоретичні основи харчових 

технологій 
4 5 150/5 екзамен 

16.  Харчові технології  5,6 10 
150/5 

150/5 

екзамен, 

екзамен 

17.  Менеджмент 5 5 150/5 

екзамен, 

курсова 

робота 

18.  Маркетинг 5 5 150/5 екзамен 

19.  
Організація ресторанного 

господарства 

6, 

7, 

8 

 

 

15 

150/5 

150/5 

150/5 

 

 

залік, 

екзамен, 

екзамен, 

курсова 

робота 

20.  

Управління якістю продукції та 

послуг готельно-ресторанного 

господарства 

7 5 150/5 екзамен 

21.  
Проектування закладів 

ресторанного господарства 
7 5,5 156/5,5 

екзамен, 

курсовий 

проект 

22.  
Комп'ютерне технологічне 

проектування 
8 5 150/5 екзамен 

23.  Практика ознайомча  2д 3 90/0 залік 

24.  Практика навчально-виробнича 4д 3 90/0 залік 

25.  Практика технологічна 6д 6 180/0 залік 

26.  
Практика переддипломна 

(виробнича) 
9 6 180/0 залік 

 

 

Таблиця 2- Дисципліни вільного вибору студента 

 

№ 

з/п 
Назва дисципліни 

Се-

местр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

всього/ 

на тиждень 

Форма 

контролю 

1.  
Тренінг з іноземної мови 

2д 3 90/3 залік 
Тренінг із самореалізації 

2.  

Економічна теорія, макро-    

і мікроекономіка 3 3 90/3 залік 

Основи охорони праці 

3.  Господарське право 3 4 120/4 залік 



Міжнародні економічні відносини 

4.  

Тренінг "Трудове та договірне 

право" 6д 3 90/3 залік 

Тренінг "Законодавство у галузі" 

5.  
Фізика 

2 3 90/3 екзамен 
Біохімія 

6.  

Етика службового спілкування 

2д 3 90/3 залік Виставкова справа і POS- 

маркетинг 

7.  
Електро- та теплотехніка 

3 3 90/3 екзамен 
Комп'ютерна графіка  

8.  
Бухгалтерський облік 

4 3 90/3 екзамен 
Фінанси, гроші та кредит 

9.  

Основи наукових досліджень та 

інтелектуальна власність 4 3 90/3 залік 

Патентознавство  

10.  

Методи контролю в галузі 

5 3 90/3 залік Поглиблене вивчення харчової 

хімії 

11.  

Підприємництво та бізнес 

культура 5 3 90/3 екзамен 

Управління персоналом 

12.  

Економіка підприємства 

8 3 90/3 екзамен Економіко-організаційні основи 

бізнесу 

13.  
Основи кулінарної майстерності 

2д 3 90/3 залік 
Вступ до фаху 

14.  

Устаткування закладів 

ресторанного господарства 
4 3 90/3 залік 

Устаткування закладів готельного 

і ресторанного господарства 

15.  
Тренінг "Кулінарна майстерність" 

4д 3 90/3 залік 
Тренінг "Кухні народів світу" 

16.  

Тренінг "Національний 

ресторанний сервіс" 4д 3 90/3 залік 

Тренінг "Ресторанна справа" 

17.  

Тренінг з бухгалтерського обліку, 

фінансів, грошей та кредиту 4д 3 90/3 залік 

Тренінг з бухгалтерського обліку 

18.  

Громадське будівництво та 

інженерне обладнання будівель                   6 3 90/3 екзамен 

Інфраструктура готельного і 



ресторанного господарства 

19.  

Тренінг "Основи 

автоматизованого проектування та 

дизайн об’єктів ресторанного 

господарства" 
6д 3 90/3 залік 

Тренінг "Барна справа та 

організація роботи сомельє" 

20.  
Організація роботи ПГРГ 

7 3 90/3 залік 
Захист прав споживачів 

21.  

Дизайн об'єктів та інтер'єр 

приміщень закладів готельно-

ресторанного бізнесу 7 3 90/3 залік 

Сучасні архітектурні та інтер’єрні 

рішення 

22.  

Поглиблене вивчення технології в 

ресторанному господарстві 8 3 90/3 залік 

Кулінарне мистецтво країн світу 

 

Атестація 

 

№ 

з/п 
Назва дисципліни 

Се-

местр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

всього/ 

на тиждень 

Форма 

контролю 

1. 

Комплексний  екзамен з базової 

освіти:  

Технологія продукції  

ресторанного господарства, 

Організація ресторанного 

господарства, Проектування 

закладів ресторанного 

господарства 

9 1,5 45/0 екзамен 

2. 
Виконання та захист дипломної 

роботи 
9 9 270/0 екзамен 

 

 форма навчання 

денна. 

 положення про оцінювання та шкала оцінок 

Оцінювання здійснюється відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу (протокол Вченої Ради № 8 від 29.05.2015, наказ ректора            

№ 44 від 29.05.2015) (http://www.donnuet.edu.ua/uploads/files/ 

polorgnavproc15.pdf) та Тимчасового положення про проведення 

підсумкового контролю знань у формі тестування у ДонНУЕТ (протокол 



Вченої Ради № 3 від 2.11.2016, наказ ректора № 127 від 3.11.2015) 

(http://www.donnuet.edu.ua/ uploads/files/polojennya/test_project.pdf). 
Схема оцінювання у ДонНУЕТ (довідник з розподілу оцінок)  

 

Оцінка за національною шкалою / 

National grade 

Рівень досягнень, % / Marks, % 

Національна диференційована шкала 

Відмінно / Excellent 90 – 100 

Добре / Good 75 – 89  

Задовільно / Satisfactory 60 – 74  

Незадовільно / Fail 0 – 59  

Шкала ECTS 

A 90 – 100  

B 80 – 89 

C 75 – 79  

D 70 – 74  

E 60 – 69  

Fx 20 – 59  

F 0 – 19 

 

 навчальні практики  
 

Рік 

навчання  

Семестр/ 

кількість 

кредитів 

Кількіс

ть 

тижнів 

Назва практики 

1 курс 2д / 3 кредити 2 Практика ознайомча 

2 курс 4д / 3 кредити 2 Практика навчально-виробнича 

3 курс 6д / 6 кредитів 4 Практика технологічна 

4 курс 9 / 6 кредитів 4 Практика переддипломна (виробнича) 

 

 керівник програми чи еквівалентна посада 

Никифоров Радіон Петрович  – зав. кафедри технології в ресторанному 

господарстві та готельної і ресторанної справи, кандидат технічних наук, 

доцент. 

Україна, 50005, м. Кривий Ріг, вул. Островського, 16, ауд. 504в. 

Тел.: (050) 473-68-28 

Електронна пошта: technol@donnuet.edu.ua 

Сайт: http://technol.donnuet.edu.ua 

 

 професійні профілі випускників 



Фахівець з харчової технології базового рівня має високий рівень 

теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану 

фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади: майстер виробничої 

дільниці; керівник виробничих підрозділів на комерційних підприємствах; 

менеджер з досліджень та розробок; інженер-проектувальник; інженер-технолог; 

інженер з якості та стандартизації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА КУЛЬТУРИ  

 

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність  181  «Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

Мета викладання навчальної дисципліни – надання знань, про 

сутність державотворчих процесів, що відбувалися в минулому й 

відбуваються в сучасній Україні, їх об’єктивну зумовленість, взаємозв’язки 

та взаємозалежності. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

 сутності суспільно-політичного розвитку української державності; 

 особливостей, етапів та методики ІУДК; 

 загальносвітового історичного процесу. 

застосування знань і розумінь: 

 уміння використовувати матеріал з усіх періодів історії української 

державності та культури;  

 уміння аналізувати факти, дати, персоналії, райони проживання та 

розселення різноманітних етнічних груп, лінії проходження 

кордонів української держави в минулому та сьогоденні; 

особливості військових баталій різних часів; 

 уміння виявляти причини, суть та наслідки найбільш важливих 

суспільно-політичних подій (реформи, революції). Зіставляти 

історичні процеси з епохами, застосовувати набуті знання для 

прогнозування суспільних процесів; формування свідомості 

громадянина й патріота України. 

формування суджень: 

 орієнтуватися в історичному матеріалі використовуючи причинно-

наслідковий принцип; 

 аналізувати та зіставляти історичні процеси, що відбувалися на 

території України з іншими подіями всесвітньої історії; 

 працювати з картою, ідентифікувати історичні персоналії, об’єкти 

культурної спадщини. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 

завдання 



підсумкове –  ПМК. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 
Галузь знань,  

спеціальність,ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів 2,8 

ECTS – 5 

Галузь знань 18 "Виробництво та 

технології" 

 
 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов`язкова. 

Модулів – 1 Спеціальність  181  

«Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в 

ресторанному господарстві» 
 

Рік підготовки:  

Змістових 

модулів – 2 

1-й  

Семестр 

Загальна 

кількість годин -  

150 

І-й І-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної 

форми 

навчання: 5 

аудиторних - 65 

самостійної 

роботи  

студента - 85 

Ступінь: бакалавр 52 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

13 год. 6  год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

 85 год. 136 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. год. 

Вид контролю: ПМК 

 

8. Викладач 

Романуха О.М., к.і.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Державність України ІV – ІІ тис. до н.е. – поч. 

ХIХ ст. 

ТЕМА 1. Доісторичне минуле України.  

1. Поява та розселення людей на території України (палеоліт, мезоліт, 

неоліт) 

2. Трипільська культура 

3. Кочовики раннього залізного віку (кіммерійці, скіфи, сармати) 



4. Античні міста-колонії Північного Причорномор’я та Криму 

5. Перші писемні згадки про давніх слов’ян (венедів, антів, склавинів). 

Велике розселення слов’ян 

 

ТЕМА 2. Княжа доба української історії.  

1. Виникнення та розквіт Київської Русі 

2. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава 

3. Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток 

Київської Русі та Галицько-Волинської держави 

 

ТЕМА 3. Українські землі у складі іноземних держав у другій половині 

ХІV – ХVІ ст.  

1. Боротьба Польщі і Литви за Галицько-Волинську спадщину. 

Становище українських земель 

2. Кревська унія. Утворення Кримського ханства. Люблінська, 

Берестейська унії, їх зміст і наслідки 

3. Політичний, соціально-економічний та культурний розвиток 

українських земель 

4. Виникнення козацтва і утворення Запорізької Січі. Повстання 90-х 

років ХVІ ст. 

 

ТЕМА 4. Українські землі в першій половині ХVІІ ст. Національно – 

визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.  

1. Українські землі в першій половині ХVІІ ст. Козацькі повстання 1620-х 

– 1630-х рр. 

2. Причини, характер, рушійні сили Визвольної війни українського 

народу проти Польщі 

3. Основні етапи Визвольної війни. Переяславська рада. Березневі статті і 

їх наукова оцінка 

4. Формування основних принципів національної державницької ідеї. 

 

ТЕМА 5. Українські землі в 60-80-ті рр. ХVІІ ст.  

1. Загострення кризи української державності у 1657-1663 рр. 

2. Боротьба за возз’єднання козацької України (1663-1668 рр.) 

3. Криза і поразка визвольної боротьби 

 

ТЕМА 6. Українські землі наприкінці ХVІІ – ХVІІІ ст.  

1. Україна за гетьманування І. Мазепи. Конституція Пилипа Орлика 

2. Колоніальна політика російського царизму щодо України. Гетьман 

І. Скоропадський, наказний гетьман П. Полуботок 

3. Діяльність гетьманів Д. Апостола та К. Розумовського 

4. Ліквідація автономного устрою України і Запорізької Січі. Розгортання 

гайдамацького та опришківського рухів 

 

ТЕМА 7. Українські землі наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.  



1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у 

першій половині ХІХ ст. 

2. Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. 

3. Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

 

Змістовий модуль 2 Відродження національної свідомості народу 

України, українська державність у ХІХ-ХХ ст. Незалежна Україна поч. 

ХХІ ст. 

 

ТЕМА 1. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині 

ХІХ ст.  

1. Скасування кріпосного права та реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. 

2. Промисловий переворот другої половини ХІХ ст. 

3. Національний рух на українських землях у складі Російської імперії. 

4. Українське культурне життя у другій половині ХІХ ст. 

 

ТЕМА 2. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-

Угорської) імперії у другій половині ХІХ ст.  

1. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель 

2. Суспільно-політичні процеси на західноукраїнських землях у складі 

Австро-Угорської імперії 

3. Розвиток культури у другій половині ХІХ ст. 

 

ТЕМА 3. Українські землі на початку ХХ ст.  

1. Суспільно-політичний та національний рух на українських землях під 

владою Російської імперії 

2. Соціально-економічний розвиток. Столипінська аграрна реформа 

3. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Україна у Першій світовій 

війні 

 

ТЕМА 4. Українська національно-демократична революція (1917-1920 рр.).  

1. Революційні події в Україні у 1917 – на початку 1918 р. 

2. Українська держава часів П. Скоропадського 

3. Українські землі періоду Директорії 

4. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) 

5. Політика радянської влади в Україні 

 

ТЕМА 5. Україна в міжвоєнний період.  

1. Україна в умовах нової економічної політики 

2. Індустріалізація та її соціально-економічні наслідки 

3. Колективізація. Голодомор 1932-1933 рр. 

4. Утвердження сталінського тоталітарного режиму 

5. Західноукраїнські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. 

 

ТЕМА 6. Україна під час Другої світової війни (1939-1945 рр.).  



1. Початок Другої світової війни 

2. Початок Великої Вітчизняної війни 

3. Україна в роки окупації 

4. Визволення України 

 

ТЕМА 7. Україна в другій половині 40-х – кінці 80-х років ХХ ст.  

1. Післявоєнна відбудова та розвиток України в 1945 – початку 1950-х рр. 

2. Україна в умовах десталінізації 

3. Поглиблення системної кризи тоталітарного режиму в другій половин 

60-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст. Дисидентський рух 

4. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України. 

 

ТЕМА 8. Україна в умовах незалежності.  

1. Державотворення незалежної України 

2. Трансформація економічної системи 

3. Зовнішня політика України 

4. Основні напрямки розвитку культури, освіти, науки 

 

10. Рекомендована література  

1. Історія України : Змістовні модулі для семінарських занять для студ. 

екон. і торг. спец. / [Г.С. Бігун, О.І. Мармазова, О.М. Романуха та ін.]. – 

Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – 33 с. 

2. Бігун Г.С. Історія України від найдавніших часів до сьогодення : навч.-

метод. посіб. для студ. екон. і торг. спец. / Г.С. Бігун, О.М. Романуха. – 

Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – 141 с. 

3. Історія України : тести для студ. екон. і торг. спец. / [Г.С. Бігун, 

О.І. Мармазова, О.М. Романуха та ін.]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – 44 

с. 

4. Історія України : зміст. модулі : навч.-метод. посіб. для студ. екон. і торг. 

спец. / [Г.С. Бігун, О.І. Мармазова, О.М. Романуха та ін.]. – Донецьк : 

ДонНУЕТ, 2010. – 198 с. 

5. Бігун Г.С. Історія України : навч. посіб. для студ. екон. і торг. спец. / [Г. 

С. Бігун, О.І. Мармазова, О. М. Романуха]. – Донецьк : ДонНУЕТ , 2011. 

– 257 с. 

6. Романуха О.М. Хрестоматія з історії України] : для студ. екон. та торг. 

профілю / О.М. Романуха. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. –  297 с. 

7. Історія України : навчальний посібник для студентів економічних і 

торгівельних спеціальностей та слухачів підготовчого відділення / О.І. 

Мармазова, О.М. Романуха. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 445 с. 

8. Кузнец Т.В. Історія України ХІХ століття : навч. посіб. / Т.В. Кузнець. - 

Умань : Жовтий, 2011. - 354 с.  

9. Білоцерківський В.Я. Історія України: Навчальний посібник / 

В.Я. Білоцерківський. – Київ : Центр учбової літератури. - 2007. - 536 с.  

10. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник / О. Бойко. - К. : 

Академвидав. - 2006. - 688 с. 



ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) 

Галузь знань 18 «Виробництво та технології» 

Спеціальність 181 «Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - формування необхідної 

комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування 

в усній і письмовій формах; вдосконалення вмінь та навичок читання, перекладу, 

письма; вироблення навичок читання та реферування професійної інформації, 

ведення бесіди з професійної тематики, ділового листування. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

особливостей англійської орфографії та основних правил граматики; 

вимог до оформлення та складання ділової документації; 

правил усного ділового спілкування; 

основних вимог до культури мовлення. 

 

застосування знань і розумінь: 

грамотно спілкуватися в межах усного ділового мовлення; 

вести переговори та презентації згідно вимог ділового мовлення;  

читати тексти фахового і загального характеру англійською мовою і 

перекладати їх; 

укладати та редагувати листи, звіти та ін., точно виражаючи зміст;  

складати необхідні види документів; 

користуватися необхідною літературою; 

заповнювати документацію. 

 

формування суджень: 

здатність набуття студентом навичок практичного володіння іноземною 

мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої 

професійними потребами; одержання оновленої фахової інформації через іноземні 

джерела; 

користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах 

побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; 

переклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру; 

формування основних вмінь використання знань на практиці під час ведення 

ділової бесіди або спілкування по телефону в ділових цілях з урахуванням 

конкретних умов; 

ознайомлення з найбільш відомими зразками мовленнєвої поведінки під час 

проведення ділових зборів, презентацій та переговорів; 

ознайомлення з особливостями оформлення найбільш вживаних паперів. 

 



3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов’язкова). 

 

4. Цикл: перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – виступ з основного питання, усна доповідь, доповнення, 

запитання до того, хто відповідає, рецензія на виступ; участь у дискусіях, 

інтерактивних формах організації заняття, письмові завдання (тестові, 

контрольні, реферат), самостійне опрацювання тем, підготовка тез, 

конспектів навчальних або наукових текстів, систематичність роботи на 

семінарських заняттях, активність під час обговорення питань (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: англійська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5 

Галузь знань: 

18 «Виробництво та 

технології» Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов’язкова. 

 

Спеціальність: 

181 «Харчові технології» 

Спеціалізація: 

««Технології в ресторанному 

господарстві» 

Модулів – 4 

Ступінь: 

бакалавр 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

 

 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

150 

1-й  1-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 6,5 

 

год. 2 год. 

Практичні 

65 год. 12 год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

85 год. 136 год. 

Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю: екзамен 

 



8. Викладач 

Політикін В. П., ст. викладач. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Ресторанне господарство 
Тема 1.Персонал  та сервіси ресторанного  господарства.   

1.1. Читання й говоріння: професії ресторанногогосподарства. Вимоги до 

персоналу. Сервіси. Реклама та конкуренція у ресторанному бізнесі. Ребрендінг. 

1.2 Граматика: Present Simple, артиклі, прийменники місця та часу, модальні 

дієслова та вирази.  

1.3. Лексика: глосарій на позначення професій у ресторанному господарстві, опис 

роботи, знайомство та супровід клієнтів ресторану.  

1.4. Письмо: написання доповіді про відвідання ресторану.   

 

Тема 2.Обслуговування клієнтів. 

2.1. Читання й говоріння: Типи ресторанів. Замовлення столиків у ресторані. 

Замовлення сніданків (континентальний сніданок, сніданок "шведський стіл"). 

Робота барів.  

2.2. Граматика: Present Continuous, обчислювані та необчислювані іменники.  

2.3. Лексика: глосарій на позначення страв та сервісів ресторану, висловлювання 

своєї думки, способи погодження та заперечення, терміни ресторанного  

господарства. 

2.4. Письмо: складання списку обов’язків чергового кухаря. 

 

Змістовий модуль 2. Продукти  

Тема 3. Хліб, кондитерські вироби та крупи 

3.1. Читання й говоріння: хліб, різновиди хлібних продуктів. Національні 

різновиди хлібу. Тістечка, печиво, торти та інші кондитерські вироби. Крупи та 

страви, що готуються із круп.  

3.2. Граматика: Pаst Simple, слова на позначення кількості, вживання слів some, 

any та конструкцій із ними.  

3.3. Лексика: глосарій на позначення хліба та хлібобулочних 

виробів,кондитерських виробів та круп.  

3.4. Письмо: складання рецепта тістечок/торта. 

 

Тема 4. М'ясо та м'ясні продукти 
4.1. Читання й говоріння: М'ясо різних видів. Вироби із м'яса. Обробка м'яса. 

М'ясні консерви.  

4.2. Граматика: Pаst Simple Passive, прийменники місця.  

4.3. Лексика: глосарій на позначення різновидів м'яса та м'ясних продуктів, 

покупки та продажі.  

4.4. Письмо: складання рецепта м'ясної страви. 

 

Тема 5. Риба та морепродукти 



5.1. Читання й говоріння:  Морська та річкова риба. Вироби із риби. 

Морепродукти та вироби з них.  

5.2. Граматика: Past Simple and Present Perfect, числівники, дроби.  

5.3. Лексика: глосарій на позначення риби, морепродуктів та страв із риби; 

ввічлива відмова, способи зустрічної пропозиції.  

5.4. Письмо: складання рецепта страви із риби або із морепродуктів. 

 

Тема 6. Овочі та фрукти 
6.1. Читання й говоріння: Овочі місцеві та екзотичні. Обробка овочів. Фрукти й 

ягоди. Їхня обробка.  

6.2. Граматика: will, won’t, be going to, модальні дієслова та вирази. 

6.3. Лексика: глосарій на позначення овочів, фруктів, ягід та страв із них, надання 

рекомендацій. 

6.4. Письмо: складання рецепта страви із овочів/фруктів. 

 

Змістовий модуль 3. Приготування їжі 

Тема 7. Кухарські інструменти 

7.1. Читання й говоріння: Традиційне обладнання кухонь. Інструменти  кухаря. 

Розподіл обов’язків.  

7.2. Граматика: Ступені порівняння прикметників, Present Simple Passive, 

побудова питальних і заперечних речень. 

7.3. Лексика: терміни ресторанного  господарства. 

7.4. Письмо: написання інструкцій від кухаря для мийника посуду.  

 

Тема 8. Операції з приготування їжі 

8.1. Читання й говоріння: Операції з приготування їжі. Приготування страв із 

м'яса та риби. Страви з овочів, фруктів та ягід. Кондитерські страви.  

8.2. Граматика: Reported Speech, Pаst Simple Passive.  

8.3. Лексика: терміни ресторанного  господарства.  

8.4. Письмо: складання списку необхідних операцій із продуктами для 

помічників шеф-кухаря.  

 

Змістовий модуль 4. Напої  

Тема 9. Молоко й молочні продукти 

9.1. Читання й говоріння: Молоко й молочні продукти. Приготування страв із 

молока. Кисломолочні напої. Сири, вершки, сметана. Морозиво.  

9.2. Граматика: вживання умовного способу дієслова, Future Simple Passive. 

9.3. Лексика: глосарій на позначення молока, рідких кисломолочних 

продуктів та сирів.  

9.4. Письмо: складання списку необхідних операцій із молочними продуктами 

для кухаря-помічника. 
 

Тема 10. Напої  



10.1. Читання й говоріння: Мінеральні та столові води. Соки. Міцні напої: 

пиво, вино, горілки, коньяки. Чай та кава. Посуд та інструментарій.  

10.2. Граматика: Складнопідрядні речення, вживання слів little, a little, few, a 

few.  

10.3. Лексика: терміни ресторанного  господарства. 

10.4. Письмо: написання інструкцій для чайної церемонії.  

 

10. Рекомендована література 

1. Агабекян И. П. Английский язык в сфере обслуживания. English for students 

in service sector, tourism and hospitality. / И. П. Агабекяню – Изд. 2-е, стер. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 377 с. 

2. Воробьева С. А., Киселева А. В. Деловой английский для гостиничного 

бизнеса.2-е издание.  / С. А. Воробьева, А. В. Киселева – М. : Филоматис, 2006. 

– 336 с. 

3. Гончарова Т. А. Английский для гостиничного бизнеса. Учебное пособие 

для учащихся начальних профильныху чебных заведений. – 2-е издание., испр. / 

Т. А. Гончароваю – М. : Издательский центр "Академия", 2007. – 144 с.  

4. Граборская И.В. Английскийязык туризм и гостиничный сервис. Учебное 

пособие  для подготовки студентов по специальности 100103 "Социально-

культурный сервис и туризм" / И.  В. Граборская. – Кемерово : КузГТУ, 2009. – 

136 стр. 

5. Маматова Н. В. Тестові завдання з англійської мови для студентів 1-2 курсів 

спеціальності 6.050200 «Менеджмент у готельному господарстві та туризмі / Н. 

В. Маматова. – Харків : ХНАМГ, 2006 - 40 с.  

6. Михайлов Н. Н. Английский язык для направлений «Сервис» и «Туризм». 

English for students of hospitality and tourizm industries. Учебник – 5 изд-е. / 

Н. Н. Михайлов. – М. : Академия, 2011. – 160 с. 

7. Шевніна Л. Є. Мова сфери готельного бізнесу та туризму. Матеріали до 

вивчення спецкурсу «Мова сфери готельного бізнесу та туризму» для студентів 

IV курсу факультету іноземних мов / Л. Є. Шевніна – Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 

2001 – 46 с. 

8. Harding K., Henderson P. HighSeason: English for Hotel and Tourist Industry. – 

Oxford : Oxford University Press, 1994. – 176 p. 

9. O'Hara F. Be My Guest. English for the Hotel Industry,  Cambridge University 

Press, 2002. – 110 p. 

10. Virginia Evans – Jenny Dooley – Veronica Garza Career Paths: Hotel & 

Catering, Express Publishing, 2011, p.120 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФІЛОСОФІЯ 

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність  181  «Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

Мета викладання навчальної дисципліни – увести студентів у сферу 

формування, функціонування і розвитку духовного  виробництва, що 

продукує знання з основних проблем буття, мислення і пізнання; допомогти 

студентам самовизначитися в особистих світоглядних позиціях, сформувати 

соціально-філософську свідомість. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

коротку історію розвитку світової філософської думки і філософської 

думки в Україні; 

предмет, структуру, мету й завдання філософії, як типу світогляду; 

специфіки національно-регіональних особливостей філософської думки 

України; 

онтологічні, гносеологічні методологічні й соціальні проблеми 

філософського знання; 

основні функції філософії і її роль у соціумі. 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати загальні та спеціальні методи філософії при 

здійсненні наукових досліджень; 

уміння спеціальні філософські терміни та поняття. 

формування суджень: 

здатність охарактеризувати основні особливості історичних етапів 

філософії; 

здатність визначити та надавати характеристику різноманітним галузям 

філософського знання;  

здатність обґрунтувати та визначити особливості гуманітарного 

вивчення.  

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 



підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань,  
спеціальність,ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 
Галузь знань 18 

"Виробництво та 

технології" 
 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 
Обов`язкова. 

Рік підготовки: 

1-й - 

Модулів - 2 Спеціальність  181  

«Харчові технології» 

Спеціалізація 

«Технології в 

ресторанному 

господарстві» 

Семестр: 

Змістових модулів - 

2 

1-й - 

Лекції: 

52 год. - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

13 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 85 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 9 

Вид контролю: 

 екзамен 

 

8. Викладач 

Лавлінський Р.О.,к.г.н, доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

Модуль №1. Загально-філософське розуміння світу. 

1.1. Філософія, коло її проблем. 

1.1.1. Уявлення про світогляд. 

1.1.2. Предмет філософії. 

1.1.3. Функції філософії. 

 



1.2. Історичні типи філософії. 

1.2.1. Філософія Античності та Середньовіччя. 

1.2.2. Філософія епохи Відродження та Нового Часу. 

1.2.3. Німецька класична філософія. 

 

1.3. Філософська думка в Україні. 

1.3.1. Філософія Київської Русі. 

1.3.2. Філософія України у 15-18 ст. 

1.3.3. Філософія 19-21 століть. 

 

1.4. Основні філософські концепції сучасності. 

1.4.1. Філософія позитивізму. 

1.4.2. Сучасні антропологічні школи філософії. 

1.4.3. Філософія марксизму. 

 

1.5. Філософське розуміння світу: буття, матерія. 

1.5.1. Поняття про онтологію в філософії. 

1.5.2. Матеріальна єдність світу. 

1.5.3. Атрибути матерії. 

 

1.6. Філософське розуміння свідомості 

1.6.1. Свідомість в історії філософії. 

1.6.2. Походження свідомості. 

1.6.3. Свідомість та мова. 

 

1.7. Суспільна свідомість та  її структура 

1.7.1. Об’єктивне та суб’єктивне буття. 

1.7.2. Аспекти існування суспільної свідомості. 

1.7.3. Форми суспільної свідомості. 

Модуль №2. Прикладна філософія. 

2.1. Філософія  пізнання. 

2.1.1. Пізнання як філософська проблема. 

2.1.2. Чуттєве та раціональне пізнання та їх форми. 

2.1.3. Проблема істини в філософії та науці. 

2.2. Філософія наукового пізнання. 

2.2.1 Специфіка наукового пізнання. 

2.2.2. Співвідношення емпіричного та теоретичного знання. 

2.2.3.Форми та методи наукового пізнання. 

 



2.3. Діалектика, її альтернативи,  основні закони й категорії. 

2.3.1. Діалектика та її альтернативи. 

2.3.2. Принципи та закони діалектики. 

2.3.3. Найважливіші категорії діалектики. 

 

2.4. Природа  як  предмет філософського аналізу. 

2.4.1. Поняття природи та суспільства. 

2.4.2. Проблеми взаємозв’язку природи та суспільства. 

2.4.3. Екологічна криза та шляхи виходу з неї. 

2.5.Суспільство, як розвиваюча система. 

2.5.1. Суспільство як підсистема об’єктивної реальності. 

2.5.2. Проблема побудови теоретичної моделі суспільства. 

2.5.3.Соціальне пізнання та його специфіка. 

2.6.Особистість і суспільство. 

2.6.1.Особистість її основні ознаки. 

2.6.2.Співвідношення свободи, необхідності та випадковості. 

2.6.3. Соціальні ролі особистості. 

2.5. Культура й цивілізація. 

2.5.1.Поняття культури та цивілізації. 

2.5.2.Закономірності культурно-історичного процесу. 

2.5.3.Науково-технічний прогрес та розвиток культури. 

2.6. Соціальне прогнозування. Глобальні проблеми сучасності. 

2.6.1.Поняття соціального прогнозування. 

2.6.2. Глобальні проблеми сучасності. 

2.6.3.Перспективи соціального розвитку. 

10. Рекомендована література   

1. Бичко А. К., Бичко І.В., Табачковский В.Г.  Історія  філософії. – К.,  

2012.- 593 с. 

2. Буслинський В.А. Історія філософії. – Львів, 2010.- 442 с. 

3. Горський В.С. Історія української філософіі. – К., 2013. – 282  с.  

4. Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия. – М., 2009. – 398 с.  

5. Зарудний Э.О. Философия. – К., 2011. – 305 с. 

 6. Історія філософії. – К., 2012. – 470 с.  

 7. Историяфилософии. – М., 2009. – 545 с.  

8.  Ильин В., Машенцев Л. Философия в схемах и комментариях.- 

    С.-П., 2010. – 237 с.  

9. Кислюк К.В. Философия (модульный курс). –Харьков, 2009. – 308 с.  

10. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія. – К., 2010. – 492 с. 

 



ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність  181  «Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

Мета викладання навчальної дисципліни: на основі теоретичних 

досліджень про особливості функціонування української мови у діловій, 

науковій та виробничо-професійній сфері сформувати знання і вміння, які 

дозволять грамотно складати, редагувати й перекладати професійні тексти, 

виробити навички нормативного володіння усною і писемною формами 

ділового мовлення з метою реалізації фахових комунікативних завдань. 

2. Перелік професійних компетенцій, яких повинен набути 

бакалавр: 

знання і розуміння: 

правила використання різних мовних засобів відповідно до 

комунікативних намірів; прийоми висловлення думки для успішного 

розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності; особливості 

сприйняття, відтворення, редагування текстів офіційно-ділового й наукового 

стилів; 

норми сучасної української літературної мови та способи їх реалізації в 

комунікативній діяльності; 

роль стилів мови у сучасному суспільстві й вимоги до культури 

професійного спілкування; 

особливості фонетичної, графічної, граматичної і лексичної систем 

української мови; 

застосування знань і розумінь: 

уміти складати документи різних видів,  

уміти сприймати, розуміти, перекладати та створювати наукові тексти 

професійного спрямування,  

уміти підготувати доповідь, виступ, складати план, конспект, реферат 

тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;  

уміти послуговуватися лексикографічними джерелами та іншою 

допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного 

вдосконалення мовної культури. 

формування суджень: 

здатність оцінити орфографічну, лексичну, граматичну та стилістичну 

нормативність фахового тексту та окремих його одиниць; 

здатність сформулювати власне судження щодо глибинних процесів та 

явищ у мові і мовній політиці; 

здатність оцінити рівень мовної компетенції – власної та інших учасників 

комунікативного процесу; 

        здатність сформулювати та обґрунтувати рекомендації щодо 

вдосконалення і коректування письмових текстів та різних видів усного 

публічного мовлення;  



        здатність обґрунтувати механізми ефективного досягнення 

комунікативної мети за допомогою вербальних і невербальних засобів 

спілкування.  

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань,  

спеціальність,ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS – 5 

  

Галузь знань 18 

"Виробництво та 

технології" 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов`язкова. 

Модулів - 2 Спеціальність  181  

«Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в 

ресторанному господарстві» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2  Перший  Перший 

Загальна кількість годин 

– 150 

Семестр 2 Семестр 2 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 5 

аудиторних - 75 

самостійної роботи 

студента – 75 

Ступінь: бакалавр  0 год.  2 год. 

Практичні, семінарські 

 60 год. 14 год. 

Самостійна робота 

 90 год. 136 год. 

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: іспит 

 

8.Викладач 



Мацнєва Є.А., асистент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи 

ділового спілкування. 

Тема 1. Державна мова – мова ділового спілкування. Основи 

культури ділової української мови. 

1.1. Предмет і завдання курсу «Ділова українська мова».  

1.2. Поняття «мовна система», «мовна норма», «форми національної 

мови». Функції мови.  

1.3. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.  

1.4. Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності. 

1.5.  Функціональні стилі української мови та сфери їх застосування. 

Основні ознаки функціональних стилів. Мова професійного 

спілкування як функціональний різновид української 

літературної мови. Професійна сфера як інтеграція офіційно-

ділового, наукового і розмовного стилів. 

1.6. Найтиповіші граматичні, стилістичні та лексичні помилки, що 

зустрічаються у ділових текстах.  

1.7. Лексичні засоби української мови з погляду походження та 

вживання. Фразеологія як підсистема лексичної системи мови. 

1.8.  Правопис слів іншомовного походження.  

1.9. М’який знак, апостроф у словах слов’янського походження. 

1.10.  Чергування голосних і приголосних звуків.  

1.11. Правопис префіксів, суфіксів, подвоєння та подовження 

приголосних. Зміни приголосних.  

1.12. Правопис та відмінювання прізвищ слов’янського походження. 

1.13.  Правопис та відмінювання імен та по батькові. 

Тема 2. Ділові папери як засіб писемної комунікації.  

2.1. Класифікація документів. Національний стандарт України. Вимоги 

до змісту та розташування реквізитів. 

2.2. Резюме. Автобіографія.  

2.3. Характеристика.  

2.4. Етикет ділового листування. Класифікація листів. Реквізити листа та 

їх оформлення. Рекомендаційний лист. Лист-подяка. Лист-прохання.  

2.5.Заява. Види заяв.  

2.6. Довідка. Службова записка.  

2.7. Протокол. Витяг з протоколу.  

2.8. Граматичні засоби релевантного відтворення комунікативних 

намірів текстів офіційно-ділової та професійної сфери спілкування. 

Вживання прийменникових лексико-синтаксичних конструкцій ділового 

стилю. 

Тема 3. Спілкування як інструмент професійної діяльності.  



3.1. Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види і форми 

спілкування. Інтернет-спілкування.  

3.2. Гендерні аспекти спілкування.  

3.3. Невербальні засоби спілкування.  

3.4. Поняття ділового спілкування. Мовна, мовленнєва, комунікативна 

професійна компетенція.  

3.5. Комунікативні ознаки культури мовлення.  

3.6. Мовний етикет. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма етикетних 

мовних формул.  

3.7. Форми колективного обговорення професійних проблем.  

3.8. Основні види публічних виступів. Риторика і мистецтво 

презентації.  

 

Змістовий модуль 2. Наукова комунікація як складова професійної 

діяльності  

Тема 4. Українська термінологія в професійному спілкуванні 

4.1. Історія і сучасні проблеми української термінології.  

4.2. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії. Термін та його 

ознаки. Термінологія як система. Термінологія обраного фаху.  

4.3. Способи творення термінів.  

4.4. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів. Українські 

електронні термінологічні словники. 

Тема 5. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні  

5.1. Становлення і розвиток наукового стилю української мови.  

5.2. Науковий текст як форма реалізації мовленнєво-професійної 

діяльності. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу 

думки. Мовні засоби наукового стилю.  

5.3. Аналіз фонетико-орфографічних особливостей наукових текстів.  

Тема 6. Оформлювання результатів наукової діяльності.  
6.1. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці. 

6.2. Анотування і реферування наукових текстів. 

6.3. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання 

посилань.  

6.4. Жанри наукових текстів (реферат, стаття, курсова, бакалаврська 

роботи, рецензія, відгук).  

6.5. Науковий етикет.  

6.7. Форми і види перекладу.  

6.8. Типові помилки у змісті й будові наукових висловлювань. 

 

10.Рекомендована література 

 

1. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: фахове і нефахове спілкування /  

А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ БАО, 2010. – 480 с. 

2. Мацнєва Є.А. Мовне оформлення документів. Навчальний посібник для 



усіх спеціальностей заочної форми навчання / Є.А.Мацнєва. – Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2011. – 104 с. 

3. Кобзар І.М. Українська мова (за проф. спрямуванням). Метод. рек. для 

підготовки та написання реферату / І.М.Кобзар. – Донецьк: ДонНУЕТ, 

2012. – 27 с. 

4. Конспект лекцій з «Ділової української мови» для студентів усіх 

спеціальностей. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – 130 с. 

5. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням / С.В. 

Шевчук, І.В. Клименко. – К.: Алерта, 2011. – 696 с. 

6. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; 

Ін-т української мови – стереотип. вид. – К: Наукова думка, 2003. – 240 с. 

7. Шапран Д.П. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні 

вказівки для підготовки до практичних занять. – Донецьк: ДонНУЕТ, 

2014. – 40 с. 

8. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підруч. / Ф.С. Бацевич. – 

К. : ВЦ «Академія», 2004.  

9. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, 

Довідник з культури мови.  / За ред. С.Я.Єярмоленко. – К.:Вища школа, 

2005. – 399 с. 

10.  Загнітко А.П. Словник-довідник маркетингової термінології: навч.-довід. 

вид. для студ. екон. спец. усіх форм навчання / А.П. Загнітко, Д.П. Шапран, 

І.Х. Баширов. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 160 с. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОЦІОЛОГІЯ І ПОЛІТОЛОГІЯ 

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 
Спеціальність  181  «Харчові технології»,  

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – сформувати погляди 

студентів на суспільство та його складові, навчити студентів самостійно 

аналізувати політичні події, допомогти їм самовизначитися у особистих 

світоглядних позиціях, сформувати політичну свідомість, своє відношення до 

сучасних політичних процесів, підвищити рівень політичної культури 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

формування у студентів глибокого розуміння соціальних законів та 

закономірностей; 

вивчення принципів і змісту явищ і процесів соціального буття; 

характеризувати соціологічний підхід до культури, освіти праці й 

управління; 

вміння пояснювати появу феномена особистості, чинники, що сприяють 

формуванню особистості, механізми соціалізації;  

сутність, зміст та діалектику розвитку політики і влади; розпізнавати різні 

види владних відносин, специфіку політики та політичної влади, їх 

сутність, в структуру, ознаки та функції;  

орієнтуватись у проблемах поділу влади, формах державного устрою та 

формах державного правління; розпізнавати прояви прямої та 

представницької демократії;  

орієнтуватись у ідеологіях різних політичних партій і лідерів; відстоювати 

принципи громадянського суспільства та правової держави;  

орієнтуватись у міжнародному політичному житті. 

застосування знань і розумінь: 

вміти охарактеризувати соціологічний підхід до культури, освіти 

праці й управління; 

пояснювати появу феномена особистості, чинники, що сприяють 

формуванню особистості, механізми соціалізації; 

засвоїти визначення поняття ―соціальний процес‖, виділення 

основних видів процесів: диференціації, інтеграції, мобільності, 

соціального конфлікту; 

   аналізувати конкретні процеси, особливо, зміни міграційних потоків, 

формування нових економічних та політичних структур, зміни в системі 

цінностей та інше 

формування суджень: 

 здатність об’єктивного сприйняття політичних процесів,   

вміння розібратися у перепетіях політичного життя,  

формування свого світогляду студентів,  



вміння відстоювати свою політичну позицію, чітко розуміти свої 

громадянські права, свободи і обов’язки,  

робити посильний внесок у гармонізацію людських, міжнаціональних, 

між партійних відносин 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

6. Мова викладання: 

Українська, російська 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань 18 

"Виробництво та 

технології" 

 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов`язкова. 

Модулів - 2 Спеціальність:   181 

«Харчові технології»,  

Спеціалізація «Технології в 

ресторанному господарстві» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 4 1 - 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання: 

- 
Семестр 

Загальна кількість годин - 

150 

2-й - 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних - 4 

самостійної роботи 

студента - 6 

Ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень): 

бакалавр 

60 год. - 

Практичні, семінарські 

15 - 

Лабораторні 

 год. - 

Самостійна робота 

75 год. - 

Індивідуальні завдання: - 

Вид контролю: екзамен 

 

8.Викладач 

Халілова-Чуваєва Ю.О.., к.політології., доцент 



 

9. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

 

Змістовий модуль 1.  

1. . Основи загальної соціології. 

1.1. Тема 1. Соціологія як наука. Сутність і зміст соціології; об’єкт і предмет 

соціології  

1.2. Основні етапи становлення і розвитку соціології 

 1.3. Соціологія суспільства. 

1.4. Соціологія соціальної структури суспільства. 

1.5. Соціальні структури та організації. 

  Змістовий модуль 2. Спеціальні соціологічні теорії. 

2.1. Соціологія культури 

2.2. Соціологія особистості. 

2.3. Соціологія родини 

2.4. Методика проведення соціологічних досліджень. 

Модуль 2 

Змістовий модуль 1.  

1. Предмет політології, історія її становлення і розвитку. 

1.1. Політологія як наука. 

1.2. Історія політичної думки. 

1.3. Класичні та сучасні світові політичні течії 

1.4. Політика як соціальне явище. 

1.5. Політична влада. 

Змістовий модуль 2.  

Політична система суспільства та політичні процеси. 

2.1. Держава у політичній системі суспільства. 

2.2. Політичні режими. 

2.3Політичні партії, суспільні організації і масові рухи. 

2.4. Особа і політика. 

2.5.Політична культура суспільства. 

2.6. Політичні конфлікти. 

2.7.Міжнародні відносини та зовнішня політика держави. 

 

10. Рекомендована література 

1. Волков Ю., Добреньков В., Нечипуренко В., Попов А. Социология. 

Учебник 3-е изд. – М. : Гардарики, 2008. – 512 стр. (http:||www.gumer) 

2. Герниш Н.Й. Соціологія. Підручник. – К.: Наукова думка, 2009. – 412 с. 

3. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: Учебник. – М.: ИНФРА 

– М, 2005. – 623 стр. 

4. Кондауров В.И. и др. Социология. Общий курс: Ученик. – М.: ИНФРА, 

2008. – 332 стр. 



5. Кутуев П. Социология: Исторические стоки и современные 

трансформации // Социология: Теорія. Методы. Маркетинг. – 2009, №3. – С. 

183-207. 

6. Лапин Н.И. Общая социология: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высшая 

школа, 2009. -  452 с. 

7. Лукашевич М.П., Туленков М.В., Яковенок Ю. І. Соціологія: основи 

загальної,  спеціальної  і  галузевих теорій. -  Київ: «Каравела», 2008. – 345 с. 

8. Назаренко С.В. Социология: Учебное пособие.СПБ.: Питер, 2009. - 496 

с. 

9. Общая социология. Хрестоматия / А.Г. Здравомыслов. – М.: Высшая 

школа, 2008. – 783 стр.  

10. Практикум з соціології. Навчальний посібник для студентів вищих 

закладів освіти. За редакцією В.М.Пічі – Львів: «Новий Світ» – 2000, 2011. – 

368 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність  181  «Харчові технології» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування 

у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної 

культури, набуття практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною 

технікою і використання сучасних інформаційних технологій для розв’язання 

різноманітних задач в практичній діяльності за фахом. Надання студентам 

практичних знань з основних розділів інформатики та інформаційних 

технологій: роль і місце інформатики у навчальному процесі, архітектура та 

принципи функціонування персональних комп’ютерів, програмне 

забезпечення сучасних інформаційних систем в економіці, сучасні засоби 

збереження та архівації даних, технологія створення документів та обробки 

даних засобами текстового процесора, технологія електронного перекладу 

текстових документів, технологія створення, редагування та показу 

презентацій, технологія обробки даних засобами табличних процесорів. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності основних принципів й правил побудови електронних 

обчислювальних машин, їх елементів і модулів, а також методів подання 

інформації в них; 

сучасного стану і тенденцій розвитку системного забезпечення 

персональних комп’ютерів, структуру сучасних операційних систем 

і їх основних компонентів, можливості систем;  

області використання інформаційних систем: систем обробки тексту, 

систем табличної обробки даних, систем створення презентацій, експертних 

систем. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння впевнено використовувати системне забезпечення 

персональних комп’ютерів для повсякденної роботи; вільно використовувати 

пакети офісних програм, програми сканування та розпізнавання тексту, 

програми автоматизованого перекладу для ефективного розв’язання фахових 

завдань; вільно володіти технологіями роботи з зовнішніми пристроями 

комп’ютера;  

уміння здійснювати операції по архівації даних;  

уміння використовувати можливості сучасних локальних 

комп’ютерних мереж для колективної роботи та спільного використання 

ресурсів;  

уміння користуватися службами глобальної мережі Internet для пошуку 

інформації, співпраці та використання інших мережних ресурсів, 

можливостей електронної пошти та телеконференцій з метою розв’язання 

поставлених професійних завдань та інтелектуального збагачення. 

 



формування суджень: 

здатність формування уявлень про можливості використання 

персонального комп’ютера у власній та суміжних спеціальностях; 

здатність визначити та надавати характеристику пакетам прикладних 

програм загального та спеціального призначення для розв'язання задач 

професійного спрямування. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов’язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS – 5 

Галузь знань 18 

"Виробництво та 

технології" 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов’язкова 

Модулів – 1 Спеціальність  181  

«Харчові технології» 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 
Семестр 

Загальна кількість годин 

– 150 

2-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 6 

Ступінь: бакалавр 15 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

45 год. 6 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

90 год. 142 год. 

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: ПМК, екзамен 

 

8. Викладач 



Ліхачов Р.В., старший викладач 

Тернов С.О., к.т.н., с.н.с. 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль I. Інформаційні технології формування редагування та 

подання даних 

Тема 1. Теоретичні основи інформатики  
1.1. Місце інформатики та комп’ютерної техніки в сучасному суспільстві, 

економіці, управлінні, юридичній діяльності. 

1.2. Поняття інформації. Властивості інформації. Інформація та дані. Носії 

інформації. 

1.3. Машинні одиниці інформації. 

1.4. Файлова система, операційна система, інтерфейси користувача. 

 

Тема 2. Комп’ютерні інформаційні технології підготовки текстових 

документів та електронних презентацій. 

2.1.Сучасне програмного забезпечення персонального комп'ютера та його 

класифікація.  

2.2.Особливості підготовки текстових документів у середовищі MS Word. 

2.3.Ієрархічна структура та основні елементи текстового документу.  

2.4.Технологія створення великого  текстового документу.  

2.4.Системи електронного перекладу та оптичного розпізнавання. 

2.5.Електронна презентація. Технологія  створення, редагування та 

форматування електронної презентації. Використання мультимедійних 

презентацій для представлення економічної інформації/ 

 

Змістовий модуль ІІ. Інформаційні технології обробки даних для 

підготовки прийняття управлінських рішень. Мережні технології 

обробки даних. 

Тема 3. Комп’ютерні інформаційні технології на базі табличного 

процесора MS EXCEL.  

3.1.Методи та засоби обробки табличних економічних даних. 

3.2.Створення, редагування та форматування електронних таблиць.  

3.3.Проведення розрахунків, адресація даних, використання майстра функцій.  

3.4.Створення, редагування і форматування графіків та діаграм.  

3.5.Динамічний зв'язок даних та засоби групового редагування. 

3.6.Робота з масивами.  

3.7.Функції для відбору даних та для роботи з датою і часом.  

3.8.Робота з базами даних у середовищі. Зведені таблиці. 

3.9.Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів. Автоматизація 

додатків.  

 



Тема 4. Використання глобальної мережі internet. 

4.1. Основні поняття глобальної мережі internet. 

4.2. Поштові сервіси, обмін даними, хмарні технології. 

4.3 Сумісна робота над документами, з використанням глобальної мережі. 

4.4. Архівація даних, формати графічних даних, гібридні формати 

збереження даних. 

10. Рекомендована література 

 

1. Баженов В. А. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : 

підруч. для студ. вищ. навч. закл. /В. А. Баженов [та ін.] ; - К.:Каравела, 2008. 

- 640 с.  

2. Веденеева, Е.А. Функции и формулы Excel 2007 / Елена Веденеева . ─ 

СПб. и др. : Питер, 2008 . ─ 384 с. ─ ( Библиотека пользователя ) . ─ 978-5-

388-00071-2  

3. Зацеркляний М.М., Мельников О.Ф., Струков В.М. Основи комп'ютерних 

технологій для економістів. Навчальний посібник. Київ: ВД «Професіонал», 

2006. - 672 с.  

4. Злобін Г. Г. Основи інформатики, комп'ютерної техніки і комп'ютерних 

технологій : підруч. для студ. вищ. навч. закл. /Г. Г. Злобін ; - 

К.:Каравела,2007. - 240 с.  

5. Информатика для юристов и экономистов. Учебник для ВУЗов / Под ред. 

Симоновича С. В. – СПб: Питер, 2006.  

6. Макарова М. В. Інформатика та комп'ютерна техніка : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл./М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара ; за заг. 

ред. М. В. Макарової - Суми, 2008. - 665 с.  

7. Мамченко С. Д. Економічна інформатика. Практикум : навч. посіб./С. Д. 

Мамченко, В. А. Одинець - К.:"Знання", 2008. - 710 с.  

8. Мельникова О. П. Економічна інформатика : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл./О. П. Мельникова ; - К.:Центр учбової літератури, 2010. - 424 с.  

9. Наливайко Н. Я. Інформатика : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і 

науки України для студ. вищ. навч. закл./Н. Я. Наливайко ; - К.:Центр учб. л-

ри, 2011. – 576 с.  

10. Рзаєв Д.О., Шарапов О.Д., Ігнатенко В.М., Дибкова Л.М. Інформатика та 

комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: 

КНЕУ, 2002. – 486 с.  

 

 

 

 

 



ВИЩА МАТЕМАТИКА 

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність  181  «Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування у майбутніх 

спеціалістів базових математичних знань для розв’язування задач у 

професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та 

математичного формулювання виробничих задач.  

Завдання – надання студентам знань з основних розділів вищої математики: 

означень, теорем, правил; доведення основних теорем; формування 

початкових умінь самостійно поглиблювати свої знання, розвивати 

логічне мислення; виробити вміння формулювати свої думку, 

формалізувати прикладну задачу і побудувати її математичну модель. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

виконання дій над векторами, матрицями, обчислення визначників; 

розв’язування систем лінійних рівнянь; дослідження форм і 

властивостей прямих та площин; 

дослідження функції за допомогою диференціального числення; 

здійснення інтегральних числень; дослідження числових та степеневих 

рядів; 

розв’язування диференціальних рівнянь першого та вищих порядків; 

основні поняття теорії ймовірностей, моделі повторних випробувань; 

основи математичної статистики, елементи дисперсійного аналізу. 

застосування знань і розумінь: 
володіти основами математичного апарату, необхідними для 

ефективного вивчення інших дисциплін; 

аналізувати та формулювати постановку задачі з використанням 

математичних та статистичних методів; 

розв’язувати типові задачі в межах вивченого програмного матеріалу; 

використовувати у практичній діяльності набутих знань щодо 

застосування математичних і статистичних методів для дослідження 

професійних задач; 

самостійно працювати з навчально-методичною літературою і 

використовувати необхідні програмні продукти для аналізу і розв’язування 

професійних задач; 

сформулювати  реальну прикладну задачу і побудувати її математичну 

модель на базі набутих математичних знань; 

розв’язувати практичні задачі математичними методами. 

формування суджень: 

здатність аналізувати, виділяти головне, робити висновки; 

здатність обґрунтувати висновки; 

здатність проводити оцінки; 

здатність виробляти алгоритми.  



 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Галузь знань,  

спеціальність,ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS –5 
Галузь знань 18 

"Виробництво та 

технології" 

Нормативна 

Модулів – 1 Спеціальність  181  

«Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в 

ресторанному 

господарстві» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 
Семестр 

Загальна кількість годин – 

150 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –5 

самостійної роботи 

студента – 6,7 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

26  год. 6, 2год. 

Практичні, семінарські 

26 год. 6, 6 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

98 год. 138 год. 

Індивідуальні завдання:0 

год. 

Вид контролю: екзамен 

 

 

8.Викладач 

Бескровний О.І.,доцент 

 



9.Програма навчальної дисципліни 

 

І семестр 

 

Вища математика» 

Змістовий модуль I. Елементи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. 

Границі функції. Диференціальне числення функції однієї та багатьох 

змінних 

Тема 1. Визначники. Властивості визначників. Елементи теорії матриць. 
1.1. Поняття прямокутної матриці. Види матриць. Дії з ними. 

1.2. Визначники другого та третього порядку 

1.3. Визначники n-го порядку та їх властивості. Розклад визначників за 

елементами рядків та стовпців 

 

Тема 2. Загальна теорія систем лінійних рівнянь. 

2.1. Правило Крамера для розв язування систем лінійних рівнянь. 

2.2. Розв язування систем лінійних рівнянь за допомогою оберненої матриці. 

2.3. Поняття та знаходження рангу матриці. Умови сумісності й визначеності 

систем n-лінійних рівнянь з m невідомими. 

2.4. Розв язування систем лінійних рівнянь методом Гаусса. 

2.5. Загальний та частинний розв язок систем лінійних рівнянь. Однорідні 

системи лінійних рівнянь, базисні розв’язки. 

2.6. Приклади застосування.  

 

Тема 3. Елементи векторної алгебри. Елементи аналітичної геометрії на 

площині і в просторі.  
3.1. Поняття векторів та дії з ними. 

3.2. Скалярний, векторний, мішаний  добутки векторів. 

3.3 Лінійна залежність та незалежність векторів. Базис. Розклад вектора за 

базисом. 

3.4. Пряма лінія на площині. Різні види рівняння прямої 

3.5. Лінії другого порядку 

 

Тема 4. Границя числової послідовності, границя функції. 

4.1 Границя послідовності, границя функції. 

4.2. Нескінченно малі та нескінченно великі величини.  

4.2.Основні теореми про границі послідовностей та функцій. 

4.3. Розкриття невизначеностей. Перша та друга визначні границі. 

4.4. Неперервність функції. Розриви функцій. 

 

Тема 5. Похідна і диференціал функції.  

5.1. Задачі, які приводять до поняття похідної.  

5.2. Похідна,її геометричний, механічний та економічний зміст. Дотична до 

кривої. Правила диференціювання. Похідні основних елементарних функцій. 



5.3. Знаходження похідних різних функцій. 

5.4. Диференціал функції. Інваріантність форми диференціала. Застосування 

диференціала для наближених обчислень. 

5.5. Теореми про диференціювання функції. 

5.6. Приклади застосування похідної в дослідженнях. 

 

Тема 6. Застосування похідної 

6.1.Дослідження функції однієї змінної та побудова її графіку. 

6.2. Знаходження найбільших (найменших) значень функції.  

6.3. Правило Лопіталя. 

6.4. Застосування методів дослідження функції в економіці 

Тема 7. Похідна і диференціал функції багатьох змінних. 

7.1. Частинні та повний прирости функцій 

7.2. Частинні похідні функцій. Повний диференціал. 

7.3. Похідна за напрямом. Градієнт функції 

7.4. Необхідна і достатня умови екстремуму. 

7.5. Найбільше та найменше значення функцій у замкненій області. 

7.6. Приклади застосування. 

Змістовий модуль ІІ. Інтегральне числення.  Диференціальні рівняння. 

Ряди 

Тема 8. Первісна. Невизначений інтеграл. Властивості. 

8.1 Первісна функція. Невизначений інтеграл. Таблиця невизначених 

інтегралів 

8.2. Методи інтегрування заміною та частинами. Метод безпосереднього 

інтегрування. 

8.3.Інтегрування раціональних дробів. 

Тема 9. Визначений інтеграл. Властивості. Застосування. 

9.1. Означення визначеного інтеграла. Властивості визначеного інтеграла. . 

Визначений інтеграл зі зміною верхньою межею та його похідна. 

9.2. Методи заміни та інтегрування частинами у визначеному інтегралі. 

9 3. Геометричне застосування  визначених інтегралів. 

9 4. Наближені обчислення визначеного інтеграла. 

9 5. Невласні інтеграли. 

9.6. Приклади застосування визначених інтегралів. 

Тема 10. Диференціальні рівняння  

10.1. Задачі, що приводять до диференціальних рівнянь. Основні поняття. 

Задача Коші. 

10.2 Диференціальні рівняння І порядку: з відокремлюваними  змінними, 

однорідні, лінійні. Рівняння Бернуллі. 
 

Тема 11. Диференціальні рівняння ІІ і вищих порядків.  



11.1Диференціальні рівняння вищих порядку, що допускають зниження 

порядку. 

12.2 Лінійні диференціальні рівняння другого порядку із сталими 

коефіцієнтами. Загальний та частинний розв язки. 

12.3. Застосування диференціальних рівнянь для моделювання економічних 

процесів. 

Тема 12. Числові ряди. 

12.1 Необхідна ознака збіжності. Достатні ознаки збіжності знакододатних 

рядів.  

12.2Числові ряди із знаками, що чергуються. Умовна і абсолютна збіжність. Ї 

Тема 13.Степеневі ряди.  

13.1. Теорема Абеля. Радіус збіжності. Область збіжності степеневого ряду 

13.2. Розвинення функції у степеневий ряд. Ряди Тейлора і Маклорена. 13.3. 

Застосування рядів у наближених обчисленнях.. 

 

10. Рекомендована література 

1. Фортуна В.В. Вища та прикладна математика/В.В. Фортуна, О.І. 

Бескровний. – Л.: Магнолія 2006, 2013. – 647 с. 

2. Лавріненко Н.М.Фортуна В.В. Математика жля економістів (вища 

математика) / Н.М. Лавріненко,  В.В. Фортуна, О.І. Бескровний. – 

Донецьк.: ДонНУЕТ, 2011. – 187 с. 

3. Грисенко М.В. Математика для економістів. Методи й моделі, приклади 

й задачі: навчальний посібник. – К.: Либідь, 2007.- 720 с. 

4. Валеев К.Г. Вища математика: навчальний посібник / К.Г. Валеев. – К.: 

КНЕЦ, 2008. – 347 с. 

5. Васильченко І.П. Вища математика для економістів: підручник / 

І.П. Васильченко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 454 с. 

6. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. – 

М.: Наука, 2003. – 870 с. 

7. Дубовик В.П. Вища математика: навчальний посібник / В.П. Дубовик, 

І.І. Юрик. – К.: Вища школа, 2006. – 487 с. 

8. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч. 1: 

Аналитическая геометрия на плоскости и пространстве: учеб. пособие 

для вузов / И.А. Каплан. – 5-е изд., стер. – Х.: Харьк. ун-т, 1973. – 203 с. 

9. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч. 2: 

Дифференциальное исчисление функций одной и многих независимых 

переменных: учеб. пособие для высш. шк. / И.А. Каплан. – 5-е изд. – Х.: 

Харьк. ун-т, 1973. – 367 с. 

10. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч. 3: 

Интегральное исчисление функции одной независимой переменной. 

Интегрирование дифференциальных уравнений / И.А. Каплан. – Х.: 

Вища школа, 1974. – 374 с. 

 



ХАРЧОВА ХІМІЯ  

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність  181  «Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

Мета викладання навчальної дисципліни – надати студентам 

детальні знання про склад, природу, будову, перетворення неорганічних 

сполук, що є сировиною, напівпродуктами, їхні зміни в процесі 

технологічного процесу під впливом різних факторів (фізичних, хімічних, 

біохімічних тощо),  про якісні та кількісні методи аналізу харчових 

продуктів, навчити майбутніх фахівців користуватися отриманими знаннями 

в професійній діяльності. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

основних теоретичних положень неорганічної, органічної та 

біологічної хімії,  

залежності властивостей речовин від їхньої будови,  

основних закономірностей протікання хімічних реакцій між 

органічними та неорганічними речовинами,  

властивостіей найважливіших класів неорганічних та органічних 

сполук, особливо тих, що є основними джерелами продуктів харчування. 

застосування знань і розумінь: 

пояснювати перетворення неорганічних та органічних речовин, 

особливо тих, які застосовуються у виробництві продуктів харчування,  

застосовувати отримані знання у своїй майбутній практичній 

діяльності,  

самостійно поповнювати, систематизувати і використовувати отримані 

знання. 

формування суджень: 

здатність оцінити якість харчової сировини; 

здатність визначити та надати характеристику готовим виробам 

харчування;  

здатність обґрунтувати та визначити необхідні методи дослідження 

харчової сировини та продуктів харчування.  

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 



6. Мова викладання: 

українська, російська 

          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 
Галузь знань,  

спеціальність,ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань 18 

"Виробництво та 

технології" 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 

 

Модулів - 1 
Спеціальність  

181  «Харчові 

технології» 
Спеціалізація «Технології в 

ресторанному 

господарстві» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 3 1-й 3-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

не планується 
Семестр 

Загальна кількість 

годин - 150 

1,2-й 5-й  1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних - 5 

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

42 год. 8 год. 8 год. 

Практичні 

   

Лабораторні 

год. - 28 год. - 6 год. - 6 

Самостійна робота 

80 год. 136 год. 136 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. - 

Вид контролю: екзамен 

 

8.Викладач 

Горяйнова Ю.А., к.т.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  Мінеральні та білкові речовини. Ферменти. 

Тема 1. Предмет та задачі курсу. Основні поняття і закони хімії.  

Тема 2. Будова атома. Періодична система елементів.  Мінеральні 

речовини. Макро-  та мікроелементи, їх біологічна роль. 

Тема 3. Поняття про хімічні та фізико-хімічні методи аналізу. 

Тема 4. Вода. Фізичні та хімічні властивості. Розчини. 

Тема 5. Теоретичні основи  органічної хімії. Амінокислоти, 

класифікація, властивості. 

Тема 6. Білкові речовини, будова, властивості. Ферменти. 

Змістовий модуль 2. Харчові кислоти. Ліпіди. 



          Тема 7,8. Хімічна природа та фізико-хімічні властивості харчових 

кислот. 

          Тема 9. Властивості естерів (натуральні та синтетичні ароматизатори). 

          Тема 10. Ліпіди. Будова і склад. Властивості. Застосування. Біологічна 

роль. 

Змістовий модуль 3.    Вуглеводи. Вітаміни. 

          Тема 11. Вуглеводи. Класифікація. Ізомерія. Номенклатура. 

Моносахариди. 

          Тема 12. Дисахариди. Властивості.  

          Тема 13. Полісахариди. Властивості. Функції вуглеводів в організмі 

людини. 

          Тема 14. Вітаміни.  

          Тема 15. Поняття про гетероциклічні сполуки. 

          Тема 16. Поняття про харчові добавки. 

 

 

10. Рекомендована література   

1. Нечаев А.П. Пищевая химия / А.П. Нечаев, С.Е. Траубенберг, А.А. 

Кочеткова и др.;  Под ред. А.П. Нечаева. Издание 4-е, испр. и дополн. – СПб.: 

ГИОРД, 2007. – 640 с.  

          2. Кириченко В.І.  Загальна хімія: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2005. -

639 с. 

           3. Бобрівник Л.Д. Органічна хімія / Л.Д. Бобрівник, В.М. Руденко, Г.О. 

Лезенко. – К.: Ірпінь: ВТФ ―Перун‖, 2002. – 544с. 

           4. Нечаев А.П. Органическая химия / А.П. Нечаев, Т.В. Ерѐменко. - М.: 

ВШ., 1985.  - 463 с. 

5. Логинов Н.Я. Аналитическая химия / Н.Я. Логинов, А.Г. 

Воскресенский, И.С. Солодкин -М.: Просвещение, 1979. – 480 с. 

          6. Дорохова Е.Н. Аналитическая химия. Физико-химические методы 

исследования / Е.Н. Дорохова, Г.В.  Прохорова. - М.: ВШ, 1991. – 145 с. 

7. Харчова хімія: навчальний посібник  / Л.В. Дуленко, Ю.А. 

Горяйнова, А.В. Полякова [та ін.]. – К.: Кондор, 2011. – 248с. 

8. Дуленко Л.В. Харчова хімія. Навч.-метод. посіб. Завдання для 

самост. роботи студентів напр. підготов. 6.140101 „Готельно-ресторанна 

справа‖ ден. форми навчання / Л.В. Дуленко, Ю.А. Горяйнова.  – Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2010.             – 101 с. 

9.  Дуленко Л. В. Харчова хімія:  метод. вказівки для викон. лаборатор. 

робіт студ. 1-го курсу ф-ту харчування напр. підг. 6.140101 ден. і заоч. форм 

навчання / Л. В. Дуленко, Ю. А. Горяйнова,  О. Л. Нафанець  – Донецьк: 

ДонНУЕТ,  2009. – 38 с. 

10. Дуленко Л.В., Горяйнова Ю.А. Харчова хімія. Навч. посіб. для 

студентів 1-го курсу факультету харчування напряму підготовки 6.140101  

заочної форми навчання:  – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009.  – 101 с. 



ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВО 

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність  181  «Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 
 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування знань про 

систему світового туризму, особливості та тенденції сучасного розвитку 

світової індустрії туризму. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути магістр: 

 

знання і розуміння: 

типізацією та класифікацією туризму;  

соціопрсихологічні аспекти діяльності учасників туристичного бізнесу; 

основні туристичні організації світу та напрямки туристичної політики 

України. 

застосування знань і розумінь: 

визначення соціально-економічної ролі туризму, вивчення тенденцій 

розвитку світового туризму,  

дослідження сутності категорії туризму та класифікацій світового 

туризму. 

формування суджень: 

здатність до аналізування цілей та завдань в галузі світового туризму, 

здатність до характеристики ринку світового туризму,  

дослідження географічних факторів розвитку світового туризму та 

географії світових туристичних потоків, 

визначення структури індустрії світового туризму, характеристика 

сутності, структури та інструментів державного регулювання світового 

туризму, 

вивчення сутності та напрямків туристичної політики держави. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

          7.Опис навчальної дисципліни 



Найменування 

показників 
Галузь знань,  

спеціальність,ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань 18 

"Виробництво та 

технології» 

за вибором навчальногозакладу 

Рік підготовки: 

2-й  

Модулів - 2 Спеціальність  181  

«Харчові технології» 

Спеціалізація 

«Технології в 

ресторанному 

господарстві» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 3-й  

Лекції: 

26 год. . 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

26 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 98 год.  

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 6 
Вид контролю: 

екзамен 

 

8.Викладач 

Сорочан В.О., асистент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І. Вступ до світового туризму. 

 

1. Основні поняття  світового туризму  як системи. 

1.1.  Системний підхід до визначення туризму 

1.2. Категорії туризму 

1.3. Суб’єкти світового туризму 

1.4. Мотиви та цілі туризму 

1.5 Класифікація світового туризму 

2. Світовий туризм як соціально-економічне явище. 

2.1. Сучасний стан туризму 

2.2. Значення та соціально-економічна роль світового туризму 

2.3. Фактори розвитку світового туризму 

2.4. Тенденції розвитку сучасного туризму 

3. Міжнародне співробітництво в галузі туризму 

3.1. Цілі та задачі співробітництва в галузі туризму 

3.2. Двостороннє співробітництво 

3.3. Багатостороннє співробітництво 

3.4. Основні міжнародні туристичні організації 

Змістовий модуль ІІ. Система світового туризму. 



4. Ринок міжнародного туризму 

4.1. Особливості ринку міжнародного туризму 

4.2. Світовий та регіональний ринки міжнародного туризму 

4.3. Методи визначення туристичного попиту 

4.4. Методи сегментації попиту на туристичні послуги 

5. Географія світового туризму 

5.1. Географічні фактори розвитку світового туризму 

5.2. Географія світових туристичних потоків 

5.3. Географія видів міжнародного туризму 

6. Світовий туризм як індустрія. 

6.1. Структура індустрії світового туризму 

6.2. Стандартна міжнародна класифікація засобів розміщення  

6.3. Класифікація підприємств харчування 

6.4. Інформаційно-екскурсійне обслуговування в сфері міжнародного туризму 

6.5. Транспортні засоби в світовому туризмі 

7. Державне регулювання міжнародної туристичної діяльності. 

7.1. Сутність, структура та інструменти державного регулювання туризму 

7.2. Правове регулювання міжнародної туристичної діяльності в різних країнах 

7.3. Сертифікація та стандартизація в міжнародному туризмі 

7.4. Ліцензування та податкове регулювання міжнародної туристичної діяльності 

7.5. Туристична політика держави.� 

 

 

10. Рекомендована література   

1. Александрова А.Ю.  Международный туризм: Учебник/ А.Ю. 

Александрова. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 470 с. 

2. Большой глоссарий терминов международного туризма/ The Great 

Glossary of Terms for the International Tourism/ Под ред. М.Б. Биржакова., 

В.И. Никифорова. – СПб.: «Издательский дом «Герда», 2002. – 704 с. 

3. Воскресенский В.Ю. Международный туризм: учебное пособие/ В.Ю. 

Воскресенский. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2006. – 255 с. 

4. Данильчук В.Ф.- Мировой рынок услуг турбизнеса Донецк,2000.-146с 

5. Долматов Г.М.  Международный туристический бизнес:история, 

реальность и перспективы.-  Ростов н/Д.:Феникс, 2001 . - 320с.        

6. Международный туризм. М.:Финансы и статистика, 2000 . – 400 с. 

7. Азарян Е. М.  Международный туризм: состояние и перспективы 

развития Донецк, 2005 . – 28 с.                                                                              

8. Голиков, А.  П.  География мирового хозяйства: учебное пособие  / 

Голиков    А. П.,    Грицак    Ю. П.,    Казакова    Н. А.,    Сидоров    В. И. ; 

Под ред. А. П. Голикова. - К. : Центр учебной литературы, 2008. - 192 с 

9. Жарков Г.Н. Правовое обеспечение международного туризма: Учебно-

практическое пособие. – К.: Кондор, 2004. – 486 с. 

10. Квартальнов В.А. Международный туризм: политика развития: 

Учеб.пособие М.:"Советский спорт", 1998 . - 142с.                 

 



 

МІКРОБІОЛОГІЯ  І ТОВАРОЗНАВСТВО  

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність  181  «Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

Мета викладання навчальної дисципліни – визначення ролі 

мікробіології у виробництві і споживанні продовольства, виникнення 

харчових отруєнь та інфекційних захворювань людини, які пов’язані з 

використанням небезпечних у мікробіологічному відношенні харчових 

продуктів і можливостями управління здоров’ям людини через безпечне 

харчування; формування у студентів системи спеціальних теоретичних знань 

щодо класифікації та асортименту харчових продуктів, контролю їх якості 

при зберіганні та використанні; оволодіння навичками органолептичного та 

інструментального методів контролю якості продуктів харчування. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

найважливіші біохімічні процеси, збудниками яких є мікроорганізми, 

їх промислове використання;  

харчові отруєння: харчові інтоксикації та токсикоінфекції; мікрофлору 

харчових продуктів та їх санітарно-мікробіологічний контроль 

властивостей сировини для виготовлення продовольчих товарів, її 

вплив на формування споживних властивостей готової продукції; 

           особливостей технології виготовлення продовольчих товарів; 

           правил та умов зберігання харчових продуктів; 

дефектів продукції, що виникають.  

застосування знань і розумінь: 

уміння користуватися мікроскопом; 

           уміння проводити санітарно-мікробіологічне дослідження поверхні 

робочого столу, інвентарю, посуду, рук персоналу; визначати якість та 

безпеку товарів народного споживання та продовольства за 

мікробіологічними показниками;  

           уміння орієнтуватись в груповому і внутрішньогруповому асортименті 

продовольчих  товарів, визначати якість  за органолептичними  і фізико-

хімічними показниками; 

           уміння користуватися нормативною документацією; 

           уміння розпізнавати дефекти продукції. 

формування суджень: 

здатність оцінити стан та перспективи управління здоров’ям людини 

через безпечне харчування; 

здатність визначити та надати характеристику найважливішим 

біохімічним процесам, збудниками яких є мікроорганізми, їх промислове 

використання;  

здатність визначити та надати характеристику груповому і 

внутрішньогруповому асортименту продовольчих товарів;  



здатність визначити якість продовольчих товарів за органолептичними  

і фізико-хімічними показниками відповідно вимог нормативно-технічної 

документації.  

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань,  

спеціальність,ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 
Галузь знань 18 

"Виробництво та 

технології" 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 
Обов`язкова. 

Рік підготовки: 

2-й - 

Модулів – 1  Спеціальність  181  

«Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології 

в ресторанному 

господарстві» 

Семестр: 

Змістових модулів - 4 3-й - 

Лекції: 

39 год. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

26 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин  -150 год; 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 85 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних –  

3-й семестр -3; 

- - 

самостійної роботи 

студента -  

3-й семестр -2; 

Вид контролю: 

екзамен 



 

          8.Викладач 

          Дітріх І.В., к.т.н., доцент 

 

9.  Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Товарознавство продовольчих товарів рослинного 

походження 

 

Тема 1. Продукти переробки зерна 

1.1. Товарознавча характеристика борошна 

1.2. Товарознавча характеристика крупи 

1.3. Харчові концентрати 

Тема 2. Товарознавча характеристика макаронних виробів 

2.1. Виробництво макаронних виробів 

2.2. Характеристика асортименту макаронних виробів 

2.3. Дефекти. Пакування, транспортування і зберігання макаронних виробів 

 

Тема 3. Загальна характеристика овочів  
3.1. Свіжі овочі: хімічний склад, харчові цінність. Значення у харчуванні. 

3.2.  Класифікація свіжих овочів, характеристика їх окремих представників  

3.3.  Хвороби, пошкодження та норми якості для картоплі, коренеплодів 

капустяних та  цибулевих овочів 

 

Тема 4. Свіжі плоди: класифікація плодів, характеристика окремих 

видів 

4.1. Класифікація  свіжих плодів 

4.2. Товарознавча характеристика насіннячкових  і кісточкових плодів.  

4.3. Товарознавча характеристика ягід 

4.4. Субтропічні і тропічні плоди 

 

Тема 5. Характеристика цукру, меду, крохмалепродуктів 

5.1. Товарознавча характеристика цукру  

5.2. Товарознавча характеристика меду 

5.3. Товарознавча характеристика крохмалю. Крохмалепродукти 

  

Тема 6. Кондитерські вироби 

6.1. Класифікація кондитерських виробів.  

6.2. Характеристика фруктово-ягідних виробів 

6.3. Товарознавча характеристика шоколаду 

6.4. Товарознавча характеристика печива 

 

Тема 7. Споживні властивості чаю та кави.        

7.1.Характеристика чаю  

7.2.Товарознавча характеристика кави  



7.3. Дефекти чаю і кави.  

7.4.Умови  транспортування та зберігання чаю та кави.  

 

Тема 8. Міцні спиртні напої 

8.1.Характеристика сировини для міцних спиртних напоїв.  

8.2.Технологія виготовлення різних видів міцних спиртних напоїв.  

8.3.Споживні властивості спиртних напоїв. Дефекти 

8.4.  Умови зберігання 

 

Змістовий модуль 2. Товарознавство продовольчих товарів тваринного 

походження 

 

Тема 1. Споживні властивості та особливості виготовлення 

кисломолочних продуктів 

1.1. Класифікація кисломолочних продуктів.  

1.2. Характеристика кисломолочних напоїв. Властивості сметани.  

4.3. Характеристика кисломолочного сиру та сиркових виробів. 

 

Тема 2. Характеристика споживних властивостей морозива 

2.1. Сировина для виготовлення морозива. 

2.2.Технологічні основи формування властивостей морозива.  

2.3. Класифікація морозива, дефекти. 

 

Тема 3. Споживчі властивості та характеристика асортименту сирів 

3.1. Харчова цінність сирів.  

3.2.Класифікація сирів.  

3.3. Технологічні аспекти формування  споживних властивостей сирів, 

дефекти 

Тема 4. Товарознавча характеристика олії 

4.1. Харчова цінність, класифікація сировини, технологічні операції 

виробництва олій та їх вплив на формування якості готового продукту 

4.2. Характеристика асортименту, дефекти, показники якості та безпеки олій. 

4.3.  Пакування, умови і терміни зберігання. 

Тема 5.  Холодильна обробка і зберігання м'яса і субпродуктів  

5.1 . Охолодження м'яса і субпродуктів 

5.2. Зберігання охолодженого м'яса. Процеси, що протікають при зберіганні. 

Способи подовження строків зберігання охолодженого м'яса 

5.3.Заморожування м'яса і субпродуктів. Зберігання замороженого м'яса. 

Процеси, що протікають при зберіганні 

Тема 6.  Характеристика ковбасних виробів 

6.1.Варені ковбаси та їх різновиди 

6.2.Напівкопчені  і копчені ковбаси  

6.3.Ліверні, кров'яні та інші ковбаси, зельці, студені, паштети 

6.4.Дефекти ковбасних виробів і причини їх виникнення  

 



Тема 7. Солоні і мариновані рибні товари 

7.1. Загальнотеоретичні основи засолу риби. Способи засолу риби.  

7.2. Асортимент і показники якості солоних і маринованих рибних товарів  

7.3.Дефекти і шкідники. Пакування, транспортування і зберігання продукції.  

7.4.Шляхи удосконалення асортименту і підвищення якості солоних та 

маринованих рибних товарів. Імпортні товари. 

 

 

Тема 8. Копчені рибні товари  
8.1.Класифікація способів копчення. Рибні товари холодного копчення: 

технологія виробництва, асортимент, дефекти і шкідники.  

8.2. Особливості виробництва риби гарячого і напівгарячого копчення.  

8.3. Характеристика асортименту рибних товарів гарячого і напівгарячого 

копчення, вимоги до їх якості, дефекти.  

 

10.Рекомендована література  

 

1. Бірта Г.О. Товарознавство м’яса: навчальний посібник/ Г.О.  Бірта, Ю.Г. 

Бургу.- К.: Центр учбової літератури, 2011.-164с  

2. Дубініна А.А. Товарознавство смакових товарів : навчальний посібник / А.А. 

Дубініна, Ю.Т. Жук, В.А. Жук, Н.А. Жестерова. - K. : Професіонал, 2004. – 240 

с. 

3. Задорожний І.М., Гавриліщин В.П. Товарознавство зерноборошняних товарів. 

– Львів: Компакт-ЛВ., 2004.-356 с. 

4. Задорожний І.М. Товарознавство продовольчих товарів. Риба і рибні продукти 

: підручник / І.М. Задорожний, І.В. Сирохман, Т.М. Растюк. – Львів: 

Коопосвіта, 2000. – 380 с. 

5. Микробиология: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / А.В. Воробъев, А.С. 

Быков, Е.П. Пашков, А.М. Рыбакова. -  М.: Медицина, 2003. – 336 с. 

6. Прозоркина Н.В. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии / Н.В. 

Прозоркина, Л.А. Рубашкина. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2002.-416с. 

7. Орлова Н.Я. Товарознавство продовольчих товарів. Фрукти, овочі, гриби та 

продукти їх переробки: підручник / Н.Я. Орлова, П.Х. Пономарьов. – К.: 

КНТЕУ, 2009 – 414с. 

8. Рабинович Г.Ю. Санитарно-микробиологический контроль объектов 

окружающей среды и пищевых продуктов с основами общей микробиологии: 

Учеб. пособие. 1-е изд.  / Г.Ю. Рабинович, Э.М. Сульман. - Тверь: ТГТУ, 2005. 

– 220 с. 

9. Рудавська Г.Б. Мікробіологія / Г.Б. Рудавська, Л.І. Демкевич. – К.: 

Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2005.-407 с. 

10. Рудавська Г. Б. Молочні та яєчні товари: підручник / Г.Б. Рудавська, Є.В. 

Тищенко. - К.: – К. : КНТЕУ, 2013 – 372с. 

 

 

 



ФІЗІОЛОГІЯ, ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ  

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність  181  «Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни  - надати студентам 

знання в галузі науки про харчування здорової та хворої людини, на базі яких 

складається і розвивається технологія галузі та організація ресторанного 

господарства. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

 основи збалансованого харчування і шляхів його реалізації; 

  асортимент продуктів, що рекомендуються для різних груп населення, 

та їх харчову цінність; 

  вимоги до режиму харчування, принципи складання меню раціонів; 

 фізіолого-гігієнічні основи нормування витрат енергії та споживання 

харчових речовин для різних груп населення; 

 будову харчотравної і нейрогуморальної систем організму людини та 

закономірності процесів травлення; 

 фізіологічні вимоги до організації харчування на підприємствах 

промисловості, сільського господарства, в учбових закладах, оздоровчих 

установах. 

застосування знань і розумінь: 

 складати збалансовані раціони харчування із асортименту страв і 

продуктів, що рекомендуються для різних груп населення;  

 визначати різні види енерготрас організму; 

 складати добовий хронометраж людини. 

формування суджень: 

 здатність до засвоєння фізіолого-гігієнічних основ нормування витрат 

енергії та споживання харчових речовин для різних груп населення; 

 здатність до засвоєння закономірностей процесів травлення; 

 здатність до формулювання основ збалансованого харчування і шляхів 

його реалізації, вивчення асортименту продуктів, що рекомендуються для 

різних груп населення, та їх харчової цінності, вимог до режиму харчування, 

принципів складання меню раціонів; 

 здатність до вміння аналізувати особливості харчування дітей, 

підлітків, людей похилого віку, дорослого працездатного населення з 

урахуванням віку, статі, характеру праці та кліматогеографічних умов 

проживання; 

 здатність до опрацювання фізіологічних вимог до організації 

харчування на підприємствах промисловості, сільського господарства, в 

учбових закладах, оздоровчих установах; 



 здатність до опрацювання теоретичних основ дієтичного харчування, 

вимог до асортименту продуктів, способів їх кулінарної обробки, складання 

меню для різних лікувальних дієт. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Галузь знань, 

спеціальність,ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS – 5 
Галузь знань 18 

"Виробництво та 

технології" 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов`язкова. 

Модулів - 1 Спеціальність  181  

«Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в 

ресторанному господарстві» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 4 2-й 3-й/1-й (скор.) 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання - 

реферати 

 

Семестр 

Загальна кількість годин -

150 

4-й 6-й/2-й (скор.) 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних - 4 

самостійної роботи 

студента – 2 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

год. 60 год. 8/6 

Практичні, семінарські 

год. 30 год. 4/6 

Лабораторні 

год.  год.  

Самостійна робота 

год. 60 год. 96 

Індивідуальні завдання: 

год.  

Вид контролю: екзамен 



 

8.Викладач 

Сімакова О.О., к.т.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Нейрогуморальна система регуляції організму. Система 

та процеси травлення. 

Тема 1. Предмет та задачі модулю «Основи фізіології та гігієни харчування». 

Значення нейрогуморальної сиcтеми регуляції в забезпеченості єдності 

організму. 

Тема 2. Система травлення і процеси травлення. 

Змістовий модуль 2. Фізіолого-гігієнічні основи нормування енергії  та 

основних  харчових речовин у раціонах харчування. 

Тема 1. Фізіолого-гігієнічні основи нормувавння енергетичної цінності 

раціонів харчування.  Фізіолого-гігієнічні основи нормування білків у раціоні 

харчування. 

Тема 2. Фізіолого-гігєнічні основи нормування вуглеводів і жирів у раціоні 

харчування. Фізіолого-гігієнічні основи нормування вітамінів, води і 

мінеральних речовин у раціоні харчування. 

Змістовий модуль 3. Характеристика харчової цінності продуктів. 

Раціональне харчування та фізіолого-гігієнічні вимоги до його організації. 

Тема 1. Характеристика харчової цінності продуктів. 

Тема 2. Раціональне харчування та фізіолого-гігієнічні вимоги до його 

організації. 

Змістовий модуль 4. Диференційоване харчування різних груп населення за 

віком та фахом. Дієтичне харчування. 

Тема 1. Диференційоване харчування різних груп населення за віком та 

фахом. 

Тема 2. Основи дієтичного харчування. 

10. Рекомендована література   

1. Нелепа А.Є. Основи фізіології та гігієни харчування / А.Є. Нелепа, В.Д. 

Ванханен, Г.Ф. Коршунова. - Д. : ДонНУЕТ, 2012. - 296 с. 

2. Сімакова О.О. Основи фізіології та гігієни харчування.   Засоби діагностики  / 

О.О. Сімакова,  А.Є. Нелепа,. – Д. : ДонНУЕТ, 2013. – 16 с. 

3. Нелепа А.Є. Основи фізіології та гігієни харчування. Таблиці хімічного складу 

харчових продуктів, готових страв і кулінарних виробів  / А.Є. Нелепа, О.О. 

Сімакова. – Д. : ДонНУЕТ, 2010. – 60 с. 

4. Нелепа А.Є. Основи фізіології та гігієни харчування. Методичні вказівки до 

виконання ІЗС «Визначення потреби в харчуванні та оцінка її адекватності 

фактичному стану харчування різних контингентів населення»  / А.Є. Нелепа, 

О.О. Сімакова. – Д. : ДонНУЕТ, 2010. – 55 с.  



5. Ванханен В.Д. Учение о питании: в 4 т. Т.3 / В.Д.Ванханен. - Д. : Донеччина, 

2007. - 453 с. 

6. Ванханен В.Д. Метаболическая терапия / В.Д. Ванханен, В.А. Марченко. - Д. : 

Санкт-Петербург, 2010. - 198 с. 

7. Капрельянц Л.В. Функціональні продукти / Л.В.Капрельянц. - О. : ПКФ‖Друк‖, 

2003. -368с. 

8. Казьмин В.Д. Раздельное питание / В.Д.Казьмин. – Р. : Прф-Пресс, 1998. -512с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність  181  «Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – придбання знань 

теоретичних основ технології харчових продуктів, розвиток навиків 

самостійного аналізу процесів виробництва харчових продуктів. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

 основних понятть та визначень, що використовуються у технології 

харчових виробництв; 

 сутність структурно-механічних, фізико-хімічних та мікробіологічних 

процесів, що відбуваються при технологічній обробці сировини; 

 змін технологічних властивостей сировини і основних харчових 

речовин при  усіх засобах обробки. 

 

застосування знань і розумінь: 

 уміння дати оцінку  технологічним процесам виробництва харчових 

продуктів з точки зору змін, що відбуваються під дією різних факторів 

середовища та умов обробки; 

 уміння науково обґрунтувати вибір параметрів технологічних процесів 

харчових виробництв, що забезпечують високу ефективність виробництва та 

якість готової продукції; 

 уміння аналізувати тенденції створення сучасних технологій; 

 уміння моделювати виробничий процес з метою одержання 

оптимального процесу перероблення сировини та напівфабрикатів у готову 

продукцію 

 

формування суджень: 

 здатність до використання набутих знань, професійних термінів та 

технологій, інновацій у практичній діяльності; 

 здатність до критичного оцінювання стану та тенденції розвитку 

харчових технологій. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 



поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань,  

спеціальність,ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання - 5; 

для заочної форми 

навчання - 4 

Галузь знань 18 

"Виробництво та 

технології" 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 
Обов`язкова. 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 1 Спеціальність  181  

«Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології 

в ресторанному 

господарстві» 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 4-й 5-й  

Лекції: 

30 год. 6 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

курсова робота 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

- 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

30 год.  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

12 

 90 год. 166 год. 

Індивідуальні завдання: 

аудиторних – 6 - - 

самостійної роботи 

студента – 90 
Вид контролю: 

екзамен 

 

8.Викладач 

Гніцевич В.А., д.т.н., професор 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Моделювання технологічних процесів. Білки в 

технологіях харчових виробництв 

 

 

Тема 1. Технологічні системи та процеси харчових виробництв. Основні 

закономірності  харчових технологій. 



1.1. Особливості систематизації складових частин їжі  

1.2. Поняття  про  білок, їх  склад, будову.Класифікація  білків 

1.3. Характеристика  властивостей білків харчових продуктів,  

1.4. Значення процесу модифікації білків в технологіях харчових продуктів 

1.5. Сутність і значення процесу гідратації білків 

1.6. Денатурація  білків 

1.7. Дегідратація білків 

1.8. Поняття  деструкції білків, умови  її  протікання 

 

 

Тема 2. Характеристика й зміни білків харчових продуктів у 

технологічному процесі 

2.1. Особливості  хімічного  складу  м'яса  

2.2. Характеристика і будова м'язової тканини   

2.3. Характеристика і будова  сполучної  тканини мяса  

2.4. Зміна   білків м’язової та сполучної тканини  при  тепловій  обробці 

2.5. Характеристика білків яєць 

2.6. Характеристика білків молока  

2.7 .    Характеристика білків зернобобових 

 

 

Змістовий модуль 2. Жири та вуглеводи в технологічному процесі 

виробництва харчових продуктов 

 

Тема 1. Жири, їхня характеристика й зміни в технологічному процесі 

1.1. Загальна характеристика  жирів та значення  жирів  в  харчуванні 

1.2. Характеристика фізико-хімічних і функціональних властивостей 

тригліцеридів 

1.3. Хімічні зміни тригліцеридів 

1.4. Зміна  жирів  при  зберіганні, поняття харчового псування жирів 

1.5. Зміна  жирів  при гідротермічній обробці (варінні) 

1.6. Зміна  жирів  при  жарінні   

1.7. Вплив  теплової  обробки  на  органолептичні  показники  і  якість  

жиру 

1.8      Шляхи  продовження  термінів  використовування  жиру 

 

Тема 2. Вуглеводи в технологічному процесі виробництва харчових 

продуктів 

2.1. Значення  вуглеводів  в  харчуванні людини, їх класифікація   

2.2. Товарознавчо-технологічна характеристика та технологічні властивості 

вуглеводів харчових продуктів 

2.3. Характеристика  простих цукрів харчових  продуктів та їх властивості 

2.4. Характеристика  функціонально-технологічних властивостей простих 

цукрів 



2.5. Ферментативний  гідроліз цукрів, його значущість в технологіях 

харчових продуктів. 

2.6. Кислотний гідроліз цукрів харчових продуктів 

2.7. Характеристика та значущість процесу бродіння  

2.8. Характеристика процесу карамелізації 

2.9. Характеристика процесу меланоідиноутворення  

 

 

Тема 3. Функціонально-технологічні властивості  крохмалю та 

крохмальних  полісахаридів 

3.1. Характеристика  крохмалю та крохмальних  полісахаридів 

3.2. Набухання  і  клейстеризація  крохмалю 

3.3. Характеристика процесу старіння  крохмального  клейстеру 

3.4. Характеристика процесу декстринізації  крохмалю 

3.5. Сутність  ферментативної  деструкції крохмалю 

3.6. Модифіковані  крохмалі 

 

Тема 4. Характеристика вуглеводів клітинних стінок 

4.1. Будова  рослинної  тканини 

4.2. Будова  і  хімічний склад  органел  рослинної  клітини 

4.3. Вуглеводи  клітинних  стінок 

4.4. Будова клітинних стінок, характеристика  кількісного  і  якісного  

складу  вуглеводів  клітинних  стінок 

4.5. Деструкція вуглеводів клітинних стінок 

5.6. Вплив  деяких  факторів  на  тривалість  теплової  обробки рослинних 

продуктів 

 

Змістовий модуль 3. Фізико-хімічні, біохімічні та мікробіологічні основи 

харчових технологій 

Тема 1. Зміни хімічного складу, кольору й формування смако-

ароматичного комплексу при  тепловій обробці продуктів 
2.1. Зміни кольору продуктів рослинного походження  

2.2. Формування смако-ароматичного комплексу рослинних продуктів в процесі теплової 

обробки 

2.3. Формування смаку і запаху м'ясопродуктів в процесі теплової обробки 

2.4. Зміна  вмісту  води  і  сухих  речовин  на етапі  механічної  обробки 

2.5. Втрати  розчинних  речовин  і  води  при  тепловій  обробці  продуктів 

 

Тема 2. Фізико-хімічні основи технології 

2.1. Загальна характеристика та класифікація дисперсних систем 

2.2. Характеристика колоїдних систем, засоби їх отримання 

2.3. Мікрогетерогенні системи, їх характеристика 

2.4. Характеристика процесу піноутворення, поняття про ПАР 

2.5. Характеристика процесу набухання високомолекулярних речовин 

2.6   Характеристика процесу структуроутворення в дисперсних системах.  



 

 

 

Тема 3. Біохімічні та мікробіологічні основи технології 

3.1. Будова, властивості ферментів і їх класифікація 

3.2. Джерела ферментів і поняття про ферментні препарати 

3.3. Чинники, що впливають на швидкість протікання біохімічних процесів 

3.4. Роль мікроорганізмів в технологіях харчових виробництв 

3.5. Характеристика основних груп мікроорганізмів, що використовуваних  

в харчовій  промисловості 

3.6. Роль біохімічних та мікробіологічних процесів при виробництві і 

зберіганні харчових продуктів 

 

 

10. Рекомендована література   

 

1. Общая технология пищевых производств / под ред. Ковальской Л.П. – М.: 

Колос, 1993.- 384 с. 

2. Технология производства  продукции общественного питания / Баранов 

В.С. и др. – М.: Экономика, 1986 

3. Гницевич В.А. Теоретические основы технологии пищевых производств. 

Учебное пособие./ В.А. Гницевич / Донецк: ДонГУЭТ, 2002 – 116 с. 

4. Гницевич В.А. Теоретические основы пищевых технологий. Учебное 

пособие / В.А. Гницевич / Донецк: ДонГУЭТ, 2006 – 176 с. 

5. Гницевич В.А. Биохимические и микробиологические основы технологии. 

Учебное пособие. / В.А. Гницевич / Донецк: ДонГУЭТ, 2003 – 43 с. 

6. Методические указания к самостоятельному изучению курса 

«Теоретические основі технологии пищевых производств» для студентов 

ФПО з/о специальности 7.091711. 

7. Гницевич В.А. Дисперсные и коллоидные системи в пищевых продуктах. / 

В.А.Гницевич, С.Е. Стиборовский / Донецк: ДонГУЭТ, 2006 – 81 с. 

8. П.П.Пивоваров. Теоретичні основи технології громадського харчування. 

Навчальний пособник: 

Частина   1. Білки в технології харчових виробництв. Харків, ХДАТОХ, 2000 

Частина  2. Вуглеводи в технологічному процесі виробництва продукції 

громадського харчування. Харків, ХДАТОХ, 2001 

Частина 3. Ліпіди та їх значення у формуванні фізико-хімічних, 

органолептичних показників сировини та продукції громадського 

харчування. Харків, ХДАТОХ, 2002. 

9. Пищевая химия / Под ред. А.П.Нечаева.- Санкт-Петербург: ГИОРД, 2003.- 

640 с. 

10. Химия пищи. Книга 1. Белки: структура, функции, роль в питании / 

И.А.Рогов, Л.В.Антипова и др. – М.: Колос, 2000. – 384 с. 

 



МАРКЕТИНГ 

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність  181  «Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 

теоретичних і практичних знань з маркетингу, сучасних концепцій його 

розвитку, методологічних та організаційних засад використання. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

 системи маркетингу,  цілей системи маркетингу та її учасників; 

 нових тенденцій маркетингової діяльності в суспільстві і світовій 

економіці; 

 організації маркетингового дослідження; 

 методики сегментування ринку; 

 напрямів реалізації маркетингової товарної політики; 

 сутності цінових стратегій; 

 процесу розробки комплексу просування; 

 посередників та процес товароруху; 

процесу ефективного планування маркетингової  діяльності; 

застосування знань і розумінь: 

уміння розробляти  програму опитування, розраховувати обсяг  і 

структуру вибірки респондентів, сегментувати ринок, позиціонувати 

товар  на ринку; 

уміння  просувати продукцію і переконувати споживачів в її 

унікальних перевагах; 

уміння аналізувати  конкурентоспроможність продукції і 

розраховувати її рейтинг; 

уміння ефективно використовувати складські, матеріальні і людські 

ресурси, показники роботи складу і витрати на утримання складського 

господарства; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити стан та перспектив маркетингової діяльності на 

підприємстві; 

здатність визначити та надати характеристику механізму впливу 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на стан та особливості 

господарської діяльності підприємства;  

здатність обґрунтувати та визначити механізм ефективного управління 

маркетинговою діяльністю на підприємстві.  

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 



 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань,  

спеціальність,ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань 18 

"Виробництво та 

технології" 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов`язкова. 

Рік підготовки: 

3-й - 

Модулів - 1 Спеціальність  181  

«Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології 

в ресторанному 

господарстві» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 5-й - 

Лекції: 

39 год. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

 Практичні, семінарські: 

26год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

ступінь: бакалавр 85 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 6,5 
Вид контролю: 

 екзамен 

 

8.Викладач 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи маркетингу 

 



Тема 1. Актуальність, предмет, задачі та зміст дисципліни «Маркетинг» 

1.1. Актуальність і практична необхідність вивчення і використання 

маркетингу в умовах ринкових відносин.  

1.2. Предмет, мета, задачі і зміст  дисципліни «Маркетинг». 

 

Тема 2. Сутність маркетингу і його сучасні концепції  

2.1. Маркетинг: основні поняття та історичні етапи розвитку.  

2.2. Концепції маркетингу та їх характеристика.  

2.3. Принципи і функції маркетингу.  

2.4. Цілі і задачі маркетингової діяльності підприємства.  

2.5. Системи та характеристики сучасного маркетингу. 

 

Тема 3. Маркетингові дослідження 

3.1. Маркетингове середовище: сутність, склад, характеристика. 

3.2. Поняття маркетингової інформації, вимоги, що ставляться до неї, 

класифікація, значення маркетингової інформації. 

3.3. Маркетингова інформаційна система (МІС): поняття та склад.  Сутність і 

класифікація маркетингових досліджень.  

3.4. Міжнародний процесуальний кодекс маркетингових і соціальних 

досліджень. Процес маркетингових досліджень.  

3.5.Сутність, значення та ознаки сегментації ринку. Стратегії охоплення 

ринку. 

Змістовий модуль 2. Маркетингова політика підприємства 

Тема 4. Маркетингова товарна політика 

4.1. Товар і товарна політика підприємства в умовах маркетингової 

орієнтації: поняття, склад і характеристика.  

4.2. Процес розробки нових товарів: види товарів ринкової новизни, типи 

нововведень, етапи розробки нових товарів.  

4.3. Сутність конкурентоспроможності товарів та алгоритм її оцінки. 

 

Тема 5. Маркетингова цінова політика 

5.1. Ціна і цінова політика у маркетинговій діяльності підприємства.  

5.2. Формування маркетингової цінової політики.  

5.3. Методи маркетингового ціноутворення 

 

Тема 6. Маркетингова політика розподілу 

6.1. Розподіл у системі маркетингу: сутність, принципи, канали розподілу. 

 6.2. Процес вибору системи та стратегії розподілу.  

6.3. Маркетингові системи у вдосконаленні управління розподілом. 

6.4. Маркетингові рішення в оптовій та роздрібній торгівлі.  



6.5. Мерчандайзинг: сутність та заходи його здійснення. 

 

Тема 7. Маркетингова політика комунікацій 

7.1. Комплекс маркетингових комунікацій (просування-мікс): сутність, види, 

функцій.  

7.2. Розробка системи просування в підприємстві.  

7.3. Реклама в комплексі маркетингових комунікацій.  

7.4. Паблік рилейшнз у комплексі маркетингових комунікацій. 

7.5.  Стимулювання збуту (СТИЗ): сутність і заходи.  

7.6. Прямий маркетинг: сутність і форми. 

 

Тема 8. Організація маркетингової діяльності підприємства. 

8.1. Організація маркетингу підприємства.  

8.2. Види організаційних структур служби маркетингу і їх характеристика.  

8.3. Положення про службу маркетингу і характеристика його розділів. 

Кадрове забезпечення служби маркетингу. 

 

Тема 9. Контроль маркетингової діяльності підприємства 

9.1. Контроль маркетингу: сутність і види.  

9.2. Стратегічний контроль маркетингу.  

9.3. Тактичний контроль маркетингу: об’єкти і зміст контролю. 

9.4. Контроль прибутковості. 

 

10. Рекомендована література 

1. Вища Освіта України і Болонський процес // Навчальна програма. – Київ – 

Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2004. – 18 с. 

2. ІСУЯ 7.5.1 – 03.01/УН ―Загальні вимоги до організації процесу 

проведення навчальних занять‖. 

3. ІСУЯ 7.5.1 – 03.02/УН ―Загальні вимоги до організації методичного 

забезпечення виконання індивідуальних завдань з дисциплін‖. 

4. ІСУЯ 7.5.1 – 03.03/УН ―Загальні вимоги до організації виконання 

індивідуальних завдань‖. 

5. ІСУЯ 7.5.1 – 03.04/УН ―Загальні вимоги до організації СРС‖. 

6. ІСУЯ 7.5.1 – 03.05/УН ―Загальні вимоги до організації НДРС‖. 

7. ІСУЯ 7.5.1 – 03.07/УН ―Загальні вимоги до організації поточного 

контролю‖. 

8. ІСУЯ 7.5.1 – 03.08/УН ―Загальні вимоги до організації підсумкового 

контролю‖. 

9. ІСУЯ 7.5.1-03.09/УН Інструкція: Критерії забезпеченості дисциплін 

навчально-методичною літературою 

10. ІСУЯ 7.5.1-03.10/УН Інструкція: Загальні вимоги до видання навчально-

методичної літератури 



ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність  181  «Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 
Мета викладання навчальної дисципліни – придбання знань основ 
промислових технологій харчових продуктів, розвиток навиків самостійного 
аналізу технологічних процесів виробництва продуктів харчування в 
сучасних промислових умовах.  

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

 основних технологічних процесів у харчовому промисловому 

виробництві зернових продуктів, борошна, круп, макаронних виробів, хліба 

та хлібобулочних виробів, жирів і емульсійних соусів на їх основі, 

ковбасної продукції, рибних виробів та консервованої продукції, продукції 

з м'яса, риби, овочів та фруктів.  

 технології і схеми виробництва харчової промислової продукції,  

 вимог до якості харчових продуктів та необхідні умови для їх 

зберігання, а також необхідне сучасне обладнання та устаткування для їх 

виробництва. 

 

застосування знань і розумінь: 

 вміння науково обґрунтувати вибір параметрів технологічних процесів 

харчових виробництв, що забезпечують високу ефективність виробництва та 

якість готової продукції; 

 підбірати інгредієнтний склад продуктів;  

 використовувати харчові добавки в технологіях харчових продуктів;  

 створювати харчову продукцію з заданими властивостями 

 

формування суджень: 

 здатність до використання набутих знань, професійних термінів та 

технологій, інновацій у практичній діяльності; 

 здатність до критичного оцінювання стану та тенденції розвитку 

харчових технологій. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 



поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань,  

спеціальність,ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання - 10; 

для заочної форми 

навчання - 4 

Галузь знань 18 

"Виробництво та 

технології" 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 
Обов`язкова. 

Рік підготовки: 

3-й 4-й 

Модулів - 1 Спеціальність  181  

«Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології 

в ресторанному 

господарстві» 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 5,6-й 7,8-й  

Лекції: 

84 год. 16 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

курсова робота 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 300 

26 год. 12 год. 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

10 

 160 год. 242 год. 

Індивідуальні завдання: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 90 
Вид контролю: 

екзамен 

 

8.Викладач 

Гніцевич В.А., д.т.н., професор 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Технологія продуктів тваринного походження 

Змістовий модуль 1. Харчові виробництва та основні закономірності 

харчових технологій. Наукові основи переробки м’яса. 

Тема 1.1. Наукові основи технологічних процесів. 

1. Особливостi харчових продуктiв та ix виробництва 

2. Сировина харчових виробництв та шляхи розширення сировинної бази 



3. Класифiкацiя та стисла характеристика харчових виробництв 

4. Характеристика технології як науки i практичної діяльності 

5. Основні технологiчнi термiни i поняття 

 

Тема 1.2. Технологія емульсійних м’ясних продуктів 

1. Якість мяса. Чинники, що зумовлюють якість сировини 

2. Функціонально-технологічні властивості сировини. Принципи отримання 

стабільних м'ясних систем 

3. Технологічні аспекти виробництва  емульсійних м’ясопродуктів. 

 

Тема 1.3.  Технологія  цільном'язових  і реструктурувати м'ясопродуктів 

1.  Класифікація цільном'язових продуктів. Загальні принципи виробництва 

2.  Технологічні особливості підготовки сировини 

3.  Дозрівання сировини. Способи підвищення ніжності 

4.  Основні принципи процесу реструктурування 

5.  Підготовка м'ясної сировини до термічної обробки 

Змістовий модуль 2. Наукові основи переробки м’яса птахів, риби, 

молока. 

Тема 2.1. Технологія переробки сільськогосподарської птиці  

1. Загальна характеристика сировини.  

2. Технологія напівфабрикатів з м'яса птиці 

3. Технологія посічених напівфабрикатів 

4. Технологія пельменів. 

Тема 2.2. Технологія переробки риби та морепродуктів  

1. Класифікація, склад і властивості рибної сировини 

2. Виробництво охолодженої і мороженої риби 

3. Технологія посолу і маринування риби 

4. В'ялення і сушіння риби 

5. Копчення риби 

6. Виробництво рибних консервів 

Тема 2.3. Технологія молока та молочних продуктів, масла вершкового. 
1. Молоко як сировина для виготовлення молочних продуктів 

2. Вимоги до молока, первинна обробка, транспортування й прийом 

молока 

3. Засоби обробки молока. Механічна обробка молока 

4. Технологія питного молока й вершків 

5. Вади молока 

6. Технологія кисломолочних напоїв, сметани, сиру нежирного 

7. Основні принципи виробництва сиру твердого 

8. Класифікація і характеристика існуючих методів виробництва 

вершкового масла. 

9. Технологія виробництва морозива. 
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Модуль 2. Технологія продуктів рослинного походження 

 

Змістовий модуль 3.  Наукові основи виробництва рослинної олії, 

зернових продуктів. 

 

Тема 3.1. Технологія виробництва рослинної олії та продуктів на їх 

основі. 

1. Характеристика сировини для виробництва олії  

2. Підготовча стадія переробки сировини 

3. Вилучення олії з рослинної сировини 

4. Виробництво гідрованих жирів 

5. Виробництво хлібопекарських, кондитерських і кулінарних жирів 

Тема 3.2. Технологія виробництва круп, борошна, макаронних виробів. 

1. Загальна характеристика сировини, її харчова та біологічна цінність 

2. Асортимент продукції з зернової сировини 

3. Особливості підготовки сировини, її первинна обробка 

4. Виробництво борошна 

5. Процес вироблення крупи  

6. Спеціальні технології виробництва зернових продуктів 

7. Технологічний процес виробництва макаронного борошна 

8. Особливості виробництва круп підвищеної харчової цінності 

Змістовий модуль 4.  Наукові основи виробництва консервованої 

продукції, напоїв. 

Тема 4.1. Технологія консервування плодів та овочів 

1. Теоретичні основи консервування плодоовочевої сировини  

2. Технологія виробництва окремих видів консервів 

3. Виробництво овочів і плодів швидкозаморожених 

4. Квашення, соління овочів мочіння плодів і ягід 

5. Сушіння овочів і плодів 

Тема 4.2. Технологія виробництва солоду, пива і квасу 

1. Технологія виробництва солоду 

2. Виробництво спеціальних солодів 

3. Технологія приготування пива 

4. Технологія квасу 

Тема 4.3. Технологія алкогольних напоїв 

1. Технологічна схема виробництва спирту 

2. Технологія виробництва горілки 

3. Технологія лікеро-горілчаних виробів 

4. Класифікація та загальна характеристика виноградних вин 

5. Технологія виноградного сусла. 

6. Особливості технології окремих груп вин 

7. Виробництво вин, що насичені діоксидом вуглецю 

8. Виробництво коньяків 

10. Рекомендована література   



1. Тимощук І.І. Загальна технологія переробки м’яса і м'ясопродуктів / І.І. 

Тимощук .- Київ: Урожай, 1992. – 159с. 

2. Маршалкина Г.А. Технология кондитерских изделий / Г.А. 

Маршалкина.– М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 447с. 

3. Файнберг Е.Е. Техническое проектирование жироперерабатывающих 

предприятий / Е.Е. Файнберг, И.М. Товбин, А.В Луговой.- М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 1983. – 416с. 

4. Александрова Т.И. Новые и улучшенного качества мясопродукты / 

Т.И.Александрова, Л. И. Синнцына.- М., «Пищевая промышленность», 1973. 

- 56с. 

5. Рогов И.А.Технология и оборудование мясоконсервного производства / 

И.А.Рогов, А.И.Жаринов. - М.: Пищевая пром., 2008г.- 225с. 

6. Рогов И.А. Технология и оборудование колбасного производства / И.А. 

Рогов, В.А. Алексахина, Е.И.Титов. - М.: Агропромиздат, 1989. – 226с.  

7. Салаватулина P.M. Рациональное использование сырья в колбасном 

производстве / P.M. Салаватулина. - М.: Агропромиздат, 1985.- 67с. 

8. Медведєв Г.М. Технология макаронного производства / Г.М. Медведєв. 

- М.:Колос, 2000.- 272 с. 

9. Ковальская Л.П. Технология пищевых производств / Л.П. Ковальская. – 

М.: Колос, 1997. – 752с. 

10. Назарова Н.И. Общая технология пищевых производств / Под ред. 

Назарова Н.И. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 360с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА  

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність  181  «Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 

комплексу знань у сфері організації ресторанного господарства в сучасних 

умовах. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

напрямків і тенденцій розвитку підприємств ресторанного 

господарства; 

стану інфраструктури ресторанного господарства; 

організації виробництва та обслуговування закладів ресторанного 

господарства різних типів та класів; 

наукової організації праці, нормування праці, оперативного планування 

виробництва; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння аналізувати сучасні тенденції розвитку підприємств 

ресторанного господарства; 

уміння ідентифікувати критерії планування відкриття нових закладів 

ресторанного господарства; 

уміння виділяти шляхи підвищення ефективності використання 

матеріально-технічної бази закладів ресторанного господарства; 

уміння моделювати виробничо-торговельну структуру закладів 

ресторанного господарства з метою одержання оптимального процесу 

трансформації сировини та напівфабрикатів у готову продукцію; 

 

формування суджень: 

здатність до використання набутих знань, професійних технологій та 

інновацій у практичній діяльності; 

здатність до критичного оцінювання стану та тенденції розвитку 

підприємств ресторанного господарства. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 



поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань,  

спеціальність,ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання - 15; 

для заочної форми 

навчання - 18 

Галузь знань 18 

"Виробництво та 

технології" 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 
Обов`язкова. 

Рік підготовки: 

3,4-й 3,4-й 

Модулів - 2 Спеціальність  181  

«Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології 

в ресторанному 

господарстві» 

Семестр: 

Змістових модулів - 4 6,7,8-й 5,6,7,8-й  

Лекції: 

86 год. 20 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

курсова робота 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

20 год. 16 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 450 

69 год. 6 год. 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 275 год. 498 год. 

Індивідуальні завдання: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 5 
Вид контролю: 

курсова робота, залік, екзамен 

 

8.Викладач 

Назаренко І.А., к.т.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи організації виробничої діяльності 

підприємств ресторанного господарства 

 

Тема 1. Основи організації підприємств харчування 

1.1 . Загальні напрямки і тенденції розвитку підприємств ресторанного 

господарства. Його функції. 

1.2 Стан інфраструктури ресторанного господарства. 



1.3 Види підприємств харчування і принципи організації їх діяльності. 

1.4 Виробничо-торговельна структура підприємств харчування. 

 

Тема 2. Основи наукової організації праці, нормування праці, 

оперативне планування виробництва 

2.1. Виробнича інфраструктура. 

2.2. Оперативне планування на підприємствах з повним циклом. 

2.3. Основи наукової організації праці на підприємствах харчування. 

2.4. Нормування праці на підприємствах харчування. 

 

Змістовий модуль 2. Організація виробничих процесів в закладах 

ресторанного господарства 

Тема 1. Основи організації централізованого виробництва 

напівфабрикатів для підприємств харчування 

1.1. Організація  постачання,  складського  і  тарного господарства на 

підприємствах харчування. 

1.2. Логістична діяльність підприємства харчування. 

1.3. Договірні стосунки із постачальниками. 

1.4. Організація складського господарства на підприємствах харчування. 

1.5. Організація тарного і транспортного господарства. 

 

Тема 2. Організація роботи заготовочних цехів підприємств харчування 

з повним виробничим циклом, цехів по доведенню н/ф та кулінарних 

виробів до готовності. 

2.1. Організація роботи заготівельних цехів. 

2.2. Організація роботи овочевого цеху. 

2.3. Організація роботи м'ясного та рибного цехів. 

2.4. Організація роботи доготовочного цеху. 

2.5. Організація роботи гарячого та холодного цехів. 

2.6. Організація роботи спеціалізованих цехів. 

 

Змістовий модуль 3.  Номенклатура послуг і загальні вимоги до 

організації обслуговування в закладах ресторанного господарства 

 

Тема 1. Загальні правила обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства 

1.1. Підготовка приміщень підприємства харчування до обслуговування. 

1.2. Попередня сервіровка столів. 

1.3. Аранжування столу. 

1.4. Правила етикету поведінки за столом. 

 

Тема 2. Особливість організації обслуговування споживачів в різних 

типах закладів харчування 

2.1. Характеристика загальних вимог до послуг з організації споживання і 

організації обслуговування. 



2.2. Види додаткових послуг ресторанного господарства. 

2.3. Методи і форми обслуговування. 

2.4. Характеристика професійно-кваліфікаційного складу працівників 

торгової групи приміщень. 

 

Змістовий модуль 4. Організація банкетів та прийомів 

 

Тема 1. Організація та проведення банкетів на підприємствах 

харчування 

1.1. Види банкетів. 

1.2. Банкет за столом з повним обслуговуванням офіціантами. 

1.3. Банкет за столом з частковим обслуговуванням офіціантами. 

 

Тема 2. Організація та проведення прийомів на підприємствах 

харчування 

2.1. Комбіновані банкети і прийоми.  

2.2. Прийом «Бокал шампанського»  

2.3. Прийом «Шведський стіл». 

 

Тема 3. Професійний етикет та етикет поведінки за столом. 

3.1. Поняття професійної етики та етикету. 

3.2. Етикет поведінки за столом. 

10. Рекомендована література   

1. ДСТУ 4281 : 2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація. 

2. ДСТУ 3278-95. Стандартизація послуг. Основні положення. 

3. ДСТУ 3862-99 Ресторанне господарство. Терміни та визначення. 

4. ДСТУ 3390-95 «Громадське харчування. Кулінарна продукція, яка 

реалізується населенню» 

5. ГОСТ 30524-97 «Громадське харчування. Вимоги до обслуговуючого 

персоналу» 

6. Міждержавний стандарт ГОСТ 30523-97. Услуги общественного питания. 

Общие требования. 

7. Міждержавний стандарт ГОСТ 30389-95. Общественное питание. 

Классификация предприятий. 

8. Інструкція про книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної 

торгівлі та громадського харчування: Наказ Міністра зовнішніх 

економічних зв`язків і торгівлі України від 24.06.96 р. № 349. 

9. Порядок проведення контрольної перевірки правильності розрахунків із 

споживачами за надані послуги і реалізовані товари: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 02.04.94 р. № 215. 

10.  Антонова В.А. Організація обслуговування на підприємствах 

харчування. Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання 

спеціальності «Технологія харчування» - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 158 

с. 

 



ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ  

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА  

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність  181  «Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань та формування практичних навичок і професійних знань з технології 

продукції ресторанного господарства, розвиток навиків самостійного аналізу 

технологічних процесів виробництва продуктів харчування, їх відповідності 

вимогам з метою отримання продукції високої якості. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути магістр: 

 

знання і розуміння: 

основних понять та визначень, що використовуються у технології 

харчових продуктів; 

розробки технологічного режиму виробництва; 

технологічних процесів виробництва напівфабрикатів з сировини 

тваринного та рослинного походження та раціонального використання 

сировини; 

технологічних процесів виробництва готової кулінарної продукції; 

розрахунку витрат сировини та виробничих рецептур; 

засоби управління технологічними процесами з метою отримання 

продукції високої якості, контролю за відповідністю параметрів 

технологічного процесу заданим; 

із забезпечення високого рівня якості готової продукції, контролю 

якості та оцінки сировини, напівфабрикатів та готової кулінарної продукції. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати загальні та спеціальні знання; 

уміння проводити оцінку технологічним процесам виробництва 

напівфабрикатів та готової кулінарної продукції з точки зору можливості  

уміння із вдосконалення технологічних операцій та забезпечення 

високої якості продукції;  

корегування технологічного режиму і рецептур в залежності від наявності та 

якості сировини; 

уміння науково обґрунтувати вибір параметрів та ходу технологічних 

процесів виробництва продукції, що забезпечують високу ефективність 

виробництва та якість готової продукції. 

 

формування суджень: 

здатність планувати технологічний процес виробництва; 

здатність впроваджувати у виробництво прогресивні технології; 

здатність розробляти технологічну документацію; 



здатність впроваджувати заходи по раціональному використанню 

сировини, напівфабрикатів, допоміжних матеріалів. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Галузь знань,  

спеціальність,ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 19 

Галузь знань 18 

"Виробництво та 

технології" 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов`язкова. 

Модулів - 4 Спеціальність  181  

«Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в 

ресторанному господарстві» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 8 2,3,4-й - 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання: 

- 
Семестр 

Загальна кількість годин - 

570 

4,5,6,7,-й - 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних - 6 

самостійної роботи 

студента - 10 

Ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень): 

бакалавр 

112 год. - 

Практичні, семінарські 

26 год. - 

Лабораторні 

127 год. - 

Самостійна робота 

305 год. - 

Індивідуальні завдання: - 

Вид контролю: залік, екзамен, 

курсова робота 

 



8.Викладач 

Никифоров Р.П.,к.т.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Технологічні принципи створення та виробництва кулінарної 

продукції 

1.1. Предмет та задачі модулю. Характеристика виробничо-технологічної діяльності ЗРГ, 

технологічні принципи створення кулінарної продукції. 

1.2. Загальна характеристика видів харчування. 

1.3. Технологія виробництва універсальних напівфабрикатів різного ступеня готовності 

 

Змістовий модуль 2. Технологія  виробництва  перших страв та  соусів. 

2.1. Загальна характеристика  та класифікація супів. Напівфабрикати для перших страв 

2.2. Технологічні принципи приготування супів заправних 

2.3. Технологічні принципи приготування супів пюреподібних, прозорих та холодних. 

2.4. Технологічні принципи приготування супів української кухні та інших супів в 

національних кухнях 

2.5. Діагностика технологічних процесів виробництва супів на підставі аналізу 

потенційних ризиків. 

2.6. Загальна характеристика  та класифікація соусів. Напівфабрикати для соусів 

2.7. Технологічні принципи приготування соусів з загусниками 

2.8. Технологічні принципи приготування соусів без загусників 

2.9. Діагностика технологічних процесів виробництва соусів на підставі аналізу 

потенційних ризиків. 

 

Змістовий модуль 3. Технологія виробництва других страв та кулінарних виробів з 

продуктів рослинного походження. 

3.1. Технологічні аспекти виробництва кулінарної продукції з овочів 

3.2. Технологічні аспекти виробництва кулінарної продукції з круп, бобових та 

макаронних виробів 

3.3. Діагностика технологічних процесів виробництва страв з рослинної сировини на 

підставі аналізу потенційних ризиків. 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 1. Технологія виробництва холодних страв та закусок, других 

страв та кулінарних виробів з м’яса та птиці 

1.1. Інноваційні підходи до складання меню 

1.2. Технологічні принципи приготування та діагностика технологічних процесів 

приготування  холодних страв та закусок 

1.3. Технологічні принципи приготування страв з м’ясопродуктів 

Змістовий модуль 2. Технологія виробництва других страв та кулінарних виробів з 

птиці, гідробіонтів, сиру та яєць 

2.1. Технологічні принципи приготування страв з птиці та дичини 

2.2. Технологічні принципи приготування страв з гідробіонтів 

2.3. Технологічні принципи приготування страв з сиру та яєць 

Змістовий модуль 3. Технологія виробництва борошняних страв, виробів з 

дріжджового тіста та десертної продукції 

3.1. Технологічні принципи виготовлення борошняних страв 

3.2. Технологічні принципи виготовлення виробів з дріжджового тіста 

3.3. Технологічні принципи приготування десертної продукції 

Модуль 3 



 

Змістовий модуль 1.  Організація контролю якості продукції ресторанного 

господарства 

1.1. Актуальні проблеми забезпечення якості продукції ресторанного господарства 

1.2. Основні елементи системи вхідного, виробничого та вихідного контролю в 

ресторанному господарстві 

1.3. Нормативне забезпечення контролю якості 

1.4. Правила розробки та затвердження нормативних документів якості продукції  

Змістовий модуль 2.  Вимоги до контролю якості продукції ресторанного 

господарства 

2.1. Сучасні підходи комплексної оцінки якості й безпеки харчової продукції 

2.2. Естетика оформлення продукції ресторанного господарства 

2.3. Органолептичний аналіз. Тестування за сенсорними здібностями. 

2.4. Методи дегустаційного аналізу. Порядок проведення бракеражу продукції 

2.5. Вимоги до функціонального призначення продукції ресторанного господарства 

Модуль 4 

Змістовий модуль 1.  Контроль якості напівфабрикатів та готових страв в 

ресторанному господарстві 

1.1. Поняття про вірогідність контролю якості. Методика добору й підготовки проб 

1.2. Методи визначення технологічних показників якості сировини 

1.3. Особливості контролю якості напівфабрикатів 

1.4. Методи контролю вірності проведення технологічного процесу 

 

Змістовий модуль 2.  Ідентифікація та фальсифікація продукції ресторанного 

господарства  

2.1. Ідентифікація та фальсифікація продукції ресторанного господарства 

2.1. Поняття про експрес-методи дослідження 

2.1. Сучасні методи контролю якості продукції ресторанного господарства 

 

10. Рекомендована література 
1. Баранов В.С. Технология производства продукции общественного питання / 

В.С.Баранов, А.И. Мглинец, Л.М. Алешина и др. – М.: Экономика, 1986. – 400 с. 

2. Коршунова А.Ф. Опорные конспекты по курсу «Технология производства 

продукции общественного питания» / А.Ф. Коршунова. – Донецк: ДонГУЭТ, 2003. – 

44 с. 

3. Коршунова А.Ф. Технология функциональных продуктов питания: лекция / А.Ф. 

Коршунова. – Донецк: ДонГУЭТ, 2005. – 47 с.   

4. Коршунова А.Ф. Технологія продукції ресторанного господарства: навчальний 

посібник для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / 

Г.Ф.Коршунова, С.К.Ільдірова, Н.А.Федотова. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 302 с. 

5. Ловачева Г.Н. Стандартизация и контроль качества продукции / Г.Н. Ловачева, А.И. 

Мглинец, Н.Р. Успенская. М.: Экономика, 1990 г. – 216 с. 

6. Методика разработки рецептур на новые и фирменные блюда (изделия) на 

предприятиях общественного питания. – М.: ВНИИООП, 1991 – 19с. 

7. Ратушный А.С. Технология продукции общественного питання в 2-х томах  / А.С. 

Ратушный и др. М: Мир, 2004. – 303 с. 

8. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания. – Киев: АСК, 1998. – 651 с. 

9. Вкусные блюда на каждый день. – Эксмо-Пресс, 1998 – 320 с. 

10. Коршунова А.Ф. Етнічні кухні: підручник для студентів напряму підготовки 6.140101 

«Готельно-ресторанна справа» / Г.Ф.Коршунова, Н.М.Варваріна. – Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2010. – 286 с. 



ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, МАКРО- ТА МІКРОЕКОНОМІКА 

Галузь знань 18 «Виробництво та технології» 

Спеціальність 181 «Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - формування 

ґрунтовних знань про економічну систему суспільства, закони її 

функціонування і розвитку для розуміння чинників зародження, утворення і 

напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем, їх спроможності 

задовольнити потреби людей; механізму функціонування та розвитку 

національної економіки – на основі сучасних економічних теорій, концепцій, 

моделей, обґрунтованих світовою і вітчизняною наукою та апробованих 

практикою. 
 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основних економічних законів, категорій й понять; 

методологічних основ розвитку економічних систем; 

принципів раціональної поведінки агентів економічних систем 

мікрорівня у ринкових умовах; 

методології дослідження поведінки економічних суб’єктів (споживача 

та виробника) у ринкових умовах і методів її оптимізації, рівноважного стану 

мікроекономічних систем в умовах різних ринкових структурах і різновидів 

ринку; 

природи макроекономічних проблем та механізмів їх вирішення, 

закономірностей ринкового механізму макроекономічних процесів та 

механізму державного регулювання економіки. 

 

застосування знань і розумінь:  

вміння аналізувати економічні явища та процеси, які відбуваються на 

різних рівнях економічної системи суспільства; 

вміння вивчати та оцінювати стан соціально-економічних відносин на 

підприємстві, в окремій галузі, на рівні суспільства;  

вміння аналізувати соціально-економічні наслідки урядових рішень, що 

впроваджуються в життя; 

вміти аналізувати взаємозв’язки та мотиви рішень агентів національної 

економіки; 

вміти аналізувати основні макроекономічні проблеми (безробіття, 

інфляція, циклічний розвиток, економічне зростання та ін.) 

 

формування суджень: 

здатність науково обґрунтувати загальні основи та пояснювати явища і 

процеси економічного життя суспільства; 



здатність з’ясувати методологічні основи механізму дії економічних 

законів та механізму їх застосування у господарській діяльності; 

здатність застосовувати набуті знання мікроекономічної теорії та 

навички мікроекономічного аналізу для прогнозування та розробки 

механізму і заходів господарчої та соціальної політики фірми. 

здатність на основі системного підходу визначати та оцінювати 

наслідки впливу різноманітних факторів макроекономічних процесів 

(економічного зростання, циклічного розвитку). 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – залік (40 балів).  

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 
Галузь знань: 

18 «Виробництво та 

технології» 

Дисципліна 

самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 

Рік підготовки: 

2-й - 

Модулів - 1 
 

Спеціальність: 181 

«Харчові технології» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 3-й - 

Лекції: 

26  год. - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента –  

 51  год. - 

 Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

залік 



8. Викладач 

Проданова Л.В., д.е.н., професор, 

Фоміна О.О., к.е.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

1.  Предмет і метод економічної теорії. 

1.1. Виникнення, основні етапи, напрями політичної економії. Основні 

напрями, школи і течії сучасної економічної теорії.  

1.2. Предмет економічної теорії, його трактування різними школами 

економічної науки.  

1.3. Категорійний апарат політичної економії. Економічні категорії та 

економічні закони. Система економічних законів.  

1.4. Загальні та конкретні методи наукового пізнання та їх 

використання економічною наукою.  

1.5. Функції економічної теорії. Економічна теорія та формування 

сучасного економічного мислення в умовах переходу до ринкової системи. 

 

2. Економічні потреби та інтереси. 

2.1. Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація. Закон 

зростання потреб. Влив потреб на виробництво.  

2.2. Економічні інтереси, їх види. Діалектика взаємозв’язку інтересів і 

потреб.  

2.3. Мотиви та стимули ефективного господарювання. Виробництво 

матеріальних благ і послуг.  

2.4. Економічні ресурси як джерело соціально-економічного розвитку. 

Класифікація економічних ресурсів.  

2.5. Обмеженість ресурсів. Виробничі можливості суспільства та 

результати виробництва. Крива виробничих можливостей і проблема 

економічного вибору.  

2.6. Фактори економічної діяльності суспільства, їх взаємодія та 

розвиток. Людина як головний фактор суспільного виробництва. 

 

3. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна 

система і закони її розвитку. 

3.1. Економічна система: сутність та структурні елементи.  

3.2. Продуктивні сили як основа економічної систем. Суспільний поділ 

праці і структура продуктивних сил.  

3.3. Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації 

економічної системи. Структура економічної системи.  

3.4. Типи і еволюція економічних систем. Формаційний та 

загальноцивілізаційний підходи до типізації суспільства. Національні моделі 

економічних систем.  



3.5. Відносини власності в системі виробничих відносин. Власність як 

основа будь-якої економічної системи. Суб’єкти та об’єкти власності. 

Концепції про власність. 

3.6. Відносини привласнення. Володіння, користування, 

розпорядження власністю.  

3.7. Типи та форми власності, їх історичний розвиток, реформування у 

процесі ринкових перетворень. Об’єктивна необхідність різноманітних форм 

власності в сучасній економіці.  

 

4. Форми організації виробництва. Товар і гроші. 

4.1. Суспільне господарство та його форми. Еволюція суспільного 

господарства. Сутність та основні риси натурального господарства.  

4.2. Товарне господарство. Умови виникнення товарного виробництва. 

Суб’єкти та об’єкти товарних відносин. Проста та розвинена форми 

товарного виробництва.  

4.3. Товар і його властивості. Економічні теорії про вартість товару.  

4.4. Закони розвитку товарного виробництва. Закон вартості та його 

функції.  

4.5. Гроші, їх походження та сутність. Закони товарно-грошового 

обігу. Сучасна грошова система.  

 

5. Капітал в системі соціально-економічних відносин. 

5.1. Капітал як категорія товарного виробництва. Перетворення грошей 

на капітал. Теорії сутності капіталу. 

5.2. Загальна формула руху капіталу. Капітал як матеріальна основа 

підприємницької діяльності.  

5.3. Кругообіг та обіг капіталу, його сутність, стадії та функціональні 

форми.  

5.4. Функціональні форми капіталу: промисловий, позичковий, 

торговельний. 

5.5. Сільське господарство як галузь матеріального виробництва, 

специфіка аграрних відносин. Підприємництво в аграрній сфері.  

 

6. Ринок: сутність, функції, механізм. Теорія еластичності. 

6.1. Ринок як форма організації суспільного виробництва. Умови 

функціонування ринку та його функції. Принципи класифікації ринків. 

6.2. Ринковий механізм і вирішення основних господарських проблем.  

6.3. Аналіз ринкового попиту.  

6.4. Аналіз пропозиції  

6.5. Ринкова рівновага, умова часткової ринкової рівноваги, моделі 

встановлення ринкової рівноваги, роль ціни.  

6.6. Поняття еластичності та її види. Практичне застосування теорії 

еластичності. 

 

7. Теорія поведінки споживача. 



7.1. Кардиналістський підхід щодо поведінки споживача.  

7.2. Мета споживача в ординалістській моделі. 

7.3. Модель бажаного. Криві байдужості та бюджетне обмеження.  

7.4. Модель можливого. Бюджетна лінія.  

7.5. Оптимізація вибору споживача на основі кардиналістської і 

ординалістської теорії. Правило максимізації корисності.  

 

Змістовий модуль 2 

8. Теорія поведінки виробника. Витрати і прибуток. 

8.1. Виробнича функція. Способи представлення виробничої функції.  

8.2. Виробництво у короткостроковому періоді. Загальний, середній та 

граничний продукт. Закон спадної граничної продуктивності.  

8.3. Виробництво у довгостроковому періоді. Ізокванта і карта 

ізоквант. Відмінності між ізоквантами та кривими байдужості споживача. 

Гранична норма технологічного заміщення.  

8.4. Ізокоста. Оптимальна комбінація ресурсів.  

8.5. Правило максимізації прибутку і мінімізації витрат. Рівновага 

виробника.  

8.6. Підходи до визначення витрат підприємства.  

 

9. Основи теорії ринкових структур: досконала і недосконала 

конкуренція. 

9.1. Ринкова структура. Досконала і недосконала конкуренція.  

9.2. Поняття фірми в умовах досконалої конкуренції, чистої монополії, 

олігополії, монополістичної конкуренції: ринковий попит на продукцію.  

9.3. Сукупний, середній та граничний доход за умов досконалої і 

недосконалої конкуренції. Правило максимізації прибутку та його 

особливість за умов досконалої і недосконалої конкуренції. 

9.4. Сукупний аналіз прибутку. Граничний аналіз прибутку. Варіант 

короткострокової рівноваги фірми. Переваги та недоліки досконалої 

конкуренції. 

 

10. Національна економіка та показники її діяльності. 

10.1. Сутність та основні принципи побудови національного 

рахівництва і системи національних рахунків (СНР). 

10.2. Валовий внутрішній продукт (ВВП) як центральний показник 

СНР. Методи визначення ВВП. 

10.3. Показники «валовий національний дохід», «валовий 

національний дохід у розпорядженні», «чистий валовий продукт» і «чистий 

національний дохід». 

10.4. Номінальні і реальні показники продукту і доходу макрорівня. 

Індекси цін та методи їх визначення. Показники динаміки продукту і доходу. 

 

11. Національний ринок та його механізм. 

11.1. Національний ринок та його структура. 



11.2. Товарний ринок макрорівня: суб’єкти, об’єкти, основні 

параметри, елементи механізму. 

11.3. Сукупний попит: сутність, структура, фактори динаміки, графічна 

інтерпретація (крива AD). 

11.4. Скупна пропозиція: сутність, фактори, графічна інтерпретація 

(крива AS). Класичний і кейнсіанський підходи до аналізу сукупної 

пропозиції. 

11.5. Рівновага товарного ринку, її порушення і відновлення: графічна 

модель AD-AS. 

 

12. Сукупні витрати і рівноважний об’єм національного 

виробництва. 

12.1. Загальні умови рівноваги національної економіки. Метод 

«витрати- випуск». Метод «вилучення-ін’єкції». 

12.2. Мультиплікатор автономних витрат: сутність та кількісна 

визначеність. 

12.3. Рівноважний об’єм виробництва в умовах повної зайнятості. 

Рецесійний та інфляційний «розриви». 

 

13. Держава в системі економічного регулювання: 

макроекономічна політика. 

13.1. Обмеженість ринкового механізму і необхідність державного 

втручання в економіку. Основні економічні функції держави. 

13.2. Теорії макроекономічного регулювання: кейнсіанство, 

монетаризм, теорія економіки пропозиції, теорія раціональних очікувань. 

13.3. Економічна політика держави: сутність, напрями, методи, 

інструменти, важелі, форми. 

 

14. Економічна динаміка суспільного розвитку. 

14.1. Економічні цикли: сутність, структура, різновиди та причини. 

14.2. Економічне зростання та економічний розвиток: сутність, 

фактори, різновиди. 

14.3. Моделі економічного зростання та розвитку. 

14.4. Макроекономічна політика економічного зростання й соціально- 

економічного розвитку. 

 

15. Загальна ринкова рівновага: мікроекономічний та 

макроекономічний аспект 

15.1. Загальна рівновага. Взаємозв’язок ринків в економіці: ефект 

зворотного зв’язку.  

15.2. Загальна рівновага та ефективність розміщення ресурсів в 

економіці.  

15.3. Економіка добробуту. Теореми економіки добробуту. Критерії 

оцінки добробуту.  



15.4. Макроекономічна рівновага національного ринку товарів, 

грошей.  

15.5. Взаємодія ринків: модель IS – LM та її використання для оцінки 

відносної ефективності бюджетно-податкової та грошово-кредитної 

політики. 

 

10. Рекомендована література 

1. Борисов Е. Ф. Экономика : учеб. пособие. / Борисов Е. Ф. – М. : 

Юридическая фирма «Контракт» : ИНФРА-М, 2012. – 256 с. 

2. Горожанкіна М. Є. Основи економічної теорії: політична 

економія: навч. посіб. / М. Є. Горожанкіна, В. В. Капильцова, 

В. В. Приходько. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 628 с. 

3. Економічна теорія: політекономія : підручник /  В. Д. Базилевича. 

– 8-ме вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 702 с. 

4. Економічна теорія: політекономія : практикум : навчальний 

посібник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; ред. 

В. Д. Базилевич. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2013. - 494 с. 

5. Мочерний С. В. Політекономія : підруч. / С. В. Мочерний. – 2-ге 

вид., випр. – К. : Вікар, 2005. – 386 с. 

6. Основи економічної теорії : навч. посіб./ за ред. Козака Ю. Г., 

Шаповал С. С. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 264 с. 

7. Політична економія : підручник / за ред. Ніколенко Ю. В. – К. : 

Центр учбової літератури, 2009. – 632 с. 

8. Політична економія : підручник / наук. редактор 

Л. І. Дмитриченко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. – 712 с. 

9. Уразов, А. У. Основи економічної теорії  : навчальний посібник / 

А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; Міністерство освіти і науки України, 

Житомирський державний університет імені Івана Франка. - 3-тє вид. - К.: 

ЦУЛ, 2014. - 312 с. 

10. Федоренко В. Г. Політична економія: Підручник. – 2-ге вид. – К.: 

Алерта, 2015. – 487 с.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 

 

Галузь знань 18 «Виробництво та технології» 

Спеціальність 181  «Харчові технології»,  

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань та формування практичних навичок щодо застосування норм 

господарського права. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути магістр: 

 

знання і розуміння: 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в галузі 

господарської діяльності; 

суб’єктів господарського права України; 

практики застосування господарського законодавства України. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати законодавство, що регулює суспільні 

відносини в галузі господарської діяльності; 

уміння легалізуватися у якості суб’єкта господарського права України. 

 

формування суджень: 

здатність характеризувати сутність підприємницької діяльності; 

здатність тлумачити чинне господарське законодавство; 

здатність орієнтуватися в системі господарського законодавства. 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(100 балів); 

підсумкове – залік.  

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

 

 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма заочна форма 



навчання навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань 18 

«Виробництво та 

технології» 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

2-й - 

Модулів - 1 Спеціальність 181  

«Харчові технології»,  

Спеціалізація «Технології 

в ресторанному 

господарстві» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 3-й - 

Лекції: 

30 год. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

Ступінь: Бакалавр Практичні, семінарські: 

30 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 120 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 60 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 4 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Шульженко І.В., к.ю.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Поняття господарського права, його предмет, метод та 

суб’єкти. 

 

Тема 1. Господарське право як галузь права та його роль у системі права 

України. 

1.1. Поняття, предмет та система господарського права України. 

1.2. Господарське право та державне управління економікою. 

1.3. Господарські правовідносини. Методи господарського права. 

1.4. Господарське законодавство – інститут господарського права. 

 

Тема 2. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності. 

2.1. Господарська діяльність, як основа підприємництва. 

2.2. Види господарської діяльності. 

2.3. Поняття та ознаки підприємництва. 

2.4. Суб’єкти підприємницької діяльності. 

 

Тема 3. Правове становище підприємств. 

3.1. Поняття і види підприємства як організаційної форми господарювання.  

3.2. Класифікація підприємств. 

3.3. Організаційна структура та управління підприємством. 

3.4. Об’єднання підприємств.  



3.5. Припинення діяльності підприємства. 

 

Тема 4. Правовий статус господарських товариств.  

4.1. Поняття господарського товариства.  

4.2. Види господарських товариств. 

4.3. Управління господарським товариством.  

4.4. Припинення діяльності господарського товариства. 

 

Тема 5. Правове становище некомерційних суб’єктів господарювання. 

5.1. Поняття та головні ознаки некомерційної господарської діяльності. 

5.2. Організаційно-правові форми здійснення некомерційної господарської 

діяльності. 

5.3. Правове регулювання некомерційної господарської діяльності. 

 

Змістовий модуль 2. Правове регулювання господарської діяльності. 

 

Тема 6. Правове регулювання відносин власності в Україні. 

6.1. Поняття права власності та його значення у господарській діяльності. 

6.2. Форми права власності. 

6.3. Види права власності. 

6.4. Способи набуття і припинення права власності. 

6.5. Момент виникнення права власності. 

 

Тема 7. Господарсько-договірні зобов’язання. Господарсько-правова 

відповідальність. 

7.1. Поняття, зміст та класифікація господарських зобов’язань. Підстави 

виникнення та припинення господарського зобов’язання.  

7.2. Поняття і зміст договірних відносин у господарській діяльності Види 

господарських договорів. 

7.3. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності. 

7.4. Функції відповідальності. 

7.5. Види господарсько-правової відповідальності. 

 

Тема 8. Правове регулювання банкрутства. 

8.1. Поняття та ознаки банкрутства. 

8.2. Суб’єкти у відносинах банкрутства. 

8.3. Провадження у справах про банкрутство. 

8.4. Мирова угода у справах про банкрутство. 

 

Тема 9. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів 

господарювання. 

9.1. Правові гарантії захисту прав суб’єктів господарювання та органи їх 

забезпечення. 

9.2. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ. 

9.3. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання. 



9.4. Досудове врегулювання господарських спорів. 

9.5. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами. 

9.6. Розгляд господарських спорів третейськими судами. 

 

Тема 10. Правові засади обмеження монополізму в економіці України. 

10.1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень 

законодавства про економічну конкуренцію. 

10.2. Правове становище Антимонопольного комітету. 

10.3. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання. 

10.4. Відповідальність за порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції. 

10.5. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції. 

 

Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

11.1. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство 

про зовнішньоекономічну діяльність. 

11.2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 

11.3. Види зовнішньоекономічної діяльності. 

11.4. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

11.5. Компетенція органів державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

11.6. Правове становище торгово-промислових палат. 

11.7. Міжнародні правила ІНКОТЕРМС, що використовуються в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Тема 12. Правові основи банківської діяльності та кредитно-

розрахункових відносин. 

12.1. Правове регулювання банківської діяльності в Україні. 

12.2. Порядок створення банків. 

12.3. Порядок відкриття рахунків у банках. 

12.4. Правове регулювання розрахункових відносин. 

12.5. Порядок та форми розрахунків у господарському обігу. 

12.6. Поняття та види кредиту. Кредитний договір. 

Тема 13. Правові основи біржової діяльності в Україні. 

13.1. Поняття, ознаки та види бірж. 

13.2. Функції, права та обов’язки біржі. 

13.3. Види біржових угод і порядок їх укладання. 

13.4. Правила біржової торгівлі. 

13.5. Правовий статус фондової біржі. 

 

Тема 14. Правові основи безпеки господарської діяльності. 

14.1. Конституційні основи правопорядку сфері господарювання та захисту 

комерційної таємниці. 

14.2. Державні гарантії права на інформацію. 



14.3. Комерційна таємниця (інформація) як об’єкт правової охорони. 

14.4. Неправомірне збирання інформації, розголошення та використання 

комерційної таємниці. 

14.5. Юридична відповідальність за порушення комерційної таємниці 

(інформації). 

 

Тема 15. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав 

споживачів. 

15.1. Законодавство про захист прав споживачів. 

15.2. Права споживачів та їх захист. 

15.3. Контроль у сфері захисту прав споживачів. 

15.4. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав 

споживачів. 

 

10. Рекомендована література  

1. Господарське право України: Підручн. для студ. вищ. навч. зал. / М.К. 

Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К.: МАУП, 2010. – 

424с. – Бібліогр.: с. 417-419.  

2. Кравчук С.Й. Господарське право України: Навчальний посібник. – К.: 

Кондор, 2011. – 264 с. 

3. Хозяйственное (предпринимательское) право Украины: Учебник / Под 

общ. ред. Р.Б. Шишки и Я.А. Чапичадзе. – Харьков: Эспада, 2011. – 552 с. 

4. Правознавство [Текст] : навч. посіб. / [С.В. Дрожжина, І.В. Шульженко, 

О.О. Одінцова, В.О. Кондратьєв, І.В. Ширкова] ; М-во освіти і науки, молоді 

та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-

Барановського, Каф. прав. і загально наук. дисц. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 

2011. – 703 с. 

5. Правознавство. Практикум [Текст] : навч. посіб. / [С.В. Дрожжина, І.В. 

Шульженко, О.О. Одінцова, В.О. Кондратьєв, Г.С. Пілігрім, І.В. Ширкова, 

М.М. Гриник] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. 

ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. прав. і загально 

наук. дисц. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2012. – 325 с. 

6. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. К.-2010. 

7. 3агородній А., Громяк Л. Фактори, що визначають розвиток малого бізнесу 

в Україні. //Економіка України-2010-№5. 

8. Корсекін В. та інш. Мале підприємництво: проблеми і перспективи 

//Економіка України-2011-№ 10. 

9. Основи банківської справи. Під редакцією Мороза А.Н. К.: Лір.-2010.-

С.119.  

10. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативні коментарі. 

Київ .-2011. 

 

 

 

 



МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

Галузь знань 18 «Виробництво та технології» 

Спеціальність  181  «Харчові технології»  

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 

знань про особливості міжнародних економічних відносин, визначення 

теоретичних та практичних положень міжнародних економічних відносин і їх 

правової бази, а також виявлення їх ролі в розвитку світової і національної 

економік. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності міжнародних відносин та їх середовища; 

форм міжнародних відносин; 

основних суб’єктів міжнародних відносин; 

основ міжнародного права, як регулятора міжнародних відносин; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння визначати сучасні особливості міжнародної економічної 

політики; 

уміння проводити аналіз форм міжнародних політичних відносин; 

 

формування суджень: 

здатність аналізувати особливості формування, розвитку і сучасного 

існування міжнародних відносин; 

здатність аналізувати форми міжнародних політичних відносин.  

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – залік. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська, англійська 

 

 

 

 



          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань 

18 «Виробництво та 

технології» 

Дисципліна вільного вибору 

студента 

Рік підготовки: 

2-й  

Модулів - 1 

Спеціальність 

181  «Харчові технології» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 3-й  

Лекції: 

26 год. . 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

Спеціалізація  

«Технології в 

ресторанному 

господарстві» 

Практичні, семінарські: 

26 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 120 

-  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

ступінь: бакалавр 68 год.  

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 52 -  

самостійної роботи 

студента – 68 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Горіна Г.О., к.е.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Теорія та історія розвитку міжнародних відносин. 

 

Тема 1.  Сутність і особливості міжнародних відносин. 
1.1 Поняття міжнародних відносин. 

1.2 Характерні риси міжнародних відносин. 

1.3 Закономірності формування і розвитку міжнародних відносин. 

 

Тема 2. Теорії міжнародних відносин. 

2.1 Класичні теорії міжнародних відносин. 

2.2 Сучасні теорії міжнародних відносин. 

2.3 Теорії міжнародного середовища. 

 

Тема 3. Суб’єкти міжнародних відносин. 
3.1 Сутність і зміст поняття «учасник міжнародних відносин». 

3.2Типологія та функціональні особливості суб’єктів міжнародних відносин. 

3.3 Цілі, інтереси і засоби учасників міжнародних відносин. 

 

Тема 4. Система міжнародних відносин. 



4.1 Рівні міжнародних відносин. 

4.2 Теоретичні моделі міжнародних систем. 

4.3 Сучасна еволюція системи міжнародних відносин. 

 

Тема 5. Структурні особливості міжнародних відносин. 

5.1 Зовнішньополітичні відносини. 

5.2 Міжнародні економічні відносини. 

5.3 Міжнародні відносини у сфері культури та інформації. 

 

Змістовий модуль 2 Правова база міжнародних відносин. 

 

Тема 6. Поняття і особливості міжнародного права. 

6.1 Сутність, історичні форми та функції міжнародного права. 

6.2 Норми, джерела і принципи  міжнародного права. 

6.3 Суб’єкти міжнародного права. 

 

Тема 7. Право зовнішніх державних відносин 

7.1 Сутність зовнішніх відносин. 

7.2 Дипломатичні відносини та дипломатичні представництва. 

7.3 Консульські відносини і консульські представництва. 

7.4 Зовнішні відносини через спеціальні місії і за участю міжнародних 

організацій. 

 

Тема 8. Право міжнародних організацій 

8.1 Сутність, історія виникнення і ознаки міжнародних організацій. 

8.2 Правосуб'єктність міжнародних організацій. 

8.3 Фактори еволюції інститутів регулювання міжнародних відносин. 

Тема 9. Міжнародні конфлікти та їх врегулювання 

9.1 Поняття та види міжнародного конфлікту. 

9.2 Засоби вирішення міжнародних конфліктів. 

9.3 Розв’язання конфліктів в міжнародних організаціях. 

Тема 10. Право міжнародних економічних відносин та міжнародне 

співробітництво 

10.1 Поняття, джерела та принципи міжнародного економічного права. 

10.2.Система міжнародних економічних організацій. 

10.3 Міжнародне співробітництво: сутність, види. 

 

8. Рекомендована література 

 

1. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та 

розвитку [Текст] : Навч. посіб. / В. М. Геєць ; НАН України / Ін-т екон. та 

прогнозув. – К. : НАН України, 2009. – 864 с. 

2. Дещинський Л.Є., Панюк А.В. Міжнародні відносини України: історія і 

сучасність [Текст] : Навч. посібник, Ч.І. / Л.Є. Дещинський, А.В. Панюк. – 



Львів: «Бескид Біт», 2002. – 224 с. 

3. Кирилюк Ф. М. Новітня політологія [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / Ф.М. Кирилюк. – К. : ЦУЛ, 2009. – 564 с. 

4. Мальський М.3., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин [Текст] : 

Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / М.З. Мальский, М.М. Мацях. – К.: 

Знання, 2007. – 461 с. 

5. Міжнародне право [Текст] : Навч. посібник / За ред. М. В. Буроменського – 

К.: Юрінком Інтер, 2006. – 336 с. 

6. Прояюк Н. В. Сучасне міжнародне право [Текст] : Навч. посіб. – 2-ге вид., 

змін, та доп. / Н.В. Прояюк. – К.: КНТ, 2010. – 280 с. 

7. Семенов А.А., Маловичко А.С. Міжнародні відносини :  Методичні 

рекомендації з вивчення дисципліни, ДонНУЕТ, 2012 р. – 39 с. 

8. Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин [Текст] : Підручник / М.А. 

Шепєлєв.  – К.: Вища школа, 2004 – 622 с. 

9. Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин [Текст] : Навч. посіб. – 3-

тє вид., доп. і випр. / В.Ф. Цималістий. – Львів: Новий світ – 2000. – 2009. – 

360 с. 

10. Цыганков П.А. Международные отношения [Текст] : Учебное 

пособое / П.А. Цыганков. – М.: Новая школа, 1996. – 320 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРУДОВЕ ТА ДОГОВІРНЕ ПРАВО 

 

Галузь знань 18 «Виробництво та технології» 

Спеціальність 181  «Харчові технології»,  

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань та формування практичних навичок щодо застосування норм трудового 

та договірного права. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути магістр: 

 

знання і розуміння: 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в галузі 

найманої праці, цивільних і господарських договорів; 

суб’єктів трудового і договірного права України; 

практики застосування трудового і договірного законодавства України. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати законодавство, що регулює суспільні 

відносини в галузі найманої праці, цивільних і господарських договорів; 

уміння захистити свої трудові, господарсько-правові та цивільно-

правові права. 

 

формування суджень: 

здатність характеризувати сутність найманої праці та зобов’язань; 

здатність тлумачити чинне трудове і договірне законодавство; 

здатність орієнтуватися в системі трудового і договірного 

законодавства. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(100 балів); 

підсумкове – залік.  
 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

 



 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань 18 

«Виробництво та 

технології» 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

3-й - 

Модулів - 1 Спеціальність 181  

«Харчові технології»,  

Спеціалізація «Технології 

в ресторанному 

господарстві» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 6Д-й - 

Лекції: 

15 год. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

Ступінь: Бакалавр Практичні, семінарські: 

30 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 45 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 3 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Шульженко І.В., к.ю.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальна частина трудового права  

Тема 1. Поняття, предмет, метод, система, функції та принципи трудового права 

України 

1.1. Виникнення і розвиток трудового права.  

1.2. Предмет трудового права.  

1.3. Індивідуальні та колективні трудові відносини у сфері найманої праці 

(загальна характеристика). Сфера дії трудового законодавства. 

 

Тема 2. Джерела (форми) трудового права  

2.1 Поняття джерел (форм) трудового права України, їх особливості, 

класифікація та види.  

2.2. Конституція України як основне джерело трудового права.  

2.3. Міжнародно-правові договори як джерела трудового права.  

 

Тема 3. Міжнародно-правове регулювання праці  

3.1. Поняття та розвиток міжнародного регулювання праці. Поняття 

міжнародних трудових стандартів. 



3.2. Всесвітні (універсальні) міжнародні стандарти у сфері праці.  

3.3. Загальна декларація про права людини (ООН, 1948 р.), Міжнародні пакти 

про права людини (ООН, 1966 р.).  

 

Модуль 2. Особлива частина трудового права 

Тема 4. Трудовий договір 

4.1. Поняття трудового договору.  

4.2. Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових 

договорів, які пов'язані з працею (підряду, доручення, авторського та ін.). 

4.3. Сторони трудового договору.  

4.4. Правовий статус працівника і роботодавця.  

4.5.Зміст трудового договору.  

4.6. Загальний порядок укладення трудового договору, його оформлення.  

4.7. Підстави припинення трудового договору та їх класифікація.  

 

Тема 5. Робочий час та час відпочинку 

5.1. Поняття робочого часу і правові нормативи робочого часу.  

5.2. Режими робочого часу і порядок їх встановлення.  

5.3. Робота у режимі неповного робочого часу, змінна робота, робота із гнучким 

графіком, ненормований робочий день. 

5.4. Поняття і види часу відпочинку.  

 

Тема 6. Оплата праці 

6.1. Конституційні гарантії права працівників на заробітну плату. 

6.2. Правове визначення поняття оплати праці.  

6.3. Відмінність заробітної плати від винагород за цивільно-правовими 

договорами, гарантійних і компенсаційних виплат.  

6.4. Структура заробітної плати: основна заробітна плата, додаткова заробітна 

плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. 

 

Тема 7. Трудова дисципліна та юридична відповідальність сторін трудового 

договору 

7.1. Поняття і значення трудової дисципліни в умовах переходу до ринкових 

відносин. Засоби забезпечення дисципліни праці. 

7.2. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.  

7.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, 

організації. 

7.4. Статути, положення про дисципліну.  

 

Тема 8 Охорона праці  

8.1. Конституційне право працівників на належні, безпечні та здорові умови 

праці. Законодавство про охорону праці працівників на виробництві. 

8.2. Принципи правової охорони праці працівників. 

8.3. Гарантії прав працівників на охорону праці. 

8.4. Організація охорони праці працівників на підприємстві. 



 

Тема 9 Індивідуальні трудові спори 

9.1. Поняття, види і причини виникнення індивідуальних трудових спорів. 

Юридичні способи вирішення індивідуальних трудових спорів. 

9.2. Органи, що розглядають індивідуальні трудові спори.  

9.3. Комісії у трудових спорах (КТС), їх організація і компетенція. 

9.4. Порядок і строки розгляду індивідуальних трудових спорів у КТС.  

 

Тема 10 Правове регулювання соціального партнерства, колективні оговори та 

угоди  

10.1. Поняття соціального партнерства, історія його виникнення й розвитку.  

10.2. Законодавство про соціальне партнерство та соціальний діалог в 

Україні.  

10.3. Організаційно-правові форми соціального партнерства.  

 

Тема 11. Правовий статус трудових колективів, професійних спілок та організацій 

роботодавців 

11.1. Поняття трудового колективу та їх види за законодавством України. 

11.2. Право працівників брати участь в управлінні організаціями. 

11.3. Проблеми законодавчого врегулювання діяльності трудових колективів 

як суб'єктів права в колективних трудових правовідносинах.  

 

Тема 12. Колективні трудові спори (конфлікти) 

12.1. Поняття, види, причини виникнення колективних трудових спорів. 

12.2. Сторони колективного трудового спору.  

12.3. Порядок формування вимог найманих працівників, профспілок та строки 

їх розгляду.  

 

Тема 13. Загальні положення зобов’язальних відносин. 

13.1. Зобов’язальне право i зобов’язання. 

13.2. Цивільно-правовий договір. 

13.3. Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов’язання. 

 

Тема 14. Окремі види договірних та позадоговірних зобов’язань. 

14.1. Майновий найом. Оренда. Прокат. Найом жилого приміщення. 

14.2. Кредитно-розрахункові відносини. Зобов’язання по страхуванню. 

14.3. Договори про надання юридичних i фактичних послуг (доручення, 

комісія, схов, охорона об’єктів). Спільна діяльність.  

14.4. Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.  

14.5. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування колективного i 

державного майна. 

14.6. Зобов’язання, що виникають з безпідставного придбання або 

збереження майна. 

 

10. Рекомендована література  



1. Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. 

– 2-е вид., стер. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. – 564с. 

2. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. — 5-те вид., перероб. і 

доп. — К.: Знання, 2008. — 860 с. 

3. Шульженко І.В. Трудове право: навч. посіб. для студ. всіх спец. ден. та 

заоч. форм навчання ін-ту економіки і упр. / І.В. Шульженко; М-во освіти і 

науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-

Барановського, Каф. правових і загальнонаукових дисц. – Донецьк: 

[ДонНУЕТ], 2010. – 185с. 

4. Трудове право : навч. посіб. для студ. екон. спец. / С. В. Дрожжина, І. В. 

Ширкова ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 

ім. М. Туган-Барановського, Каф. прав. дисциплін. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 

2009. - 163 с. 

5. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (за станом 

законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 серпня 

2000) / Відп. ред. О.П. Товстенко.– К.: Юрінком Інтер, 2000.–1024с. 

6. Кодекс законів про працю України з постатейними систематизованими 

матеріалами / Упорядник В. Вакуленко. – К.: Істина, 2001. – 800с. 

7. Прокопенко B. І. Трудове право України: Підручник. – X.:Консум, 2000. – 

480с. 

8. Конституція України від 28.06.96 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws /main.cgi?nreg=522%2F2010. 

9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws /main.cgi?nreg=522%2F2010. 

10. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws /main.cgi?nreg=522%2F2010. 
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ЗАКОНОДАВСТВО У ГАЛУЗІ  

 

Галузь знань 18 «Виробництво та технології» 

Спеціальність 181  «Харчові технології»,  

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань та формування практичних навичок щодо застосування норм 

законодавства у галузі харчових технологій. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути магістр: 

 

знання і розуміння: 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в галузі 

харчових технологій; 

суб’єктів діяльності у галузі харчових технологій; 

практики застосування законодавства у галузі харчових технологій. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати законодавство, що регулює суспільні 

відносини в галузі харчових технологій. 

уміння захистити свої права у галузі ведення харчових технологій. 

 

формування суджень: 

здатність характеризувати сутність суспільних відносин у галузі 

харчових технологій. 

здатність тлумачити чинне законодавство у галузі харчових технологій; 

здатність орієнтуватися в системі законодавство у галузі харчових 

технологій. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(100 балів); 

підсумкове – залік.  
 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

 



 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань 18 

«Виробництво та 

технології» 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

3-й - 

Модулів - 1 Спеціальність 181  

«Харчові технології»,  

Спеціалізація «Технології 

в ресторанному 

господарстві» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 6Д-й - 

Лекції: 

15 год. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

Ступінь: Бакалавр Практичні, семінарські: 

30 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 45 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 7,5 - - 

самостійної роботи 

студента – 7,5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Шульженко І.В., к.ю.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Держава та право. 

Тема 1. Поняття та структура суспільства та держави. 

1.1. Поняття та структура суспільства та  держави. 

1.2. Класифікація держав (Форма держави). 

Тема 2. Поняття та джерела права. 

2.1. Поняття, ознаки, функції та джерела права. 

2.2. Право й інші соціальні норми. 

2.3. Форми (джерела) права. 

Тема 3. Правовідносини 

3.1. Правовідносини, їх елементи. 

3.2. Правосуб’єктність. 

Змістовий модуль 2. Основи основних галузей права України. 

Тема 4. Конституційне право. 

4.1. Поняття, предмет, метод конституційного права. 

4.2. Джерела конституційного права України. 

4.3. Принципи конституційного права України. 

4.4. Громадянські та політичні права. 

 



Тема 5. Трудове право. 

5.1. Поняття, предмет, методи трудового права. 

5.2. Трудовий договір: поняття, сторони. 

5.3. Строки трудового договору, контракт. 

5.4. Випробування при прийнятті на роботу. 

5.5. Переведення на іншу роботу. 

 

Тема 6. Господарське право. 

6.1. Поняття, предмет та система господарського права України. 

6.2. Господарські правовідносини. Методи господарського права. 

6.3. Суб’єкти господарського права. 

 

Тема 7. Цивільне право. 

7.1. Поняття, принципи та  джерела цивільного.  

7.2. Суб’єкти цивільного права 

7.3. Цивільно-правові відносини  

 

Тема 8. Кримінальне право. 

8.1. Поняття, задачі кримінального права.  

8.2. Дія Кримінального Кодексу в просторі, у часі і по колу осіб. 

8.3. Злочин, його ознаки. 

 

10. Рекомендована література  

1. Правознавство: Навч. посібник / Авт. кол. Мельник П.В., Самілик Г.М., Савченко 

Л.А. та ін. – К.: ―МП Леся‖, 2011. – 309 с. 

2. Юридический словарь И.Дахно: Словарь законодат. и норматив. терминов. – К.: 

А.С.К., 2011. – 1056 с. 

3. Адміністративне право України: Підручник для юрид. Вузів і фак./ Ю.П.Битяк, В.В. 

Богуцький, В.М. Паращук та ін.; За ред. Ю.П.Битяка – Харків: Право, 2011. – 528 с. 

4. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть), Учебное пособие. – 

Харьков; «Одиссей», 2010. – 288 с. 

5. Основи правознавства України: Навчальний посібник. Видання четверте, доповнене 

та перероблене / Ківалов С.В., Музиченко П.П., Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф. 

– Х.:  «Одисей», 2011.- 368 с. 

6. Правознавство: Підручник / Авт.кол.: Демський С.Е., Ковальський В.С., Колодій 

А.М. та інші; За ред.В.В. Копейчикова. – 7-е вид. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 736 с. 

7. Конституція України від 28.06.96 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws /main.cgi?nreg=522%2F2010. 

8. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws /main.cgi?nreg=522%2F2010. 

9. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws /main.cgi?nreg=522%2F2010. 

10. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws /main.cgi?nreg=522%2F2010. 
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БІОХІМІЯ 

Галузь знань 18  «Виробництво та технології» 

Спеціальність 181 – «Харчові технології» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни полягає у наданні 

студентам сучасних наукових знань про хімічний склад живих організмів та  

хімічні перетворення їх складових у процесі життєдіяльності, а також роль 

ферментів, вітамінів і гормонів та інших біологічно активних речовин у цих  

процесах 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння:  

досягнень фундаментальних досліджень в галузі біохімії для розробки і 

впровадження нових прогресивних технологій, які покращують смакові 

якості і харчову цінність харчових продуктів, збільшують їх термін 

зберігання, 

біохімічного складу живих організмів тваринного та рослинного 

походження, процесів обміну речовин та енергії, які в них відбуваються; 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати отримані знання у своїй майбутній практичній 

діяльності,   

користуватися науковими знаннями для аналізу та прогнозування змін 

біохімічних властивостей у процесі технологічного впливу. 

формування суджень: 

здатність оцінити склад харчової сировини; 

здатність визначити та надати характеристику готовим виробам 

харчування;  

здатність обґрунтувати та визначити необхідні методи дослідження 

харчової сировини та продуктів харчування.  

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; складання та захист рефератів; 

виконання індивідуальних завдань (60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

          7. Опис навчальної дисципліни 

 



Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань 18 – 

«Виробництво та технології» 

Дисципліна вільного вибору 

студента 

Модулів - 1 

Спеціальність 181 –  

«Харчові технології» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 4 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

не планується 
Семестр 

Загальна кількість годин – 

90  

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних - 4 

самостійної роботи  

студента – 2 

Ступінь: бакалавр 

30 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

- - 

Лабораторні 

30 год. 6 год. 

Самостійна робота 

30 год. 78 год. 

Індивідуальні завдання: 

год.- 

Вид контролю: екзамен 

 

          8. Викладач – Горяйнова Ю.А., к.т.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основи статичної біохімії. 

Тема 1. Вступ. Біохімія – як основа науки про харчування. Білки, 

будова, властивості, роль в організмі.  Прості і складні білки. Нуклеїнові 

кислоти.  

Тема 2. Ліпіди. Біологічні функції. Будова, властивості. Прості та 

складні ліпіди. 

Тема 3 Вуглеводи. Біологічна роль, класифікація, будова, властивості, 

поширеність у природі. 

Змістовий модуль 2. Основи статичної біохімії. 

Тема 4. Ферменти. Будова, властивості, механізм дії, класифікація 

ферментів. 

Змістовий модуль 3. Основи динамічної біохімії. 

Тема 5. Основні уявлення про обмін білків, ліпідів, вуглеводів в 

організмі людини. 

Змістовий модуль 4. Основи динамічної біохімії. 



         Тема 6. Регуляція обміну речовин. Вітаміни. Гормони. 

 

10. Рекомендована література   

 

1. Кучеренко М.Є. Біохімія / М.Є. Кучеренко, Р.П. Виноградов, Ю.Д. 

Бабенюк та ін. – К.: Либідь, 1995. – 464с. 

2. Дуденко Н.В. Біологічна хімія: Навчальний посібник / Н.В. Дуденко 

та ін. – Х.: Прапор, 1999. – 320с. 

3. Кучеренко М.Є. Біохімія: Тестовий котроль знань / М.Є. Кучеренко, 

О.Ю., Пащенко, І.М. Туряниця та ін. // К.: Либідь, 1995. – 343с. 

4. Кучеренко М.Є. Біохімія / М.Є. Кучеренко, Р.П. Виноградов, Ю.Д. 

Бабенюк та ін. – К.: Либідь, 1995. – 464с. 

5. Шубін О.О. Біологічна хімія: розділ ―Динамічна біохімія‖/ 

О.О.Шубін, Т.В. Нужна, О.Л. Нафанець. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. - 58с. 

6. Нужна Т.В. Біологічна хімія. // Т.В. Нужна, Р.С. Мітченко., Ю.О. 

Лесишина. - Донецьк, 2008. –188 с. 

7. Нужна Т.В. Конспект лекцій з дисципліни «Біологічна хімія» для 

студентів факультету ресторанно-готельного бізнесу, що навчаються за 

напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія‖ денної і 

заочної форми навчання [Електронний ресурс] / Т.В. Нужна, - Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2011 – 203 с. 

8. Нужна Т.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Біологічна 

хімія» для студентів факультету ресторанно-готельного бізнесу, що 

навчаються за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та 

інженерія‖ денної і заочної форми навчання [Електронний ресурс] / Т.В. 

Нужна, Ю.О. Лесишина. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2012 – 40 с. 

9.Нужна Т.В. Біологічна хімія: метод. рек. для викон. лаб. робіт для 

студ. ден. форм. навч. ФРГБ напр. підготовки 6.051701 Харчові технології та 

інженерія / Т.В. Нужна, Ю.О. Лесишина. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 41 с. 

10. Нужна Т.В. Біологічна хімія. Методичні рекомендації для 

самостійного вивчення курсу та виконання контрольних і лабораторних робіт 

для студентів напряму підготовки «Харчові технології та інженерія» заочної 

формі навчання. / Т.В. Нужна, Ю.О. Лесишина. // Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 

55 с. 

 

 

 

 

 

 



ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність 181 «Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – забезпечити набуття 

студентами глибоких теоретичних знань і практичних навичок 

службового спілкування за етичними нормами сучасного 

суспільства, а також формування у майбутніх фахівців уявлення про 

етичне мислення у сфері бізнесу. 

2. Перелік професійних компетенцій, яких повинен набути 

бакалавр: 
знання і розуміння: 

 основних понять, принципів і норм етики та етикету службового 

спілкування; 

 закономірностей розвитку понять, термінів та правил етики та 

етикету в різні історичні епохи; 

 національних традицій мовної поведінки; 

  етики службового спілкування з аудиторією; 

 індивідуального діалогового спілкування; 

 етики невербального спілкування; 

 етики та етикету у комерційній діяльності; 

 етики комерційних переговорів;  

 особливостей етики ділового спілкування в міжнародних 

відносинах;  

 іміджу сучасної ділової людини;  
застосування знань і розумінь: 

 вміти організувати і провести службові наради та засідання; 

 вміти організувати і провести індивідуальне діалогове 
спілкування; 

 вміти організувати і провести службове спілкування телефоном; 
 вміти організувати і провести службове спілкування з 

аудиторією; 
 вміти спланувати, організувати і провести комерційні 

переговори; 

 вміти правильно обрати стратегію і тактику ділового спілкування; 

 вміти правильно застосовувати методи та прийоми мовно-психологічного 

впливу на аудиторію; 

 вміти вправно користуватися засобами виразного мовлення та 

невербальними засобами комунікації. 

формування суджень: 

 здатність визначати мету і завдання службового спілкування; 
 здатність сформулювати та обґрунтувати рекомендації щодо 

вдосконалення культури мовної поведінки; 



 здатність розпізнавати словесні маніпуляції та обирати прийоми 

протидії їм;  
 здатність оцінювати доречність і ефективність прийомів 

словесної суперечки; 
 здатність оцінювати рівень власної лінгвістичної компетенції та 

визначати шляхи її вдосконалення; 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
другий цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, публікація тез 

доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (100 балів); 

підсумкове – залік.  

6. Мова викладання: 
Українська 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни денна 

форма 

навчанн

я 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Г

Галузь знань 18 

"Виробництво та 

технології" 
 

Дисципліна вільного вибору 

студента 

Рік підготовки: 
1-й 1-й 

Модулів – 1 
Спеціальність 181 

«Харчові технології» 

 

Семестр: 

Змістових модулів – 3 2д 2д 
Лекції:   

15  
год. 

8 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Спеціалізація 
«Технології в 
ресторанному 
господарстві» 

Практичні, семінарські: 

30 
год. 

4 
Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 7,5 

самостійної роботи 

студента – 7,5 

 

 

Ступінь: бакалавр 

45 
год. 

78 
Індивідуальні заняття: 

- - 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Мацнєва Є.А., асистент 

 



9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Історико-теоретичні засади та методологія 

етики спілкування. 

 

Тема 1. Етика спілкування як предмет дослідження психолінгвістики. 

Етика і мораль. Етика ділового спілкування традиційного суспільства. Етика 

ділового спілкування в ученні Конфуція. Особливості етики ділового 

спілкування в західноєвропейській культурній традиції. Протестантськая 

етика і дух капіталізму. Загальні етичні принципи і характер сучасного 

ділового спілкування.  

Тема 2. Комунікативна діяльність та етика ділового спілкування. 

Поняття «комунікація» і «спілкування». Службовий етикет як сукупність 

правил поведінки людини. Норми професійних ділових відносин. Усна і 

писемна форми офіційно-ділового стилю. Види комунікативних актів. 

Правила ділового листування. 

Тема 3. Менеджер як ключова фігура виробництва. Вимоги до 

професійної відповідності сучасного керівника. Ділова кар´єра керівника. 

Стилі управлінської діяльності. Ефективність використання робочого часу. 

Тема 4. Імідж ділової людини. Характерні риси іміджу сучасного 

бізнесмена. Напрями вдосконалення іміджу національного виробника. 

Значення зовнішнього вигляду. 

 

Модуль 2. Практичні аспекти службового спілкування та 

фактории впливу. 

Тема 5. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Фактории 

впливу. Культура вербального професійного спілкування. Техніка мовлення. 

Основи ораторського мистецтва. 

Тема 6. Невербальні засоби спілкування як вияв етичної культури 

особистості. Системами невербальних засобів спілкування: оптико-кінетична 

(кінесика); паралінгвістична система; екстралінгвістична система; 

проксеміка; контакт очей. 

Тема 7. Мовленнєвий етикет. Етикет службової телефонної розмови. 

Тема 8. Переговори. Основи стратегії переговорів. Підготовка до 

переговорів. Тактика і принципи переговорів. Рекомендації як правильно 

провести переговори. 

 

10. Рекомендована література: 



1. Яхно Т.П., Конфліктологія та теорія переговорів. Навчальний посібник/ 

Я.П. Яхно, І.О. Куревіна, ‒  К.: Центр учбової літератури, 2012. ‒  168 

с. 

2. Етика ділового спілкування  навч. посіб. / Воронкова В. Г., Беліченко 

А. Г., Мельник В. В., Ажажа М. А. – Л. : Магнолія, 2009. – 312 с. 

3. Петрунін Ю.Ю., Борисов В.К. Етика бізнесу – М.: 2009. – 280с.  

4. Невелєв О.М. Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності: 

Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К: Центр учбової літератури, 

2009. – 168с. 

5. Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки 

бізнесмена: Навчальний посібник. К.: «Центр навчальної літератури», 

2004. – 232 с. 

6. Карнегі Д. Як виробляти в собі впевненість і впливати на людей, 

виступаючи прилюдно. – Х.: Промінь, 2007. – 560 с. 

7. Етика ділового спілкування: Курс лекцій / Т. К. Чмут, Г.Л. Чайка, М.П. 

Лукашевич, І. Б. Осетинська. – 2-ге вид., стереотип. К.: МАУП, 2003. ‒  

208 с. 

8. Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність бізнесу та 

економічна ефективність. За ред.. Хоружого Г. Ф. – К.: УБС НБУ, 2009. 

– 255 с. 

9. Психологія управління в бізнесі: Навч. посібник для підготовки 

бакалаврів всіх форм навчання / Е. Ф. Іпатов, К. М. Лемківський, В.В. 

Павловський. – Харьків – Київ, НМЦВО, 2003. – 320 с. 

10.  Палеха Ю. І. Іміджологія. – К.: Видавництво Європейського 

університету, 2005. – 323 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» 

Галузь знань 18 «Виробництво та технології» 

Спеціальність 181 «Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології  в ресторанному господарстві 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - формування системи фундаментальних  

знань  з  концептуальних  основ  бухгалтерського  обліку  та набуття практичних навичок з 

використання методики обліку. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр:   

знання і розуміння:   

розуміння загальних принципів облікової політики підприємства;   

знання особливостей обліку необоротних активів, запасів, виробництва, коштів та 

розрахунків, дебіторської заборгованості;   

розуміння складу та оцінки  витрат підприємства, їх класифікацію;   

знання особливостей обліку на позабалансових рахунках;   

розуміння документування господарських операцій;    

застосування знань і розумінь:   

уміння відображати господарські операції підприємства на рахунках бухгалтерського 

обліку;   

уміння визначати правильність віднесення витрат до операційної,   

фінансової та інвестиційної діяльності підприємства;   

 уміння відображати результати інвентаризації у фінансовому обліку;   

уміння відображати витрати, доходи, відображати та визначати фінансовий результат від 

діяльності підприємства.   

формування суджень:   

здатність відображати господарські операції підприємства за допомогою бухгалтерських 

проведень;   

здатність використовувати в фінансовому обліку сучасні програмні технології; 

здатність складати фінансову звітність підприємства, використовувати   

її показники при проведенні аналізу діяльності підприємства.   

 

3.  Дисципліни вільного вибору студента.  

 

4. Цикл(короткий/перший/третій): 

перший цикл вищої освіти 

 

5. Оцінювання:   

поточне  (розв’язання задач, виконання індивідуальних завдань);   

підсумкове – залік.   

 

6. Мова викладання:   

українська, російська  

7. Опис навчальної дисципліни 

 



Найменування показників Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS – 3 

Галузь знань 18 

«Виробництво та 

технології» 

Вибіркова 

Модулів – 1 Спеціальність 181 

«Технології в 

ресторанному 

господарстві» 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

_______________________ 

               (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин – 150 4-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 9 

Ступінь:  

бакалавр 

30 год  

Практичні, семінарські 

30 год.  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

90 год.  

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: залік 

 

8. Викладач 

Роєва, асистент. 
 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Організація обліку на  підприємстві 
 

Тема 1. Основи організації  бухгалтерського обліку 

1.1. Процес та завдання організації  бухгалтерського обліку.  

1.2. Вибір форми, технології і техніки ведення бухгалтерського обліку.  

1.3. Відповідальність за організацію обліку на підприємстві.  

1.4. Внутрішня регламентація ведення обліку. Розробка  внутрішніх  документів. 

Організація облікової політики підприємства та документування господарських операцій.   

 

Тема 2. Організація облікового процесу 

2.1. Загальна побудова і зміст облікового процесу. Структурні частини облікового процесу: 

організаційна, функціональна, технологічна, документальна, інформаційна.  

2.2. Основні етапи організації облікового процесу. Вибір форми ведення бухгалтерського 

обліку. Журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку. Меморіально-ордерна форма 

ведення бухгалтерського обліку. Журнал-головна форма ведення бухгалтерського обліку. 

Журнальна форма ведення бухгалтерського обліку. Форми ведення обліку суб’єктами малого 

підприємництва: проста та спрощена форми бухгалтерського обліку. Комп’ютерна форма ведення 

бухгалтерського обліку.  

2.4. Облікові  регістри,  їх  призначення, зміст,  форми і  зовнішній  вигляд.  Послідовність 

записів в облікових регістрах. Зв’язок регістрів хронологічного, синтетичного та аналітичного 

обліку. 



2.5 Організація  документообігу облікового процесу на різних етапах: первинному, 

поточному й  підсумковому обліку.  

2.6 Порядок розробки робочого плану рахунків на підприємстві. Основи  розробки 

облікової політики підприємства. Наказ про облікову політику підприємства, його суттєве 

призначення і структура.    

Модуль 2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за елементами 

Тема 3. Бухгалтерський облік пасивів підприємства 

3.1. Сутність організації  обліку власного капіталу.  

3.2. Формування  і функції власного капіталу. Класифікація власного  капіталу.  

3.3. Організація обліку й документальне оформлення капіталу.   

3.4. Визначення, оцінка та класифікація зобов’язань.  

3.5. Організація обліку довгострокових зобов’язань 

3.6. Організація обліку поточних зобов’язань  

3.7. Організація  обліку забезпечення зобов’язань: забезпечення майбутніх витрат і 

платежів; цільове фінансування і цільові надходження; страхові резерві.  

Тема 4. Бухгалтерський облік  необоротних активів підприємства 

4.1. Організація обліку матеріальних активів: основних засобів; капітальних  інвестицій; 

довгострокових фінансових інвестицій; довгострокової дебіторської заборгованості. 

4.2.  Організація обліку руху основних засобів. Номенклатура обліку основних засобів.  

4.3. Первинний облік: надходження основних засобів; внутрішнє переміщення і 

використання основних засобів; вибуття довгострокових активів. Поточний облік: надходження 

основних засобів; внутрішнє переміщення та використання.  

4.4. Підсумковий облік: форми звітності. Документальне оформлення обліку основних 

засобів. Первинні документи з обліку основних засобів. Організація обліку нематеріальних 

активів.  Характеристика типових форм первинних документів основних засобів, нематеріальних 

активів.   

Тема 5. Бухгалтерський облік оборотних активів підприємства 

5.1. Організація обліку оборотних активів підприємства.  

5.2. Організація документування операцій з оборотними активами.  

5.3. Організація обліку витрат майбутніх періодів.  

Тема 6. Бухгалтерський облік витрат, доходів і результатів  діяльності підприємства 

6.1. Організація обліку витрат і доходів, фінансових результатів. Елементи «Положення про 

облікову політику підприємства».  

6.2. Класифікація витрат за видами діяльності.  

6.3. Класифікація доходів за видами діяльності 

6.4. Організація документування операцій з витрат, доходами й фінансовими результатами. 

6.5. Організація аналітичного обліку витрат, доходів і фінансових результатів.  
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ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ 

 

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність 181 «Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 

базових знань з теорії фінансів, грошей, кредиту, засвоєння закономірностей 

функціонування грошового та фінансового ринків як теоретичної основи 

державної монетарної, валютної, податкової та бюджетної політики розвитку 

банківської справи та ринку фінансових послуг; формування спеціальних 

знань і практичних навичок з питань організації фінансових відносин та їх 

функціонування на макро- і мікроекономічному рівнях. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності та функцій таких категорій, як "фінанси", "гроші", "кредит", 

змісту основних теорій грошей, поняття грошового обігу, грошових потоків, 

монетарного та фінансового ринків, грошових та валютних систем, основ 

кредитних, розрахункових, валютних, податкових та бюджетних відносин; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння аналізувати і характеризувати стан фінансових відносин в 

країні; 

уміння розраховувати основні прямі, непрямі та місцеві податки, що 

справляються з підприємств; 

уміння розраховувати суму відсотків за користування банківським 

кредитом; 

уміння складати кредитні угоди; 

уміння аналізувати міжнародні фінансово-кредитні відносини і 

валютну систему України; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити вартість довгострокових кредитів; 

здатність обґрунтувати використання у практичній діяльності лізингові, 

факторингові, вексельні форми комерційного кредитування;  

здатність обґрунтувати та визначити основні заходи грошової політики 

держави щодо регулювання грошового обігу в країні; 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 



 

     4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання практичних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей (50 балів);  

підсумкове – екзамен (50 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань,  

спеціальність,ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань 

18 "Виробництво та 

технології" 

за вибором навчального закладу 

Рік підготовки: 

2-й  

Модулів – 1 Спеціальність (професійне 

спрямування) 

181 «Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології 

в ресторанному 

господарстві» 

 

 

Семестр: 

Змістових модулів – 3 4-й  

Лекції: 

30 год.  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 45 год.  

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 9 
Вид контролю: 

екзамен 

 

 

8.Викладач 

Слободянюк Н.О., к.е.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування фінансів та 

бюджетної системи держави. 

 



Тема 1. Сутність і функції фінансів 

1.1. Історичні передумови виникнення і розвиток фінансів 

1.2. Моделі фінансових відносин 

1.3. Соціально-економічна сутність та функції фінансів 

 

Тема 2. Фінансова система та фінансовий механізм 

2.1. Фінансова система України: поняття, структура та загальна характеристика її 

сфер і ланок 

2.2. Організаційні основи функціонування фінансової системи України 

2.3. Сутність та складові елементи фінансового механізму 

2.4. Зміст і принципи фінансового планування 

2.5. Фінансовий контроль: зміст, принципи та види 

 

Тема 3. Податкова система держави 

3.1. Економічна сутність і функції податків 

3.2. Елементи системи оподаткування 

3.3. Класифікація податків 

3.4. Податкова політика та податкова система в Україні 

3.5. Характеристика основних податків податкової системи України 

 

Тема 4. Бюджет і бюджетна система держави 

4.1. Сутність, значення та функції державного бюджету 

4.2. Бюджетний устрій та бюджетна система України 

4.3. Бюджетний процес в Україні 

4.4. Принципи і форми бюджетного фінансування 



4.5. Бюджетний дефіцит і його вплив на розвиток економіки 

 

 

Тема 5. Державні доходи та видатки 

5.1. Економічна природа та класифікація доходів бюджетів 

5.2. Склад доходів Державного бюджету України 

5.3. Економічна природа та класифікація видатків Державного  бюджету 

5.4. Бюджетне фінансування видатків, його принципи, форми і  методи 

5.5. Склад видатків Державного бюджету. Таємні видатки 

5.6. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України 

 

Тема 6. Державний кредит 

6.1. Економічна сутність і роль державного кредиту 

6.2. Форми державного кредиту 

6.3. Класифікація державних позик і джерела їх погашення 

6.4. Державний борг, його формування і обслуговування 

6.5. Управління державним боргом 

 

 

Змістовий модуль 2. Історичні аспекти розвитку грошових відносин, основи 

організації грошового обороту та функціонування валютного ринку. 

 

Тема 7. Сутність та функції грошей 

11.1. Походження, сутність та концепції виникнення грошей 

11.2. Форми грошей 

11.3. Функції грошей та їх еволюція 

 

Тема 8. Грошовий оборот і грошові потоки 



12.1. Характеристика і структура грошового обороту 

12.2. Форми грошового обороту 

12.3. Грошова маса та її показники 

12.4. Закон грошового обігу 

 

Тема 9. Грошовий ринок 

13.1. Сутність і структура грошового ринку та механізм його функціонування 

13.2. Попит і пропозиція грошей. Грошово-кредитний мультиплікатор 

13.3. Характеристика облікового ринку та його особливості 

13.4. Характеристика та операції міжбанківського ринку 

 

Тема 10. Грошові системи 

14.1. Поняття та елементи грошової системи 

14.2. Еволюція грошових систем 

14.3. Форми безготівкових розрахунків 

14.4. Створення грошової системи України 

 

Тема 11. Інфляція та грошові реформи 

15.1. Інфляція: її сутність, причини, види й типи 

15.2. Вимірювання інфляції 

15.3. Розвиток та особливості інфляції в Україні 

15.4. Наслідки інфляції та антиінфляційна політика 

15.5. Грошові реформи та методи їх проведення 

 

Тема 12. Валютні відносини та валютні системи 



16.1. Сутність валюти та її конвертованість 

16.2. Валютний курс і способи його визначення 

16.3. Валютний ринок: сутність та основи функціонування 

16.4. Валютна система та її розвиток 

16.5. Формування валютної системи України 

 

  

Змістовий модуль 3. Кредитні відносини, роль інституту фінансового 

посередництва в розвитку економіки 
 

Тема 13. Кредит у ринковій економіці  

18.1. Необхідність та сутність кредиту 

18.2. Роль кредиту в умовах ринкової економіки 

18.3. Функції кредиту 

18.4. Форми та види кредиту 

18.5. Позичковий відсоток, його сутність та основні види 

 

Тема 14. Центральний банк та його роль в економіці 

20.1. Загальна характеристика центральних банків 

20.2. Функції центральних банків 

20.3. Національний банк України та його функції 

20.4. Грошово-кредитна політика НБУ 

20.5. Валютна політика та роль НБУ в її реалізації 

 

Тема 15. Банківські установи як основна ланка кредитної системи 

21.1. Еволюція та розвиток комерційних банків в Україні 



21.2. Класифікація та характеристика комерційних банків 

21.3. Операції комерційних банків 

21.4. Основні показники ефективності та прибутковості діяльності банку 

 

Тема 16. Спеціалізовані кредитно-фінансові установи 

22.1. Визначення та функції фінансових посередників 

22.2. Види фінансових посередників 

22.3. Банки і банківська система 
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8. Гроші та кредит: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Колотуха С.М., 

Власюк С.А.  - К., 2012.  - 495 с 

9. Грошово-кредитні засоби регулювання економіки  : монографія / за 

заг. редакцією Л. В. Кривенко ; [Л. В. Кривенко, О. М. Дутченко, М. І. 

Синюченко та ін.]. – Суми : ДВНЗ ―УАБС НБУ‖, 2010. – 210 с. 

10. Державна політика стабілізації фінансів підприємств : монографія / 

[А.І.Даниленко, В.В.Зимовець, О.М.Кошик та ін.] ; за ред. А.І.Даниленка ; 

НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 452 с. 

 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ  

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність  181  «Харчові технології»  

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у 

студентів знань і вмінь, спрямованих на організацію наукової діяльності, 

планування експериментальних досліджень та обробку отриманих 

результатів. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

знати і розуміти: 

- методику планування і організації наукових досліджень;  

- методику проведення експериментальних досліджень; 

- правила складання звіту, доповіді або статті за результатами 

наукового дослідження. 

застосування знань і розумінь: 

вміти: 

- відбирати і аналізувати необхідну інформацію з обраної теми 

наукового дослідження; 

- формулювати мету і задачі дослідження, розробляти теоретичні 

передумови, планувати і проводити експеримент;  

- опрацьовувати результати вимірів і оцінювати похибку спостережень, 

зпівставляти результати експерименту з теоретичними передумовами і 

формулювати висновки;  

-складати звіт, доповідь або статтю за результатами наукового 

дослідження. 

формування суджень: 

- здатність до засвоєння методики планування і організації наукових 

досліджень;  

- здатність до вміння відбирати і аналізувати необхідну інформацію з 

обраної теми наукового дослідження; 

- здатність до формулювання мети і задачі дослідження, розробки 

теоретичних передумов, планування і проведення експерименту;  

- здатність до опрацьовування результатів вимірів і оцінювання 

похибки спостережень, зпівставляння результатів експерименту з теоретич-

ними передумовами і формулювання висновків;  

- здатність до складання звіту, доповіді або статті за результатами 

наукового дослідження. 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 



 

          4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(100 балів); 

підсумкове – залік.  
 

6. Мова викладання: 

українська,російська 

 

          7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання -3; 

для заочної форми 

навчання – 2,5 

Галузь знань: 18 

"Виробництво та 

технології" 

 

Дисципліна вільного вибору 

студента. 

Вибіркова. 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 1 

Спеціальність: 181  

«Харчові технології»  

Семестр: 

Змістових модулів - 4 4-й 4-й  

Лекції: 

30 год. 4 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

реферат 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15 год. 4 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90/70 

-  -  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

6 

 45 год. 62 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 3 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Сімакова О.О., к.т.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Наука, основні поняття, методи. Наукові кадри і 

заклади України. 



Тема 1. Наука, як система знань. Основні логічні поняття. Методи наукового 

дослідження.  

Тема 2. Наукові та науково-педагогічні кадри:  вчені ступені, вчені звання,  

вищі академічні звання,  аспірантура. Наукові заклади України. 

Змістовий модуль 2. Державна система науково-технічної інформації її 

накопичення та обробка. 

Тема 1. Наукові твори. Роль науково-технічної інформації в наукових 

дослідженнях. Державна система науково-технічної інформації. 

Тема 2. Первинна та вторинна інформація. Картотека і каталоги. 

Бібліографія. Довідники, енциклопедії та огляди. Пошук інформації.  

Змістовий модуль 3. Організація науково-дослідної роботи. Студентська 

НДР. Оформлення результатів експерименту. 

Тема 1. Спостереження та експеримент. Організація дослідження. 

Проведення експерименту. 

Тема 2. Основні задачі, напрями і етапи науково-дослідної роботи студентів. 

Тема 3. Записи досліджень. Табличне зведення числових даних. Графічне 

оформлення результатів дослідження. Обчислення результатів дослідження. 

Змістовий модуль 4. Курсова, дипломна роботи як кваліфікаційне 

дослідження. 

Тема 1. Курсова (дипломна) робота: загальна характеристика. Послідовність 

виконання. Робота над текстом.  

Тема 2. Заключний етап роботи над курсовою (дипломною) роботою. 

Підготовка до захисту та захист. Типові помилки в написанні та оформленні 

курсової (дипломної, магістерської) роботи. 

10. Рекомендована література   

1. Сімакова О.О.  Основи наукових досліджень і технічної творчості. Методичні 

вказівки для підготовки до семінарських та практичних занять / О.О.Сімакова, 

Р.П.Никифоров.-  Д. : ДонДУЕТ, 2006. - 17 с. 

 2. Сімакова О.О.  Основи наукових досліджень і технічної творчості. Методичні                                       

вказівки для організації самостійної роботи студентів / О.О.Сімакова, 

Р.П.Никифоров.-  Д. : ДонДУЕТ, 2007. - 24 с. 

 3. Сімакова О.О.  Основи наукових досліджень / О.О.Сімакова, Р.П.Никифоров.-    

2-е вид. перероб. та доп. - Д. : ДонНУЕТ, 2012. - 152 с. 

4.Грищенко І.М. Основи наукових досліджень / І.М.Грищенко, 

О.М.Григоренко, В.А.Борисейко.  - К. : КНТЕУ, 2001. - 185 с. 

5. Сімакова О.О.  Основи наукових досліджень / О.О.Сімакова, 

Р.П.Никифоров. - Д. : ДонДУЕТ, 2006. - 138 с. 

6. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької роботи /  

В.М.Шейко, Н.М. Кушнаренко. – К .: Знання-Прес, 2003. - 295 с. 

7. Основы научных исследований [Електронний рерурс] / Режим доступу: // http:  

//socioline.ru/…/ludchenko-yaa-p… 

8. Основы научных исследований [Електронний рерурс] / Режим доступу: // http:  



//dis.finansy.ru/pupl/002. htm 

 

ПАТЕНТОЗНАВСТВО 

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність  181  «Харчові технології»  

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – усвоєння загальних 

законів  захисту авторського права на Україні і розробка вміння 

використовувати ці закони в даному конкретному випадку при складанні 

заявки на винахід, яка є наслідком знайдення авторами нового технічного 

рішення в будь якій галузі народного господарства, і в першу чергу в 

харчовій технології.  

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

знати і розуміти: 

- загальні закони  захисту авторського права на Україні;  

- головні вимоги до складання заявки на винахід; 

- методи рішення конкретних завдань стосовно складання заявки на          

винахід. 

застосування знань і розумінь: 

вміти: 

- встановлювати об’єкт патентування, який може бути різних видів; 

- працювати з літературними джерелами для  встановлення аналогів та 

прототипу винаходу, новизни рішення; 

- складати заявку на винахід та корисну модель.  

формування суджень: 

- здатність до встановлення об’єкту патентування;  

- здатність до роботи з літературними джерелами, внаслідок якої 

встановлюються аналоги та прототип винаходу, а також 

підтверджується новизна рішення; 

- здатність до вивчення головних вимог до складання заявки на 

винахід;  

- здатність до оволодіння прийомами та методами рішення конкретних 

завдань стосовно складання заявки на винахід. 

 

 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

          4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 



поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(100 балів); 

підсумкове – залік.  
 

6. Мова викладання: 

українська,російська 

 

          7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання -3; 

для заочної форми 

навчання – 2,5 

Галузь знань: 18 

"Виробництво та 

технології" 

 

Дисципліна вільного вибору 

студента. 

Вибіркова. 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 1 

Спеціальність: 181  

«Харчові технології»  

Семестр: 

Змістових модулів - 3 4-й 4-й  

Лекції: 

30 год. 4 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

реферат 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15 год. 4 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90/70 

-  -  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

6 

 45 год. 62 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 3 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Сімакова О.О., к.т.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Патентна інформація та документація.  

Тема 1. Патентна документація і нормативна база патентно-

інформаційної діяльності. 

Тема 2. Державна система патентноi iнформацiї.  

Тема 3. Система класифікацiй. 

Тема 4. Мiжнароднi класифiкації об'єктiв промислової власностi.  

Тема 5. Пошук патентної iнформацiї.  

Змістовий модуль 2. Патентні дослідження. 



Тема 1. 3мicт i порядок патентних дослiджень за ДСТУ 3575-97. 

Тема 2. Житreвий цикл об'екта господарської дiяльностi (ОГД). 

Тема 3. Патентний формуляр. 

Тема 4. Документування етапiв правової охорони об'єктiв промислової 

власностi. 

Змістовий модуль 3. Охорона прав на винаходи і корисні моделі.  

Тема 1. Об'єкти винаходів і їхні ознаки. 

Тема 2. Автори і власники охоронних документів. 

Тема 3. Дата подання і пріоритет заявки. 

Тема 4. Експертиза заявки і реєстрація патенту. 

Тема 5. Особливості подання і експертизи міжнародної заявки на винахід. 

 

10. Рекомендована література   

1. Артемьев Е.Н. и др. Патентоведение.-К.:Машиностроение, 2014.-469 с. 

2. Васюкова Г.Т. Патентознавство.-Д.:ДонДУЕТ.-1999.-117 с. 

3. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-

дослідницької роботи – К.: Знання-Прес, 2003.-295 с. 

4. Руководство по методике предварительной и      государственной научно-

технической экспертизы изобретений.- М.:ВНИИПИ, 1985.-191с. 

5. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания.-М.:Экономика.-1983.-406 с. 

6. Слащева А.В. Патентознавство. Методичні вказівки для виконання ІЗС / 

А.В.Слащева, О.О.Сімакова, О.В.Сабіров – Д. : ДонНУЕТ, 2010. – 26 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИ КОНТРОЛЮ В ГАЛУЗІ 

Галузь знань 18  «Виробництво та технології» 

Спеціальність 181 – «Харчові технології» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – оволодіння 

студентами вміннями користуватися органолептичними та 

інструментальними методами контролю якості продуктів харчування взагалі, 

а також контролю якості окремих груп харчових продуктів. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

стандартних методів контролю основних параметрів, що забезпечують 

якість харчових продуктів: вміст вологи, мінеральних речовин, жирів, білків, 

редукуючих та нередукуючих вуглеводів, вітамінів, значення кислотності, 

лужності, вміст металів та ін. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати отримані знання у своїй майбутній практичній 

діяльності,   

користуватися знаннями для аналізу та прогнозування параметрів 

якості харчових продуктів. 

 

формування суджень: 

здатність оцінити якість харчової сировини; 

здатність визначити та надати характеристику готовим виробам 

харчування;  

здатність обґрунтувати та визначити необхідні методи дослідження 

харчової сировини та продуктів харчування.  

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

5. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання розрахункових задач; 

складання та захист рефератів; виконання індивідуальних завдань (60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

 

 

          7. Опис навчальної дисципліни 



 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

 

Галузь знань 18 – 

«Виробництво та технології» 

Дисципліна вільного вибору 

студента 

Модулів - 1 

Спеціальність 181 –  

«Харчові технології» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 3 3-й 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

не планується 
Семестр 

Загальна кількість годин – 

90  

5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних - 3 

самостійної роботи  

студента – 3,9 

Ступінь: бакалавр 

26 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

- - 

Лабораторні 

13 год. 6 год. 

Самостійна робота 

51 год. 78 год. 

Індивідуальні завдання: 

год.- 

Вид контролю: залік 

 

          8. Викладач – Горяйнова Ю.А., к.т.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Органолептичні методи оцінки якості харчової 

продукції. 

Тема 1. Методи органолептичного аналізу. 

Тема 2. Умови проведення органолептичного аналізу. 

 

Змістовий модуль 2.Інструментальні методи аналізу. 

Тема 3. Хімічні методи аналізу. 

Тема 4. Фізико-хімічні методи аналізу. 

Тема 5.  Фізичні методи аналізу 

Змістовий модуль 3. Контроль  окремих  показників  харчових 

продуктів. 
Тема 6. Визначення вмісту сухих речовин, вологи, мінеральних речовин  

Тема 7.  Визначення вмісту  білків, жирів та вуглеводів. 



 

10. Рекомендована література   

1. Коренман Я.И. Практикум по аналитической химии. Анализ 

пищевых продуктов: В 4-х книгах / Я.И. Коренман. – М.: КолосС, 2005. – 1 

кн. – 239 с., 2 кн. – 288 с., 3 кн. – 232 с., 4 кн. – 296 с.  

2. Методы исследования молока и молочных продуктов : учебник 

для студ. вузов / Г.Н.Крусь, А.М.Шалыгина, З.В.Волокитина; Ред. 

А.М.Шалыгина. - М.: Колос, 2004. – 368 с.: ил. - Библиогр.: с.362. - ISBN 

5-10-003440-8.  

3. Жуков Є.В. Методи контролю харчових виробництв. Практикум 

для лабораторних занять  / Є.В. Жуков. – Полтава: ПКІ, 2001. – 85 с. 

4. Исследование продовольственных товаров  / Л.А.Боровикова, 

А.И.Гримм, А.Л. Дорофеев и др. – М.: Экономика, 1980. – 336 с. 

5. Антипова Л.В. Методы исследования мяса и мясных продуктов / 

И.А. Глотова, И.А.Рогов. – М.: КолосС, 2004.–571 с. −ISBN 5-9532-0187-7.  

6. Контроль качества продукции физико-химическими методами. 4. 

Вино и виноматериалы  / В.В.Ашапкин, Л.И.Кугуева, М.Г.Захарова и др. − 

М.: ДеЛи принт, 2005. − 124 с. − ISBN 5-94343-082-2.  

7. Шубин А.А. Методы контроля пищевых продуктов. Учебное 

пособие / А.А. Шубін, Т.В. Нужная, Т.В. Крюк. – Донецк: ДонГУЭТ, 2005. 

– 196с. 

8. Крюк Т.В. Методи контролю харчових виробництв. Методичні 

вказівки для виконання лабораторних робіт / Т.В. Крюк – Донецьк: 

ДонДУЕТ, 2005. – 24с. 

9. Нужна Т.В. Методи контролю харчових виробництв. Методичні 

вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт / Т.В. 

Нужна, Т.В. Крюк. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 36с. 

10. Крюк Т.В. Методы контроля пищевых продуктов. Учебное 

пособие для студентов факультета питания. Часть 2 / Т.В. Крюк. – 

Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 156с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОГЛИБЛЕННЕ ВИВЧЕННЯ ХАРЧОВОЇ ХІМІЇ 

Галузь знань 18  «Виробництво та технології» 

Спеціальність 181 – «Харчові технології» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – закладання 

фундаменту для наступного вивчення спеціальних дисциплін з технології 

харчування, оскільки являє собою теоретичну основу найрізноманітніших 

технологічних процесів. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

     основних фізико-хімічних і колоїдно-хімічних закономірностей, 

необхідних для освоєння харчових технологій 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати отримані знання у своїй майбутній практичній 

діяльності,   

проведення найпростіших фізико-хімічних розрахунків і 

експериментів, використання довідкової, навчальної і додаткової літератури 

формування суджень: 

          уміти користуватися прийомами логічного мислення (аналізу, синтезу, 

порівняння, абстрагування, узагальнення і т.д.);  

        самостійно поповнювати, систематизувати і використовувати знання, 

   вирішувати фізико-хімічні задачі. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

6. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання розрахункових задач; 

складання та захист рефератів; виконання індивідуальних завдань (60 балів);  

підсумкове – залік (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

          7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 



 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

 

Галузь знань 18 – 

«Виробництво та технології» 

Дисципліна вільного вибору 

студента 

Модулів - 1 

Спеціальність 181 –  

«Харчові технології» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 3 3-й 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

не планується 
Семестр 

Загальна кількість годин – 

90  

5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних - 3 

самостійної роботи  

студента – 3,9 

Ступінь: бакалавр 

26 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

- - 

Лабораторні 

13 год. 6 год. 

Самостійна робота 

51 год. 78 год. 

Індивідуальні завдання: 

год.- 

Вид контролю: залік 

 

          8. Викладач – Горяйнова Ю.А., к.т.н., доцент 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Хімічна термодинаміка. Вступ. Предмет і зміст 

фізичної і колоїдної хімії. Основи хімічної термодинаміки. Перший закон 

термодинаміки. Термохімія. Другий закон термодинаміки. Ентропія. 

Термодинамічні потенціали. Термодинамічна рівновага.  Принцип зсуву 

хімічної рівноваги. Фазові перетворення у однокомпонентних системах; 

двохкомпонентних системах та трьохкомпонентних системах. Теоретичні 

основи екстракції з розчинів.  

Змістовий модуль 2. Властивості розчинів та електрохімія. 

Термодинамічні властивості ідеальних і гранично розведених розчинів.  

Термодинамічні властивості реальних і концентрованих розчинів. Азеотропні 

розчини. Теоретичні основи дистиляції рідких сумішей. Теорія 

електролітичної дисоціації слабких та сильних електролітів, поняття про 

ізотонічний коефіцієнт, активність. Електропровідність розчинів. 

Електродний потенціал. Гальванічний елемент. Корозія металів та засоби 

боротьби з корозією. 



Змістовий модуль 3. Хімічна кінетика та поверхневі явища. 

Швидкість та механізм хімічної реакції. Енергія активації. Константа 

швидкості хімічної реакції. Каталіз хімічних процесів. Ланцюгові та 

фотохімічні процеси. Поверхневі явища (когезія, адгезія, розтікання, 

змочування, сорбція). Адсорбція на різних межах поділу фаз. Поверхнево-

активні речовини.  

Змістовий модуль 4. Властивості дисперсних систем, 

високомолекулярних сполук та їх розчинів. Класифікація, методи 

одержання та методи очищення дисперсних систем. Сучасна модель 

подвійного електричного прошарку. Будова колоїдних систем. Молекулярно-

кінетичні, оптичні, електричні та реологічні властивості дисперсних систем. 

Структуроутворення у дисперсних системах.  Коагуляція та стабілізація 

дисперсних систем. Характеристика та властивості суспензій, емульсій, пін, 

аерозолів та порошків. Властивості макромолекул. Фізичний стан 

високомолекулярних сполук (ВМС). Набрякання  ВМС. Властивості розчинів 

ВМС. Драглі. Властивості розчинів поверхнево-активних речовин (ПАР). 

Механізм миючої дії ПАР.  

10. Рекомендована література   

1. Белик В.В., Киенская К.И. Физическая и коллоидная химия. – М.: 

Академія, 2005. – 288с. 

2. Гельфман М.И., Ковалевич О.В., Юстратов В.П. Коллоидная химия. – 

СПб.: Лань, 2003. – 336с. 

3. Зимон А.Д., Лещенко Н.Ф. Коллоидная химия – М.: АГАР, 2001. – 318с. 

4. Киреев В.А. Краткий курс физической химии. – М.: Химия, 1978 й більш 

пізніші рокі видання. – 776с. 

5. Колоїдна хімія / Під ред. Л.С. Воловик, Є.І.Ковалевської, В.В.Манк. – К.: 

Вища школа, 1999. – 238с 

6. Дмитрук О.Ф., Крюк Т.В. Методичні вказівки для виконання лабораторної 

роботи ―Моделювання хімічної кінетики хімічних реакції‖. – Донецьк: 

ДонДУЕТ, 2004. – 25с. 

7. Дмитрук О.Ф., Іщенко А.В., Крюк Т.В. Фізична та колоїдна хімія. 

Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу и завдання для 

контрольних робіт для студентів заочного відділення. – Донецьк: 

ДонДУЕТ, 2005. – 113с. 

8. Крюк Т.В., Дмитрук О.Ф., Іщенко А.В. Колоїдна хімія. Збірник задач та 

вправ.  – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – 86с. 

9. Крюк Т.В., Дмитрук О.Ф. Методичні вказівки для виконання лабораторних 

робіт з фізичної та колоїдної хімії для студентів факультету харчування. – 

Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. – 60с. 

10. Шубін О.О., Дмитрук О.Ф., Крюк Т.В. Фізична хімія. Навчальний 

посібник для студентів студентів факультету харчування. – Донецьк: 

ДонДУЕТ, 2003. – 106с 



ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ БІЗНЕСУ  

Галузь знань 18 "Виробництво та технології"   

Спеціальність 181 Харчові технології, спеціалізація "Технології в 

ресторанному господарстві" 

 

1 Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 

ринкової психології, озброєння знаннями, розумінням законів і принципів, 

згідно яким розвивається бізнес, існуючих в ньому проблем. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

соціально-економічного змісту і форм функціонування бізнесу,  

передумов та основних засад розвитку підприємницької діяльності 

 

застосування знань і розумінь: 

аналізувати цілі, задачі і практику організації бізнесу;  

масштаба підприємництва за допомогою вивчення інтеграційного 

характеру проблем бізнесу 

 

формування суджень: 

приймати нестандартні рішення для ефективного розвитку 

підприємства, робити свої висновки 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента 

 

4. Цикл (которкий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування (усне, письмове); тестування; розв’язання 

практичних ситуацій; публікація тез доповідей, статей; виконання 

індивідуального завдання (50 балів);  

підсумкове – екзамен (50 балів). 

 

6 Мова викладання: 

українська, російська 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 . Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань 18 "Виробництво 

та технології" 
Вибіркова 

Рік підготовки: 

4  

Модулів -  
Спеціальність 181 Харчові 

технології, спеціалізація 

"Технології в ресторанному 

господарстві" 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 8  

Лекції: 

20  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

20  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 50  

Індивідуальні заняття: 

аудиторних –  - - 

самостійної роботи 

студента –  
Вид контролю: 

екзамен 

 

8 Викладач 

Роженко О.В., ст.викладач 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Організація підприємницької діяльності 

 

 Тема 1. Бізнес і підприємництво як характерна риса економічного 

розвитку  

1.1Поняття "бізнес" та "підприємництво". Необхідність виникнення 

бізнесу. Суб'єкти бізнесу. Основні види бізнесу. 

1.2 Історичний розвиток поняття "підприємництво".  

1.3 Сутність і функції підприємництва.  

1.4 Економічна основа підприємництва.  

1.5 Рушійні сили підприємництва. Принципи та передумови 

підприємництва. 

 

Тема 2. Об'єктивні засади підприємництва 

2.1 Форми суспільного виробництва. Товарне виробництво - 

матеріальна основа виникнення підприємництва.  

2.2 Ринок та його функції. 

2.3 Зміст конкуренції в системі підприємництва.  

2.4 Методи конкурентного суперництва.  



2.5 Моделі конкурентної поведінки.  

2.6  Розвиток конкуренції в сучасних умовах. 

 

Тема 3. Функції та правовий статус підприємця 

3.1 Підприємець - ключова фігура ринкової економіки.  

3.2 Права, обов'язки та відповідальність підприємця.  

3.3 Методи, пов'язані зі спілкуванням під час купівлі-продажу.  

 

Гема 4.  Види та сфери підприємницької діяльності 

4.1 Приватне, колективне та державне підприємництво.  

4.2 Види підприємницької діяльності. 

 

Гема 5. Підприємство в ринкових умовах 

5.1 Підприємство, його сутність та функції.  

5.2 Види та об'єднання підприємств. 

5.3 Господарські товариства. 

 

Змістовий модуль 2 Організаційно-управлінські функції 

підприємництва 
 

Тема 6.  Організація підприємництва 

6.1 Логіка ведення підприємницької діяльності та прийняття 

управлінських рішень 

6.2 Припинення підприємницької діяльності. 

 

Тема 7.  Технологія заснування власної справи 

7.1 Засновницькі   документи   та   їх   підготовка.    

7.2 Статутний   фонд   та   його формування.  

7.3 Державна реєстрація підприємництва. 

 

Тема 8. Підприємницький ризик 

8.1 Сутність та функції ризику. Види ризиків.  

8.2 Способи оцінки ризиків підприємства.  

8.3  Стратегія управління ризиком.  

8.4 Шляхи та методи зниження ризику у підприємницькій діяльності. 

 

Тема 9. Державна підтримка та сприяння розвитку підприємництва  

9.1 Необхідність державного регулювання підприємницької діяльності.  

9.1 Діяльність держави в період становлення вільного підприємництва. 

9.3 Механізми регулювання підприємницької діяльності.  

9.4 Інструменти державної підтримки підприємництва.  

 

 

 

 



10. Рекомендована література 

1. Підприємництво та бізнес-культура [Текст] : підручник / за ред. Л. О. 
Лігоненко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 508 с 

2. Іванюта С. М. Іванюта В. Ф. Підприємництво і бізнес-культура. Навч. 

пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. 

3. Горфинкель В.Я. ―Предпринимательство‖М., ЮНИТИ, 2001р. – 450 с. 

4. Захарчин Г.М. «Основи підприємництва», навч. посіб.К.: «Знання», 

2008 р.-437 с. 

5. Селезньов В.В. «Предпринимательская деятельность».- Х.: узд. Дом 

«Фактор», 2008 р. – 752с. 

6. Данілов А.И. «Предпринимательство и бизнес», М., ЮНИТИ, 2000р 

7.  Романенко Н.Г., Смирнов Е.М. «Підприємництво і бізнес-культура», 

навч. посіб.- Донецьк, 2011р. 
8 Лабурцева О.І. «Сутність підприємництва та тенденції його 

розвитку», - Актуальні проблеми економіки.- 2008 р. 

9 Лапуста М.Г. Поршнев А.Г. « Предприниматкльство» М.,ИНФРА М,2002 г. 

10 Цигилип І.І. «Основи підприємництва» Навч. Посіб.- Київ: цент 

учбової літ.,2007 р.-224с. 
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ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ БІЗНЕСУ  

Галузь знань 18 "Виробництво та технології"   

Спеціальність 181 Харчові технології, спеціалізація "Технології в 

ресторанному господарстві" 

 

1 Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 

ринкової психології, озброєння знаннями, розумінням законів і принципів, 

згідно яким розвивається бізнес, існуючих в ньому проблем. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

соціально-економічного змісту і форм функціонування бізнесу,  

передумов та основних засад розвитку підприємницької діяльності 

 

застосування знань і розумінь: 

аналізувати цілі, задачі і практику організації бізнесу;  

масштаба підприємництва за допомогою вивчення інтеграційного 

характеру проблем бізнесу 

 

формування суджень: 

приймати нестандартні рішення для ефективного розвитку 

підприємства, робити свої висновки 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента 

 

4. Цикл (которкий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування (усне, письмове); тестування; розв’язання 

практичних ситуацій; публікація тез доповідей, статей; виконання 

індивідуального завдання (50 балів);  

підсумкове – екзамен (50 балів). 

 

6 Мова викладання: 

українська, російська 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 . Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань 18 "Виробництво 

та технології" 
Вибіркова 

Рік підготовки: 

4  

Модулів -  
Спеціальність 181 Харчові 

технології, спеціалізація 

"Технології в ресторанному 

господарстві" 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 8  

Лекції: 

20  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

20  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 50  

Індивідуальні заняття: 

аудиторних –  - - 

самостійної роботи 

студента –  
Вид контролю: 

екзамен 

 

8 Викладач 

Роженко О.В., ст.викладач 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Організація підприємницької діяльності 

 

 Тема 1. Бізнес і підприємництво як характерна риса економічного 

розвитку  

1.1Поняття "бізнес" та "підприємництво". Необхідність виникнення 

бізнесу. Суб'єкти бізнесу. Основні види бізнесу. 

1.2 Історичний розвиток поняття "підприємництво".  

1.3 Сутність і функції підприємництва.  

1.4 Економічна основа підприємництва.  

1.5 Рушійні сили підприємництва. Принципи та передумови 

підприємництва. 

 

Тема 2. Об'єктивні засади підприємництва 

2.1 Форми суспільного виробництва. Товарне виробництво - 

матеріальна основа виникнення підприємництва.  

2.2 Ринок та його функції. 

2.3 Зміст конкуренції в системі підприємництва.  

2.4 Методи конкурентного суперництва.  



2.5 Моделі конкурентної поведінки.  

2.6  Розвиток конкуренції в сучасних умовах. 

 

Тема 3. Функції та правовий статус підприємця 

3.1 Підприємець - ключова фігура ринкової економіки.  

3.2 Права, обов'язки та відповідальність підприємця.  

3.3 Методи, пов'язані зі спілкуванням під час купівлі-продажу.  

 

Гема 4.  Види та сфери підприємницької діяльності 

4.1 Приватне, колективне та державне підприємництво.  

4.2 Види підприємницької діяльності. 

 

Гема 5. Підприємство в ринкових умовах 

5.1 Підприємство, його сутність та функції.  

5.2 Види та об'єднання підприємств. 

5.3 Господарські товариства. 

 

Змістовий модуль 2 Організаційно-управлінські функції 

підприємництва 
 

Тема 6.  Організація підприємництва 

6.1 Логіка ведення підприємницької діяльності та прийняття 

управлінських рішень 

6.2 Припинення підприємницької діяльності. 

 

Тема 7.  Технологія заснування власної справи 

7.1 Засновницькі   документи   та   їх   підготовка.    

7.2 Статутний   фонд   та   його формування.  

7.3 Державна реєстрація підприємництва. 

 

Тема 8. Підприємницький ризик 

8.1 Сутність та функції ризику. Види ризиків.  

8.2 Способи оцінки ризиків підприємства.  

8.3  Стратегія управління ризиком.  

8.4 Шляхи та методи зниження ризику у підприємницькій діяльності. 

 

Тема 9. Державна підтримка та сприяння розвитку підприємництва  

9.1 Необхідність державного регулювання підприємницької діяльності.  

9.1 Діяльність держави в період становлення вільного підприємництва. 

9.3 Механізми регулювання підприємницької діяльності.  

9.4 Інструменти державної підтримки підприємництва.  

 

 

 

 



10. Рекомендована література 

8. Підприємництво та бізнес-культура [Текст] : підручник / за ред. Л. О. 

Лігоненко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 508 с 

9. Іванюта С. М. Іванюта В. Ф. Підприємництво і бізнес-культура. Навч. 

пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. 

10. Горфинкель В.Я. ―Предпринимательство‖М., ЮНИТИ, 2001р. – 450 с. 

11. Захарчин Г.М. «Основи підприємництва», навч. посіб.К.: «Знання», 

2008 р.-437 с. 

12. Селезньов В.В. «Предпринимательская деятельность».- Х.: узд. Дом 

«Фактор», 2008 р. – 752с. 

13. Данілов А.И. «Предпринимательство и бизнес», М., ЮНИТИ, 2000р 

14.  Романенко Н.Г., Смирнов Е.М. «Підприємництво і бізнес-культура», 

навч. посіб.- Донецьк, 2011р. 

11 Лабурцева О.І. «Сутність підприємництва та тенденції його 

розвитку», - Актуальні проблеми економіки.- 2008 р. 

12 Лапуста М.Г. Поршнев А.Г. « Предприниматкльство» М.,ИНФРА М,2002 г. 

13 Цигилип І.І. «Основи підприємництва» Навч. Посіб.- Київ: цент 

учбової літ.,2007 р.-224с. 
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ОСНОВИ КУЛІНАРНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ  

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність  181  «Харчові технології»  

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - отримання комплексу 

знань про технологічні властивості сировини, засоби її обробки, асортимент 

напівфабрикатів та їх призначення, класифікацію робочих місць в 

підприємствах харчування, розміщення і оснащення необхідним 

обладнанням, інвентарем, дотримання санітарно-гігієнічних умов 

виробництва та реалізації напівфабрикатів і страв, особисту гігієну 

працівників. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

знання і розуміння: 

знати і розуміти: 

 технологічні властивості сировини; 

 характеристики технологічного процесу виробництва 

напівфабрикатів; 

 асортимент та призначення напівфабрикатів з основної сировини; 

 санітарно-гігієнічних умов виробництва і реалізації 

напівфабрикатів, страв. 

застосування знань і розумінь: 

вміти: 

 проводити механічну кулінарну обробку основної сировини; 

 виготовляти напівфабрикати з різних видів сировини; 

 організувати робочі місця в виробничих цехах; 

 організувати робочі місця в торгівельних приміщеннях; 

 працювати з нормативними документами по визначенню норм  

відходів. 

формування суджень: 

 здатність до вивчення технологічних властивостей сировини; 

 здатність до вивчення характеристик технологічного процесу 

виробництва напівфабрикатів; 

 здатність до відпрацювання асортименту та ознайомлення з 

призначенням напівфабрикатів з основної сировини; 

 здатність до опрацювання та ознайомлення з санітарно-

гігієнічними умовами виробництва і реалізації напівфабрикатів, страв. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

          4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 



5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(100 балів); 

підсумкове – залік.  
 

6. Мова викладання: 

українська,російська 

 

          7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання -3; 

для заочної форми 

навчання – 2,5 

Галузь знань: 18 

"Виробництво та 

технології" 

 

Дисципліна вільного вибору 

студента. 

Вибіркова. 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 1 

Спеціальність: 181  

«Харчові технології»  

Семестр: 

Змістових модулів - 4 2д-й 1-й  

Лекції: 

30 год. 4 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

реферати 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

- 4 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90/70 

15 год. -  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

15 

 45 год. 62 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 7,5 - - 

самостійної роботи 

студента – 7,5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Сімакова О.О., к.т.н., доцент 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Класифікація  та характеристика типів підприємств 

ресторанного господарства. Технологічні принципи виробництва 

продукції ресторанного господарства. Технологічний процес обробки 

овочів та виробництво н/ф із них. 

Тема 1. Фізіологічні основи харчування. Якість кулінарної продукції. Типи 

підприємств харчування. Технологічні принципи виробництва продукції 

харчування. 



Тема 2. Механічна кулінарна обробка овочів, круп, бобових. 

Змістовий модуль 2. Технологічний процес обробки м`яса і виготовлення 

напівфабрикатів. 

Тема 1. Механічна кулінарна обробка м`яса. 

Тема 2. Виробництво н/ф із м`яса. 

Змістовий модуль 3. Технологічний процес обробки птиці і виготовлення 

напівфабрикатів. Виробництво напівфабрикатів у цехах. 

Тема 1. Механічна кулінарна обробка сільськогосподарської птиці, дичини, 

кролика. 

Тема 2. Виробництво н/ф із птиці, дичини та кролика. 

Змістовий модуль 4. Технологічний процес обробки риби і виготовлення 

напівфабрикатів. Склад та характеристика приміщень для відвідувачів. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до технологічного процесу. НД в 

підприємствах харчування. 

Тема 1. Механічна кулінарна обробка рибо- та морепродуктів. 

Тема 2. Виробництво н/ф із риби.  

Тема 3. Організація робочих місць в виробничих цехах. 

 

10. Рекомендована література   

1. Сімакова О.О. Основи кулінарної майстерності / О.О.Сімакова, 

Н.С.Чехова. - Д. : ДонНУЕТ, 2012.-163 с.  

2. Коршунова А.Ф. Опорные конспекты / А.Ф.Коршунова.- Д . : 

ДонГУЭТ, 2000. - 69 с. 

3. Коршунова Г.Ф. Основи кулінарної майстерності. Методичні вказівки 

до виконання до виконання лабораторних робіт / Г.Ф. Коршунова, В.Р. 

Давидова, Ю.В. Османова. – Д. : ДонНУЕТ, 2010. – 77 с. 

4. Давидова В.Р. Основи кулінарної майстерності. Методичні вказівки 

для самостійної роботи / В.Р.Давидова, Ю.В.Османова. – Д. : 

ДонНУЕТ, 2010. – 26 с. 

5. Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи / Г.Г.Дубцов. - М. : 

Мастерство, 2001. 

6. Жолик Г.А. Технология хранения и переработки картофеля, овощей, 

плодов и ягод / Г.А.Жолик. - М. :Урожай, 2001. – 135 с. 

7. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания / под. ред. М.И.Пересичного. -  К. : А.С.К., 

2007. 

8. Сонина Л.М. Пособие для повара / Л.М.Сонина. - М. : Экономика, 

2010. 

9.  Справочник технолога общественного питания / А.И. Мглинец, Г.Н. 

Ловачева , Л.М. Алешина   [и др.] ; под. ред.. А.И.Мгинец. - К. : 

Экономика ,1993. 

10.  Тимофеев В.М. Торговый инвентарь и посуда. Справочник 

(общественное питание ) / В.М. Тимофеев, В.В. Ворнян. -  М. : 

Экономика, 2008. 



ВСТУП ДО ФАХУ 

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність  181  «Харчові технології»  

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - ознайомлення студентів 

з особливостями організації підготовки фахівців спеціальності «Харчові 

технології» у навчальних закладах III – IV рівнів акредитації в умовах 

Болонського процесу. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

знати і розуміти: 

- систему вищої освіти України в контексті Болонського процесу; 

- організацію навчального процесу в університеті; 

- основи фахової підготовки студентів спеціальності «Харчові 

технології» у вищому навчальному закладі;  

- структуру органів студентського самоврядування; 

- структури та класифікації бібліотечного фонду університету. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти: 

- ефективно готуватися до різних видів навчальної роботи та 

контрольних заходів у ВНЗ; 

- правильно користуватися бібліотечним фондом університету; 

- працювати з основною нормативною та технологічною документацією 

для майбутньої професії. 

формування суджень: 

- здатність до вивчення розвитку системи вищої освіти України в 

контексті Болонського процесу; 

- здатність до організації кредитно – модульної системи навчання; 

- здатність до фахової підготовки у вищому навчальному закладі;  

- здатність до створення студентського самоврядування як невід’ємної 

складової демократизації вищої школи; 

- здатність до опрацювання структури та класифікації бібліотечного 

фонду університету та правил користування ними. 
 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

          4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 



поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(100 балів); 

підсумкове – залік.  
 

6. Мова викладання: 

українська,російська 

 

          7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання -3; 

для заочної форми 

навчання – 2,5 

Галузь знань: 18 

"Виробництво та 

технології" 

 

Дисципліна вільного вибору 

студента. 

Вибіркова. 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 1 

Спеціальність: 181  

«Харчові технології»  

Семестр: 

Змістових модулів - 2 2д-й 1-й  

Лекції: 

30 год. 4 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

реферати 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

- 4 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90/70 

15 год. -  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

15 

 45 год. 62 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 7,5 - - 

самостійної роботи 

студента – 7,5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Сімакова О.О., к.т.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Університетська освіта в контексті Болонського 

процесу та  підготовка фахівців з  вищою освітою. 

Тема 1. Університетська освіта в контексті Болонського процесу. 

Тема 2. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з  вищою 

освітою. 



Змістовий модуль 2. Організація навчального процесу та фахова 

підготовка в університеті. 

Тема 1. Організація навчального процесу в університеті. 

Тема 2. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі. 

 

10. Рекомендована література   

 

1. Сімакова О.О.  Вступ до фаху. / О.О.Сімакова, Н.С.Гончарова.-  Д. : 

ДонНУЕТ, 2013. - 108 с. 

2. Сімакова О.О.  Вступ до фаху. Методичні вказівки для підготовки до 

семінарських та лабораторних занять / О.О.Сімакова.-  Д. : ДонНУЕТ, 2012. - 

17 с. 

3. Сімакова О.О.  Вступ до фаху. Методичні вказівки для організації 

самостійної роботи студентів / О.О.Сімакова, Р.І. Саєнко.-  Д. : ДонНУЕТ, 

2013. - 24 с. 

4. Товканець Г.В. Університетська освіта / Г.В. Товканець. - К. : Кондор, 

2011. - 184 с.  

5. Аніловська Г.Я. Університетська освіта / Г.Я. Аніловська, Н.С. 

Марушко, Л.М. Томаневич. – Л. : Магнолія, 2009. – 370 с. 

6. Вища освіта України і Болонський процес: навчальний посібник / под. 

ред. В.Г. Кременя. – Т. : Навчальна книга-Богдан, 2004. – 382 с. 

7.  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания / под. ред. М.И.Пересичного. -  К. : А.С.К., 2007. 

8.  Справочник технолога общественного питания / А.И. Мглинец, Г.Н. 

Ловачева , Л.М. Алешина   [и др.] ; под. ред.. А.И.Мгинец. - К. : Экономика, 

1993. 

9.  Тимофеев В.М. Торговый инвентарь и посуда. Справочник (общественное 

питание ) / В.М. Тимофеев, В.В. Ворнян. -  М. : Экономика, 1988. 

10. Шубін О. Адаптація університету до Болонського процесу // Вища школа. 

– 2005. - №6. – С. 13-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕНІНГ «КУЛІНАРНА МАЙСТЕРНІСТЬ» 

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність  181  «Харчові технології»  

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - отримання комплексу 

знань про технологічні властивості сировини, засоби її обробки, асортимент 

напівфабрикатів та їх призначення, класифікацію робочих місць в 

підприємствах харчування, розміщення і оснащення необхідним 

обладнанням, інвентарем, дотримання санітарно-гігієнічних умов 

виробництва та реалізації напівфабрикатів і страв, особисту гігієну 

працівників. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

знання і розуміння: 

знати і розуміти: 

 технологічні властивості сировини; 

 характеристики технологічного процесу виробництва 

напівфабрикатів; 

 асортимент та призначення напівфабрикатів з основної сировини; 

 санітарно-гігієнічних умов виробництва і реалізації 

напівфабрикатів, страв. 

застосування знань і розумінь: 

вміти: 

 проводити механічну кулінарну обробку основної сировини; 

 виготовляти напівфабрикати з різних видів сировини; 

 організувати робочі місця в виробничих цехах; 

 організувати робочі місця в торгівельних приміщеннях; 

 працювати з нормативними документами по визначенню норм  

відходів. 

формування суджень: 

 здатність до вивчення технологічних властивостей сировини; 

 здатність до вивчення характеристик технологічного процесу 

виробництва напівфабрикатів; 

 здатність до відпрацювання асортименту та ознайомлення з 

призначенням напівфабрикатів з основної сировини; 

 здатність до опрацювання та ознайомлення з санітарно-

гігієнічними умовами виробництва і реалізації напівфабрикатів, страв. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

          4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 



5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(100 балів); 

підсумкове – залік.  
 

6. Мова викладання: 

українська,російська 

 

          7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання -3; 

для заочної форми 

навчання –  

Галузь знань: 18 

"Виробництво та 

технології" 

 

Дисципліна вільного вибору 

студента. 

Вибіркова. 

Рік підготовки: 

2-й - 

Модулів - 1 

Спеціальність: 181  

«Харчові технології»  

Семестр: 

Змістових модулів - 4 4 д-й -  

Лекції: 

- - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

реферати 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

45 год. - 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90 

- -  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

15 

 45 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 7,5 - - 

самостійної роботи 

студента – 7,5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Сімакова О.О., к.т.н., доцент 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Класифікація  та характеристика типів підприємств 

ресторанного господарства. Технологічні принципи виробництва 

продукції ресторанного господарства. Технологічний процес обробки 

овочів та виробництво н/ф із них. 

Тема 1. Фізіологічні основи харчування. Якість кулінарної продукції. Типи 

підприємств харчування. Технологічні принципи виробництва продукції 

харчування. 



Тема 2. Механічна кулінарна обробка овочів, круп, бобових. 

Змістовий модуль 2. Технологічний процес обробки м`яса і виготовлення 

напівфабрикатів. 

Тема 1. Механічна кулінарна обробка м`яса. 

Тема 2. Виробництво н/ф із м`яса. 

Змістовий модуль 3. Технологічний процес обробки птиці і виготовлення 

напівфабрикатів. Виробництво напівфабрикатів у цехах. 

Тема 1. Механічна кулінарна обробка сільськогосподарської птиці, дичини, 

кролика. 

Тема 2. Виробництво н/ф із птиці, дичини та кролика. 

Змістовий модуль 4. Технологічний процес обробки риби і виготовлення 

напівфабрикатів. Склад та характеристика приміщень для відвідувачів. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до технологічного процесу. НД в 

підприємствах харчування. 

Тема 1. Механічна кулінарна обробка рибо- та морепродуктів. 

Тема 2. Виробництво н/ф із риби.  

Тема 3. Організація робочих місць в виробничих цехах. 

10. Рекомендована література   

11. Сімакова О.О. Основи кулінарної майстерності / О.О.Сімакова, 

Н.С.Чехова. - Д. : ДонНУЕТ, 2012.-163 с.  

12. Коршунова А.Ф. Опорные конспекты / А.Ф.Коршунова.- Д . : 

ДонГУЭТ, 2000. - 69 с. 

13. Коршунова Г.Ф. Основи кулінарної майстерності. Методичні вказівки 

до виконання до виконання лабораторних робіт / Г.Ф. Коршунова, В.Р. 

Давидова, Ю.В. Османова. – Д. : ДонНУЕТ, 2010. – 77 с. 

14. Давидова В.Р. Основи кулінарної майстерності. Методичні вказівки 

для самостійної роботи / В.Р.Давидова, Ю.В.Османова. – Д. : 

ДонНУЕТ, 2010. – 26 с. 

15. Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи / Г.Г.Дубцов. - М. : 

Мастерство, 2001. 

16. Жолик Г.А. Технология хранения и переработки картофеля, овощей, 

плодов и ягод / Г.А.Жолик. - М. :Урожай, 2001. – 135 с. 

17. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания / под. ред. М.И.Пересичного. -  К. : А.С.К., 

2007. 

18. Сонина Л.М. Пособие для повара / Л.М.Сонина. - М. : Экономика, 

2010. 

19.  Справочник технолога общественного питания / А.И. Мглинец, Г.Н. 

Ловачева , Л.М. Алешина   [и др.] ; под. ред.. А.И.Мгинец. - К. : 

Экономика ,1993. 

20.  Тимофеев В.М. Торговый инвентарь и посуда. Справочник 

(общественное питание ) / В.М. Тимофеев, В.В. Ворнян. -  М. : 

Экономика, 2008. 

 



Тренінг «КУХНІ НАРОДІВ СВІТУ» 

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність 181 «Харчові технології» 

Спеціалізація  «Технології в ресторанному господарстві» 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 

професійних знань в області кулінарного мистецтва національних кухонь 

народів різних країн світу. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

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; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння надати оцінку технологічним процесам виробництва 

напівфабрикатів і готової кулінарної продукції; 

уміння скласти меню для харчування іноземних туристів; 

уміння забезпечити відповідність роботи сучасним вимогам послуг у 

закладах туристично-рекреаційної сфери; 

уміння підвищити рівень відповідності класу та спеціалізації 

затребуваних сучасним споживачам і перспективних закладів ресторанного 

господарства у нашій країні. 

 

формування суджень: 

здатність до використання набутих знань, професійних технологій та 

інновацій у практичній діяльності; 

здатність до критичного оцінювання стану та тенденцій розвитку 

технологій рестораанного господарства. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента (вибіркова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань; 

виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – залік (100 балів). 

6. Мова викладання: 

українська, російська 



           

7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання - 3; 

для заочної форми 

навчання  

Галузь знань 18 

"Виробництво та 

технології" 

 

вибіркова 

Рік підготовки: 

2-й  

Модулів - 1 Спеціальність 181 

«Харчові технології» 

Спеціалізація  «Технології 

в ресторанному 

господарстві» 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 4-й додатковий  

Лекції: 

  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

реферат 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

45 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- год.  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 45 год.  

Індивідуальні завдання: 

аудиторних – 3,75 - - 

самостійної роботи 

студента – 3,75 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Слащева А.В., к.т.н., доцент 

9. Програма навчальної дисципліниш 

Змістовий модуль 1. «Особливості асортименту і технологій 

продукції національних кухонь Європи».  

Тема 1. Особливості національних кухонь країн Центральної, Західної, 

Південної Європи 

1.1. Особливості національних кухонь країн Західної Європи (Франції, 

Бельгії, Нідерландів, Великобританії) 

1.2. Особливості національних кухонь країн Центральної та Східної 

Європи (Німеччини, Швейцарії, Австрії, Угорщини, Чехії та Словаччини, 

Польщі) 

1.3. Особливості національних кухонь народів середземноморського 

узбережжя (Італії, Іспанії, Португалії) 

 

Тема 2. Особливості національних кухонь країн Північної, Східної 

Європи та Балтії 

2.1. Особливості кухонь країн Північної Європи (скандинавської кухні) 



2.2. Особливості Балканської кухні (Болгарії, Румунії, Греції Албанії, 

Сербії, Хорватії та ін.) 

 

Змістовий модуль 2. «Особливості асортименту і технологій 

продукції національних кухонь Ближнього сходу, Азії, Північної і 

Південної Америки та Африки».  

Тема 3. Особливості національних кухонь країн Ближнього Сходу та 

Південно-Східної Азії 

3.1. Національні особливості кухні Індії  

3.2. Особливості східної кухні (Туреччини, Ірану, Іраку) 

3.3. Єврейська кухня  

3.4. Особливості магрибської кухні (країн Близького Сходу) 

3.5. Особливості національних кухонь народів Південно-Східної Азії 

(Китаю, Японії, Кореї)  

 

Тема 4. Особливості національних кухонь країн Америки, Австралії та 

Африки 

4.1. Особливості національних кухонь країн Північної Америки (США і 

Канади) 

4.2. Особливості національних кухонь країн Центральної та Південної 

Америки (Мексики, Аргентини, Бразилії, Чилі та ін.)  

4.3. Особливості національних кухонь народів Африки 

4.4. Особливості національної кухні Австралії та Нової Зеландії 

 

Змістовий модуль 3. «Основи мистецтв вживання прянощів, 

приправ та оформлення страв в національних кухнях народів світу».  

Тема 5. Основи мистецтва вживання прянощів та приправ 

5.1. Роль смако-ароматичних інгредієнтів  у кулінарії, їх 

характеристика та хімічний склад  

5.2. Коротка історія поширення, класифікація та асортимент смако-

ароматичних інгредієнтів 

5.3. Особливості використання прянощів в національних кухнях  

 

10. Рекомендована література   

1. Варварина Н.М. Пряности и их использование в национальных 

кухнях мира: учеб.пособие для студентов специальности 7.091711 / Н.М. 

Варварина. – Донецк: ДонГУЭТ, 2004. – 64 с. 

2. Волощук Г.А. Особенности кухонь народов мира / Г.А. Волощук, 

А.В. Нечипоренко. – 2-е изд. Доп. – К.: Реклама, 1990. – 128 с. 

3. Горячкин Т.В. Страны мира: Современный справочник / Т.В. 

Горячкина. – К.: Центр научной литературы, 2005. – 255 с. 

4. Европейские обычаи питания / пер. с англ. А.А. Михедовой. – М.: 

Финансы и статистика, 2006. – 208 с. 

5. Европейская кухня. – М.: ЭКСМО, 1996. – 532 с. 



6. Искусство кулинарии  / пер. с нем. Е. Зайцевой, О.Озерова. – М.: 

Изд-во «Эксмо-пресс», 2001. – 560 с. 

7. Коршунова Г.Ф. Етнічні кухні / Г.Ф. Коршунова, Н.М. Варваріна. – 

Донецьк, ДонНУЕТ, 2010. – 286 с. 

8. Кузнецова Э.К. Лучшие рецепты мировой кухни / Е.К. Кузнецова. – 

М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2004. – 191 с. – ISBN 5-94848-171-9. 

9. Кулинарные традиции мира. Современная энциклопедия. – М.: 

Аванта+, 2003. – 432 с. 

10. Ламберт Ортис Э. Мексиканская кухня / Ортис Ламберт; пер. с 

англ. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2002. – 96 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕСТОРАННИЙ  СЕРВІС 

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність 181 "Харчові технології" 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 

комплексу знань у сфері організації ресторанного господарства в країнах 

світу  

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

організації ресторанного господарства за кордоном; 

організації виробництва та обслуговування закладів ресторанного 

господарства різних типів та класів; 

особливостей приготування страв кухонь світу; 

особливостей сервісу у закладах ресторанного господарства за 

кордоном; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння розробляти системи сервісу заданого типу підприємства; 

уміння використовувати набуті знання щодо правил обслуговування 

споживачів в різних типах підприємств; 

уміння розв’язувати проблемні ситуації в процесі виконування функцій 

обслуговування на підприємствах ресторанного господарства; 

 

формування суджень: 

здатність до використання набутих знань і вмінь у практичній 

діяльності; 

здатність до оцінювання рівня обслуговування споживачів в різних 

типах підприємств ресторанного господарства. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; виконання проекту, розробка схем 

обслуговування, розв’язання ситуаційних завдань; 

підсумкове – залік (100 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 



Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  

ECTS  - 3 

Галузь знань: 18 

«Виробництво та 

технології» 

за вибором 

Рік підготовки: 

2-й  

Модулів - 1 
Спеціальність: 181 

«Харчові технології» 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 4д 
 

Лекції: 

  
Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

- 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

45 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

-  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання 
 45 год.  

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 7,5 -  

самостійної роботи 

студента – 7,5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Назаренко І.А., к.т.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Особливості ресторанного господарства народів 

Європи та Азії 

 

Тема 1. Особливості ресторанного сервісу в країнах Європи  

Тема 1. Особливості ресторанного сервісу в країнах Європи 

Тема 2. Особливості ресторанного сервісу в країнах Азії 

Тема 3. Особливості ресторанного сервісу в Японії та Китаю 

 

Змістовий модуль 2 Особливості ресторанного господарства народів світу 

 

Тема 1. Особливості ресторанного сервісу в країнах Південної та 

Центральної  Америки 

Тема 2. Особливості ресторанного сервісу в країнах Північної Америки. 

Тема 3. Особливості ресторанного сервісу в країнах Африки 

Тема 4. Особливості ресторанного сервісу в країнах Австралії та Океанії 

 

Змістовий модуль 3  Сервіс у закладах ресторанного господарства за  

кордоном. 

 



Тема 1. Характер професії в закладах ресторанного господарства за 

кордоном 

Тема 2. Системи сервісу. Види сервісу 

Тема 3. Види харчування 

 

10. Рекомендована література   

 

1.Лоусан Ф. Рестораны, клубы, бары: планирование, дизайн, управление.- 

2-е издание.- М.: Издательство Проспект, 2004.- 392 с. 

2.Ресторанный сервис. Основы международной практики обслуживания 

для профессионалов и начинающих / С.и Л. Зигель, Х. и Р. Ленгер, Г. 

Штиклер, В. Гутмайер/ Пер. с нем. Ю.О. Белка.- М.: ЗАО Издательство 

Центрополиграф, 2003 – 288 С. 

3.Эрдом Дж. Кейтеринг: Как начать и успешно вести выездной 

ресторанный бизнес/  Пер с англ.- М: Альпина Бизнес Букс, 2005, - 238 с. 

4.Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах 

харчування. Ресторанна справа: Довідник офіціанта. – Львів: афіша. 2005. 

– с. 336.  

5.Антонова В.А. Організація обслуговування на підприємствах харчування. 

Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання спеціальності 

«Технологія харчування» - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 158 с. 

6.Архіпов В.В. Організація обслуговування у закладах ресторанного 

господарства / В.В. Архіпов, В.А. Русавська. – К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – 342 с. 

7.Богушева В.И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и 

баров / В.И. Богушева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 340 с.  

8.Мостова Л.М. Організація обслуговування на підприємствах 

ресторанного господарства / Л.М. Мостова, О.В. Новікова. – К.: Лира-К, 

2010. – 338 с. 

9.Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: 

Підручник.: для вищ.навч.закл. / За ред. П'ятницької Н.О. – 2-ге вид. 

перероб. та допов. – К.: Центр учбової літератури, 2011 – 584 с. 

10.Журнали: «Питание и общество», «Торговля за рубежом», «Капитал», 

«Drink+», «КаБаРе (кафе, бари, ресторани)», «Магазин, ресторан, отель», 

«Светские развлечения», «Ресторатор», «ПИР. Питание и развлечения», 

«Гостиничный бизнес», «Гостиничный и ресторанный бизнес», 

«Ресторанные ведомости» тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тренінг «Ресторанна справа» 

Галузь знань  18 «Виробництво та технології» 

Спеціальність 181 «Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни (тренінгу) – 

формування практичних навичок і професійних знань з технології продукції 

ресторанного господарства, розвиток навиків виробництва продуктів 

харчування високої якості. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

технологічних процесів виробництва напівфабрикатів з сировини 

тваринного та рослинного походження та раціонального використання 

сировини; 

технологічних процесів виробництва готової кулінарної продукції; 

розрахунку витрат сировини та виробничих рецептур; 

засоби управління технологічними процесами з метою отримання 

продукції високої якості, контролю за відповідністю параметрів 

технологічного процесу заданим; 

із забезпечення високого рівня якості готової продукції, контролю 

якості та оцінки сировини, напівфабрикатів та готової кулінарної продукції. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати загальні та спеціальні знання; 

уміння проводити оцінку технологічним процесам виробництва 

напівфабрикатів та готової кулінарної продукції з точки зору можливості  

уміння із вдосконалення технологічних операцій та забезпечення 

високої якості продукції;  

корегування технологічного режиму і рецептур в залежності від наявності та 

якості сировини; 

уміння науково обґрунтувати вибір параметрів та ходу технологічних 

процесів виробництва продукції, що забезпечують високу ефективність 

виробництва та якість готової продукції. 

 

формування суджень: 

здатність планувати технологічний процес виробництва; 

здатність впроваджувати у виробництво прогресивні технології; 

здатність розробляти технологічну документацію; 

здатність впроваджувати заходи по раціональному використанню 

сировини, напівфабрикатів, допоміжних матеріалів. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

(вибіркова) 



4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

рішення задач; виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – залік (100 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань   

18 «Виробництво та 

технології» 

Вибіркова 

(цикл професійної та 

практичної підготовки) 

Спеціальність 181 «Харчові 

технології» 

Модулів - 1 Спеціалізація: 

Технології в ресторанному 

господарстві 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2 2-й - 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання: 

- 
Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

2д - 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних - 45 

самостійної роботи 

студента - 45 

Ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень): 

бакалавр 

- - 

Практичні, семінарські 

45 год. - 

Лабораторні 

 - 

Самостійна робота 

45 год. - 

Індивідуальні завдання: - 

Вид контролю: залік 

 

8. Викладач 

Никифоров Р.П., к.т.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Технологія  виробництва  перших та других страв. 



1. Загальна характеристика  та класифікація супів. Напівфабрикати для 

перших страв 

2. Технологічні принципи приготування супів заправних 

3. Технологічні принципи приготування супів пюреподібних, прозорих та 

холодних. 

4. Технологічні принципи приготування супів української кухні та інших 

супів в національних кухнях 

5. Діагностика технологічних процесів виробництва супів на підставі аналізу 

потенційних ризиків. 

6. Загальна характеристика  та класифікація соусів. Напівфабрикати для 

соусів 

7. Технологічні принципи приготування соусів з загусниками 

8. Технологічні принципи приготування соусів без загусників 

9. Діагностика технологічних процесів виробництва соусів на підставі 

аналізу потенційних ризиків. 

10. Технологічні аспекти виробництва кулінарної продукції з овочів 

11. Технологічні аспекти виробництва кулінарної продукції з круп, бобових 

та макаронних виробів 

12. Діагностика технологічних процесів виробництва страв з рослинної 

сировини на підставі аналізу потенційних ризиків. 

13. Інноваційні підходи до складання меню 

14. Технологічні принципи приготування та діагностика технологічних 

процесів приготування  холодних страв та закусок 

15. Технологічні принципи приготування страв з м’ясопродуктів 

16. Технологічні принципи приготування страв з птиці та дичини 

17. Технологічні принципи приготування страв з гідробіонтів 

18. Технологічні принципи приготування страв з сиру та яєць 

 

Змістовий модуль 2. Технологія виробництва борошняних страв, виробів 

з різних видів тіста та десертної продукції 

1. Технологічні принципи виготовлення борошняних страв 

2. Технологічні принципи виготовлення виробів з дріжджового тіста 

3. Технологічні принципи виготовлення виробів з тіста 

4. Технологічні принципи приготування десертної продукції 

 

10. Рекомендована література 

1. Коршунова А.Ф. Мясо. Технологические аспекты переработки и 

использования: учебное пособие / А.Ф.Коршунова. – Донецк: 

ДонГУЭТ, 2003. – 120 с. 

2. Коршунова А.Ф. Овочі у харчуванні: навчальний посібник для 

студентів спеціальності «Технологія харчування» денної і заочної 

форми навчання / Г.Ф.Коршунова. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – 161 с. 

3. Коршунова А.Ф. Опорные конспекты по курсу «Технология 

производства продукции общественного питания» / А.Ф. Коршунова. – 

Донецк: ДонГУЭТ, 2003. – 44 с. 



4. Коршунова А.Ф. Рыба. Технологические аспекты переработки и  

использования: учебное пособие / А.Ф. Коршунова. – Донецк: 

ДонГУЭТ, 2005. – 130 с. 

5. Коршунова А.Ф. Супи. Технологічні аспекти виробництва: навчальний 

посібник для студентів напряму підготовки «Харчові технології та 

інженерія» спеціальності 6.091700 «Технологія харчування» / 

Г.Ф.Коршунова, Л.Я.Семенова. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 200 с. 

6. Коршунова А.Ф. Технология продукции питания. Производство 

соусов: учебное пособие / А.Ф. Коршунова. – Донецк: ДонНУЭТ, 2010. 

– 345 с. 

7. Коршунова А.Ф. Технологія продукції ресторанного господарства: 

навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.140101 

«Готельно-ресторанна справа» / Г.Ф.Коршунова, С.К.Ільдірова, 

Н.А.Федотова. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 302 с. 

8. Макаренко Л.И. Технология продукции ресторанного хозяйства. 

Современные направления оформления кулинарной продукции: 

учебное пособие для студентов специальности «Технология питания» 

дневной и заочной форм обучения / Л.И.Макаренко, С.К. Ильдирова, 

Р.П.Никифоров, С.Э. Стиборовский. – Донецк: ДонГУЭТ, 2005. – 176 с. 

9. Ратушный А.С. Технология продукции общественного питання в 2-х 

томах  / А.С. Ратушный и др. М: Мир, 2004. – 303 с. 

10. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания. – Киев: АСК, 1998. – 651 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕНІНГИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність  181  «Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

Метою вивчення дисципліни є теоретична підготовка студентів з 

питань раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на 

підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних 

стандартів; а також практична підготовка з метою придбання вмінь та 

навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

  Знання і розуміння:  

- економічного змісту господарських фактів, явищ і процесів, їх 

взаємозв’язок на основі теорії подвійного запису бухгалтерського обліку; 

- законів, які впливають на побудову і ведення бухгалтерського обліку 

(документування господарських фактів, формування системи показників 

фінансової діяльності підприємства); 

- методику складання бухгалтерського запису будь-якого явища, факту 

та процесу, які пов’язані з фінансово-господарською діяльністю 

підприємства; 

- організацію обліку підприємницької діяльності та документальне 

оформлення всіх видів операцій з придбання та продажу активів, пасивів, 

обліку коштів, цінних паперів, форм розрахунків тощо. 

Застосування знань і розумінь: 

- уміння оформляти первинні документи та реєстри аналітичного і 

синтетичного обліку з операцій фінансово-господарської діяльності 

підприємства; 

- уміння забезпечити повний і своєчасний облік руху грошових коштів 

і матеріальних цінностей з метою збереження власності підприємства; 

- уміння організувати облік витрат підприємницької діяльності; 

- уміння забезпечити достовірний облік процесу інвестування; 

- уміння узагальнювати облікову інформацію у фінансовій звітності та 

своєчасно надавати її зовнішнім і внутрішнім користувачам. 

Формування суджень: 

- здатність відображати економічний зміст господарських фактів, явищ 

і процесів, їх взаємозв’язок на основі теорії подвійного запису 

бухгалтерського обліку; 



- здатність оформляти первинні документи та реєстри аналітичного і 

синтетичного обліку з операцій фінансово-господарської діяльності 

підприємства; 

- здатність забезпечити повний і своєчасний облік руху грошових 

коштів і матеріальних цінностей з метою збереження власності підприємства; 

- здатність  організувати облік витрат підприємницької діяльності; 

- здатність  забезпечити достовірний облік процесу інвестування; 

- здатність узагальнювати облікову інформацію у фінансовій звітності 

та своєчасно надавати її зовнішнім і внутрішнім користувачам. 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання; 

підсумкове – залік.  

6. Мова викладання: 

українська, російська 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Галузь знань, спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS - 3 

Галузь знань: 

 18 "Виробництво та 

технології" 

Дисципліна вільного вибору 

студента 

Модулів - 1 Спеціальність:   

181  «Харчові технології» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів -   2 2 -й  2-й, 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

               (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

4д-й 4-й, 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 3; 

самостійної роботи 

студента – 3. 

Ступінь: бакалавр  год.  год. 

Практичні, семінарські 

45 год.   год 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

45 год. год.  

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: залік 



 

8. Викладач 

Шевченко Л.Я., к.е.н., доцент. 

 

   9. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Тема 1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та 

об'єкти. Фінансовий, податковий та управлінський облік. Організація 

бухгалтерського обліку на підприємстві 

 

Загальне поняття про облік. Виникнення та роль господарського обліку 

в суспільстві. Місце обліку в системі управління. Вимірники що 

застосовуються в обліку.  Бухгалтерський облік як наука, його зв'язок з 

іншими науками. Бухгалтер як професія. 

Бухгалтерський облік як інформаційна база управління підприємством. 

Види бухгалтерського обліку. Фінансовий та управлінський облік. 

Податковий облік. 

Ресурси підприємства, їх кругообіг як предмет бухгалтерського обліку. 

Активи підприємства, їх зміст і класифікація. Капітал, його види і зміст при 

різних формах власності. Забезпечення наступних витрат і платежів, цільове 

фінансування. Зобов'язання підприємства. 

Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності: 

обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність 

тощо. 

 

Тема 2. Бухгалтерський баланс. 

 

Бухгалтерський баланс. Значення, структура та зміст балансу. 

Бухгалтерські рахунки як інформаційна модель об'єктів обліку, їх побудова і 

принципи запису на них. Класифікація рахунків. План рахунків 

бухгалтерського обліку: активів, капіталу, зобов'язань і господарських 

операцій підприємств та організацій в Україні. 

Подвійність в економіці і її використання в бухгалтерському обліку. 

Принцип подвійного запису на рахунках та його контрольне значення. 

Синтетичний та аналітичний облік. Документація. Зміст і класифікація 

облікових документів.  



 

Тема 3. Система бухгалтерського обліку. Інформаційне 

забезпечення бухгалтерських систем. Міжнародне та національне 

регулювання бухгалтерського обліку. Міжнародні стандарти обліку та їх 

особливості. 

 

Бухгалтерський облік як система. Бухгалтерський процес в цілому. 

Етапи бухгалтерського процесу: первинна реєстрація, поточний облік, 

узагальнення поточного обліку. Обліковий цикл. 

Облікові регістри. Техніка запису. Облікові системи (форми обліку), їх 

різновиди та основні принципи побудови. Інформаційне забезпечення 

бухгалтерських систем. 

Державне та професійне регулювання бухгалтерського обліку. 

Міжнародні та національні бухгалтерські стандарти. Основні нормативні 

документи бухгалтерського обліку в Україні. 

 

Тема 4. Облік грошових коштів, розрахункових і кредитних 

операцій. Облік валютних операцій. 

 

Облік грошових коштів у касі, на поточному та інших рахунках у 

банках. Форми безготівкових розрахунків. Облік розрахунків з 

постачальниками і покупцями. Облік резерву сумнівних боргів. 

Облік розрахунків по нетоварних операціях. Облік вексельного 

обороту. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська 

заборгованість". Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 

"Зобов'язання". Кредитні операції. Види кредитів. Облік кредитних операцій. 

Облік операцій в іноземній валюті. Основні поняття: валюта звтності, 

валютний курс, курсова різниця. Відображення в обліку операцій в іноземній 

валюті під час первинного визнання та на дату складання балансу. Облік 

коштів в іноземній валюті. Облік експортно-імпортних операцій. Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів".    

 

Тема 5. Облік необоротних активів 

 

Визначення та класифікація необоротних активів. 

Основні засоби, їх класифікація та оцінка. Документування операцій з 

основними засобами. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів. 

Облік надходження основних засобів. 



Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". 

Методи нарахування амортизації основних засобів. Облік нарахування 

зносу основних засобів. 

Ремонт та реконструкція об'єктів основних засобів. Облік витрат на 

поліпшення збереження основних засобів. Облік вибуття основних засобів у 

результаті їх продажу, обміну, ліквідації тощо. 

Переоцінка основних засобів, її облік. 

Облік нематеріальних активів: види, оцінка, знос. Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи". 

Облік інших необоротних матеріальних активів. Методи нарахування 

амортизації. Облік надходження, зносу, вибуття інших необоротних 

матеріальних активів. 

Економічний зміст орендних відносин (лізингу). Облік операцій з 

операційної та фінансової оренди. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 14 "Оренда".  

 

Тема 6. Облік виробничих запасів Облік запасів, готової продукції 

та товарів у місцях зберігання. 

 

Визначення запасів та їх класифікація: сировина, матеріали, товари, 

паливо, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети тощо. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". 

Облікова оцінка запасів. Формування первісної вартості запасів. 

Транспортно-заготівельні витрати. Облік надходження запасів. 

Методи оцінки вибуття запасів. Облік вибуття запасів у результаті 

передачі у виробництво, продажу тощо. Вплив методів оцінки вибуття 

запасів на витрати і фінансові результати. 

Документування операцій руху запасів. Облік запасів у місцях 

зберігання та в бухгалтерії. Синтетичний та аналітичний облік запасів. 

  

Тема 7. Облік готової продукції та її реалізації. Облік та звітність 

матеріально відповідальних осіб. Ціноутворення та калькуляція. 

 

Визначення готової продукції. Калькулювання фактичної виробничої 

собівартості готової продукції. Облік випуску готової продукції. Облік руху 

готової продукції в місцях зберігання і бухгалтерії. Методи оцінки вибуття 

готової продукції. Облік продажу готової продукції. 



Оцінка товарів. Облік надходження і реалізації товарів в оптовій 

торгівлі. Облік товарів у місцях зберігання гуртової торгівлі. Звітність 

матеріально-відповідальних осіб. Облік товарів у бухгалтерії. 

Облік продажу товарів у роздрібній торгівлі за готівку. Облік продажу 

товарів у кредит. 

Ціноутворення і калькуляція в громадському харчуванні. Облік 

сировини і товарів. Облік виробництва і реалізації продукції та товарів. 

Особливості обліку витрат обігу на підприємствах торгівлі та 

громадського харчування.  

 

Тема 8 Облік розрахунків з постачальниками та покупцями. 

 

Характеристика рахунку 36 ―Розрахунки з покупцями та замовниками‖. 

Облік розрахунків з покупцями і замовниками. 

Облік розрахунків з постачальниками і покупцями. Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість".  

Постачальники. Підрядники. Характеристика рахунку 63 «Розрахунки 

з постачальниками і підрядчиками». Облік розрахунків з постачальниками 

та підрядчиками. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 

"Зобов'язання". 

МОДУЛЬ 2. ОБЛІК ПАСИВІВ, ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА.  

 

Тема 9. Облік статутного капіталу 

 

Форми власності, поняття та визначення статутного капіталу. Порядок 

формування та змін статутного капіталу на підприємствах різних форм 

власності: державне, приватне підприємство, господарське товариство. Облік 

статутного капіталу на державному і приватному підприємстві. Облік 

статутного капіталу в господарських товариствах. Облік емісії (випуску) та 

продажу акцій. Облік розрахунків з учасниками. Облік неоплаченого 

капіталу. Облік акцій власної емісії, викуплених у акціонерів. Вилучений 

капітал. Анулювання акцій. Облік формування та використання додаткового 

капіталу.  

 

Тема 10. Облік оплати праці і розрахунків з персоналом Облік 

витрат на оплату праці. Розрахунки з бюджетом по податках та 

обов’язкових платежах. Облік розрахунків із бюджетом. 

 



Основи організації обліку праці та витрат на її оплату. Форми і системи 

оплати праці. Основна і додаткова заробітна плата. Мінімальна заробітна 

плата. 

Облік персоналу і використання робочого часу. Облік встановлених 

норм виробітку. Способи обліку виробітку при різних формах оплати праці. 

Нарахування заробітної плати. Утримання із заробітної плати. Державне 

пенсійне і соціальне страхування. Облік розрахунків з персоналом по оплаті 

праці. Облік розрахунків з органами державного пенсійного і соціального 

страхування. Облік розрахунків з персоналом по інших операціях.  

 

Тема 11. Облік витрат підприємства. Облік позавиробничих 

витрат. 

 

Витрати на виробництво. Класифікація витрат по економічних 

елементах, їх групування по економічних елементах, статтях калькуляції в 

плануванні та обліку. Завдання обліку витрат за їх елементами. Поняття та 

номенклатура елементів витрат. Облік матеріальних витрат, витрат на оплату 

праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизації необоротних активів, 

інших операційних витрат, інших витрат діяльності. Облік витрат на 

виробництво продукції (робіт, послуг). Облік витрат на допоміжних 

(підсобних) виробництв.  

Облік втрат від браку. Незавершене виробництво. Витрати діяльності. 

Витрати операційної діяльності. Облік загальновиробничих витрат. Розподіл 

загальновиробничих витрат. Облік адміністративних витрат. Облік інших 

витрат операційної діяльності. Інші витрати звичайної діяльності. 

Надзвичайні витрати. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 

"Витрати".  

Тема 12. Витрати на виробництво і калькулювання собівартості 

продукції. Собівартість продукції та її складові. Калькування витрат. 

Облік витрат на виробництво та калькування собівартості продукції. 

 

Собівартість продукції та її складові. Витрати, що включаються і не 

включаються до собівартості продукції. Прямі і непрямі витрати. Змінні і 

постійні витрати. Статті калькуляції витрат. Зв'язок управлінського і 

фінансового обліку. Облік і калькулювання собівартості продукції за 

повними витратами. Віднесення на собівартість продукції. Віднесення та 

розподіл непрямих витрат. Облік і калькулювання собівартості продукції за 

неповними витратами. Система "директ-кост". Облік загальновиробничих 

витрат та їх віднесення на собівартість продукції. Визначення 



маржинального доходу за змінними витратами. Облік постійних витрат. 

Нормативний метод обліку і калькулювання - "стандарт-кост".  

 

Тема 13. Облік фінансових результатів по центрах 

відповідальності. 

 

Доходи підприємства: визначення та класифікація. Облік (доходів від 

реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг). Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 15 "Дохід". Собівартість реалізації готової продукції 

(товарів, робіт, послуг). Облік доходів і витрат від іншої операційної 

діяльності. Облік результатів діяльності від участі в капіталі. Облік доходів і 

витрат фінансової діяльності. Облік доходів і витрат іншої звичайної 

діяльності. Порядок обчислення і сплати податку на прибуток. Облік 

податкових різниць з податку на прибуток. Облік формування фінансових 

результатів від усіх видів діяльності. Облік використання прибутку на 

створення резервного капіталу. Облік нарахування та виплати дивідендів 

учасникам товариства. Оподаткування дивідендів. Облік нерозподіленого 

прибутку або непокритих збитків. Облік банкрутства підприємств. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств".  
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ІНФРАСТРУКТУРА ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА  

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність 181 "Харчові технології" 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 

теоретичних знань та практичних навичок щодо основних складових 

інфраструктури готельно-ресторанних господарств залежно від типів готелів 

та їх класу. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основних понять та визначень в інфраструктурі готельно-ресторанного 

господарства; 

основних складових інфраструктури готельно-ресторанних господарств 

залежно від типів готелів та їх класу; 

особливостей організації інфраструктурних елементів спеціалізованих 

засобів розміщення; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння аналізувати інфраструктурні складові готельно-ресторанних 

комплексів; 

уміння ідентифікувати послуги, що надаються окремими  

інфраструктурними елементами готельно-ресторанних комплексів; 

уміння оцінювати стан секторів індустрії гостинності в різних  регіонах 

України; 

 

формування суджень: 

здатність до використання набутих знань і вмінь у практичній 

діяльності; 

здатність до критичного оцінювання стану та тенденції розвитку 

секторів індустрії гостинності. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 



українська, російська 

 

7.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  

ECTS - 3 

 

Галузь знань: 18 

«Виробництво та 

технології» 

за вибором 

Рік підготовки: 

3-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність: 181 

«Харчові технології» 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 6-й - 

Лекції: 

30 год. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання - 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15 год. - 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 45 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 3 
Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Назаренко І.А., к.т.н., доцент 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Готельно-ресторанний комплекс в інфраструктурі 

туризму  

 

Тема 1. Готельно-ресторанні комплекси як складова туристичної галузі. 

Основні поняття та визначення в інфраструктурі готельно-ресторанного 

господарства. Сектор розміщення. 

1.1. Готельно-ресторанні комплекси як складова туристичної галузі.  

1.2. Організаційна структура готельного підприємства.  

1.3. Основні служби готелю та їх характеристика. 

1.4. Служба прийому та розміщення. 

1.5. Служба обслуговування, її функції. 

 

Тема 2. Сектор забезпечення харчуванням. Сектор дозвілля, розваг та 

спорту. 

2.1. Організація служби харчування і напоїв.  

2.2. Сутність організації відпочинку, дозвілля і розваг.  

2.3. Характеристика підприємств дозвілля і розваг. 



 

Тема 3. Сектор торгівлі. Сектор транспортних перевезень 

3.1. Організація служби торгівлі.  

3.2. Сутність організації торгівлі.  

3.3. Характеристика сектору транспортних перевезень. 

 

Змістовий модуль 2. Інфраструктура засобів розміщення  

 

Тема 1. Будівля сучасного готелю. Основні блоки приміщень.  

1.6. Історія будівлі готельного типу. 

1.7. Сучасна концепція архітектури споруд готельного господарства. 

1.8. Інтер’єр як художня композиція. Меблювання номерів. 

1.9. Функціональна організація приміщень готельного господарства. 

 

Тема 2. Блок приміщень підприємства харчування. Персонал 

підприємства. Виробничі цехи. Допоміжні приміщення. 

2.1. Блок приміщень харчування, його характеристика. 

2.2. Персонал підприємства, обов’язки персоналу. 

2.3. Виробничі цеха , їх призначення. 

2.4. Допоміжні приміщення. 

 

Тема 3. Додаткові та допоміжні елементи засобів розміщення 

3.1. Класифікація засобів розміщення. 

3.2. Додаткові та допоміжні елементи засобів розміщення.  

 

Змістовий модуль 3.  Особливості інфраструктури спеціалізованих 

засобів розміщення  

 

Тема 1. Елементи інфраструктури  спеціалізованих засобів розміщення 

щодо організації дитячого відпочинку. Особливості інфраструктури 

мотелю. 

1.1. Інфраструктура  спеціалізованих засобів розміщення щодо організації 

дитячого відпочинку. 

1.2. Особливості інфраструктури мотелю. 

 

Тема 2. СПА-центр готелю. Особливості організації відпочинку  на 

транспортних засобах. 

2.1. Організація та функціонування СПА-центру готельного комплексу. 

2.2. Особливості організації відпочинку  на транспортних засобах. 

 

10. Рекомендована література   

 

1. Волков Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживания: учебник / Ю.Ф. 

Волков. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 384с.  



2. Гостиничный и туристический бизнес/ Под ред. проф. Чудновского А.Д. – 

М., Тандем Изд. ЭКМОС, 2000. -264с.  

3. Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навч. пос. / М.П. 

Мальська, В.В. Худо. - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424с. 

4. Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний 

посібник / Л.І. Нечаюк, Н.О. Нечаюк. – К.: Центр навчальної літератури, 

2006. – 348с. 

5. Полякова А.В. Інфраструктура готельного та ресторанного господарства: 

навч. посібн. для студ. напряму підготовки 6.140101 ден. та заоч. форм 

навчання / М-во освіти та науки України, Донец. нац. ун-т ім. М.Туган-

Барановського, Каф.орг. та упр. Якістю ресторанн. госп-ва; -Донецьк: 

[ДонНУЕТ], 2010. -145с. 

6. Полякова А.В. Інфраструктура готельного та ресторанного господарства. 

Засоби діагностики знань студентів денної та заочної форм навчання 

напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» в умовах 

КМСОНП / А.В. Полякова. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – 30с. 

7. Федорченко В.К. Туризм на пороге XXI века // Гостиничный бизнес. – 

2002. №2. – С.12-17. 

8. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії: Навчальний посібник / 

Н.В. Чорненькая. - К.: Атіка, 2008. – 392с. 

9. Черевичко Т.В. Теоретические основы гостеприимства: учеб.пособие / 

Т.В. Черевичко.  –М.: Флинта: МПСИ, 2008. – 288с. 

10. Федорченко В.К. Уніфіковані технології готельних послуг: навч. посіб. / 

В.К. Федорченко. – К.: Вища шк., 2001. – 353с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тренінг «БАРНА СПРАВА  ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СОМЕЛЬЄ»  

Галузь знань 18 «Виробництво та технології» 

Спеціальність 181  «Харчові технології»,  

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування базових 

знань з технології приготування алкогольних напоїв та коктейлів, організації 

та управління процесами виробництва та подачі напоїв та коктейлів у 

закладах ресторанного господарства, організації роботи різних барів та 

обслуговування в них споживачів. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

навичок роботи бармена; 

стилів роботи бармена та їх використання в барах певної спеціалізації; 

класифікації змішаних напоїв та характеристику основних їх груп;  

методів приготування змішаних напоїв, їх сервірування та оформлення. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння організовувати робоче місце бармена; 

уміння здійснювати добір необхідного обладнання, посуду, інвентарю 

для приготування змішаних напоїв; 

уміння організовувати процес обслуговування споживачів з урахування 

уміння правил і норм міжнародного сервісу, сучасних технологій, методів та 

форм. 

 

формування суджень: 

здатність до використання набутих знань, професійних технологій та 

інновацій у практичній діяльності; 

здатність до критичного оцінювання стану та тенденцій розвитку 

технологій ресторанного господарства. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента (вибіркова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань; 

виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – залік (100 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

           

7.Опис навчальної дисципліни 



Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання - 3; 

для заочної форми 

навчання  

Галузь знань: 

 18 "Виробництво та 

технології" 

 

вибіркова 

Рік підготовки: 

3-й  

Модулів - 1 
Спеціальність:   

181  «Харчові технології» 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 6-й додатковий  

Лекції: 

- год.  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

реферат 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

45 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- год.  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 45 год.  

Індивідуальні завдання: 

аудиторних – 1,5 - - 

самостійної роботи 

студента – 1,5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Слащева А.В., к.т.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліниш 

 

Змістовий модуль 1. «Тренінг із обслуговування споживачів в 

барах».  

Тема 1. Організація роботи бармена 

1.1. Організація робочого місця і роботи бармена 

1.2. Обладнання бару, призначення, характеристика 

1.3. Характеристика посуду та інвентарю 

1.4. Складання карти бару 

 

Тема 2. Специфічні особливості роботи бармена 

2.1. Робота бармена на швидкість 

2.2. Схема процесу виконання заказу 

2.3. Специфічні аспекти роботи бармена 

2.4. Барні аксесуари та інструменти 

2.5. Додаткові прийоми і професійні тонкощі 

 

Змістовий модуль 2. «Тренінг із приготування та подачі напоїв».  

Тема 3. Основи мистецтва приготування коктейлів 



3.1. Асортимент коктейлів 

3.2. Посуд та аксесуари для коктейлів 

3.3. Способи змішування коктельних інгредієнтів 

3.4. Способи прикрашання коктейлів 

3.5. Ароматизатори та підсолоджувачі змішаних напоїв 

 

Тема 4. Основи мистецтва подачі алкогольних напоїв 

4.1. Класифікація і асортимент алкогольних напоїв 

4.2. Система мір 

4.3. Техніка наливання алкогольних напоїв 

 

Тема 5. Приготування і подача безалкогольних напоїв 

5.1. Гарячі напої: кава, чай, какао, гарячий шоколад.  

5.2. Експертиза кави і чаю 

5.3. Холодні напої: вода, соки, сиропи, мінеральна вода 

 

Тема 6. Основи мистецтва дегустації вин 

6.1. Основи виноробства 

6.2. Правила дегустації вин. Органолептичні показники вин. «Букет» 

вин 

6.3. Техніка наливання і способи подачі вина 

6.4. Обладнання для зберігання вин 

6.8. Вимоги до якості вин 

 

10.Рекомендована література   

1. Антонова В.А. Барна справа. Навчальний посібник для студ. усіх 

форм навчання спец. „Технологія харчування‖. – Донецьк: Дон НУЕТ, 2010. - 

99 с.  

2. Барна справа. Підручник / В.С. Ростовський, С.М. Шамян. – К.: 

Центр учбової літератури, 2011. – 395 с. 

3. Барное дело. Учебник / Е.И.Иванникова, Т.В. Иванникова, Г.В 

Семенова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с. 

4. Евсевский Ф. Библия бармена. – М.: Евробукс, 2014. – 416 с. 

5. Паркер Р. Винный гид покупателя. – М.: Эксмо, 2013. – 2024 с. 

6. Гелибтерман Л. Винная азбука. – М.: BBPG, 2014. – 304 с.  

7. Кларк О. Винная энциклопедия. – М.: BBPG, 2013. – 416 с.  

8. Брум Д. Крепкие алкогольные напитки мира. – М.: Эксмо, 2004. – 

224 с. 

9. Джексон Р.С. Дегустация вин: руководство профессионального 

дегустатора. – М.: Профессия, 2006. – 320 с. 

10. Зыбцев Ю. Элитные вина Франции. – М.: BBPG, 2012. – 272 с.  

 

 

 

 



ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА  

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність 181 "Харчові технології" 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 

комплексу знань у сфері організації роботи та управління персоналом 

готельно-ресторанного господарства. 

  

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

організації роботи персоналу готельно-ресторанного господарства; 

організації процесу менеджменту персоналу у закладах готельно-

ресторанного господарства; 

особливостей управління персоналом в закладах готельно-

ресторанного господарства; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння організовувати набір, відбір, оцінювання та атестацію 

персоналу; 

уміння управляти людськими ресурсами в системі менеджменту 

підприємства;  

уміння формувати колектив готельно-ресторанного господарства; 

 

формування суджень: 

здатність до використання набутих знань і вмінь у практичній 

діяльності; 

здатність розв’язувати проблемні та конфліктні ситуації в процесі 

виконання функцій менеджменту персоналу. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

ділова гра; виконання індивідуального завдання; 

підсумкове – залік (100 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7.Опис навчальної дисципліни 

 



Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  

ECTS - 3 

 

Галузь знань: 18 

«Виробництво та 

технології» 

Дисципліна вільного вибору 

студента 

Рік підготовки: 

4-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність: 181 

«Харчові технології» 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 7-й - 

Лекції: 

26 год. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання - 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год. - 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 51 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 4 
Вид контролю: 

залік 

 

 

8. Викладач 

Заболотня К.А., асистент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи управління людськими ресурсами  

 

Тема 1. Управління людськими ресурсами в системі менеджменту 

підприємства 

Тема 2. Інструменти аналізу управління людськими ресурсами  

 

Змістовий модуль 2. Управління персоналом готельно-ресторанного 

господарства 

 

Тема 3. Формування колективу готельно-ресторанного господарства і його 

соціальний розвиток 

Тема 4. Партнерство у готельно-ресторанному господарстві 

. 

 

Змістовий модуль 3.  Зміст процесу управління персоналом готельно-

ресторанного господарства 

 

Тема 5. Кадрова політика і кадрове планування  



Тема 6. Організація набору, відбору, оцінювання та атестації персоналу 

готельно-ресторанного господарства 

Тема 7. Управління розвитком і рухом персоналу готельно-ресторанного 

господарства 

Тема 8. Ефективність управління персоналом готельно-ресторанного 

господарства 

 

10. Рекомендована література   

 

1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 1 // 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 

2004 року, №336. 

2. Про зайнятість населення: закон України // Закони України. Т. 1. – К., – 

1999.- С. 252-268. 

3. Про колективні договори і угоди: закон України // Закони України. Т. 6. 

– К., – 1996.- С. 5-11. 

4.  Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): 

закон України // Закони України. Т. 15. – К., 1999. с. 332-343. 

5. Егоршин А.П. Управление персоналом: учебник для вузов / А.П. 

Егоршин. – 6-е изд., перераб. и доп. – Н.Новгород: НИМБ, 2007. – 1100 

с. 

6. Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности: Учеб. пособие. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М: ИНФРА-М, 2006. – 464 с. 

7. Жуковська В.М. Управління персоналом. Практикум: навч. посіб. /  В.М. 

Жуковська, І.П. Миколайчук; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К.: 

Академвидав, 2006. – 606 с. 

8. Михайлова Л.І. Управління персоналом : навч. посіб. / Л.І. Михайлова. – 

К.: Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.  

9. Управление персоналом организации : учебник / под ред. А.Я. Кибанова. 

– 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 638 с. 

10. Хміль Ф.І. Управління персоналом : підручник для студ. вищ. навч. 

закладів / Ф.І. Хміль. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 

Галузь знань 18 «Виробництво та технології» 

Спеціальність 181  «Харчові технології»,  

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 
 

1.Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань щодо нормативно-правових актів у галузі захисту прав 

споживачів, а також формування практичних вмінь щодо аналізу і 

застосування норм права, які регулюють захист прав споживачів в 

Україні. 

 

2.Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 
знання і розуміння: 

основних прийомів та засобів захисту прав споживачів; 

основних нормативно-правових актів, що регулюють суспільні 

відносини в галузі захисту прав споживачів; 

правового статусу учасників правовідносин у сфері виробництва та 

торгівлі;  

практики застосування норм права що регулюють суспільні відносини у 

галузі захисту прав споживачів. 

застосування знань і розумінь: 

вміння швидко орієнтуватися у законодавстві, що регулює захист прав 

споживачів в Україні 

вміння використовувати норми права, які регулюють суспільні 

відносини в галузі захисту прав споживачів; 

вміння здійснювати досудовий захист прав споживачів; 

вміння здійснювати судовий захист прав споживачів в Україні. 

формування суджень: 

здатність характеризувати сутність захисту прав споживачів; 

здатність тлумачити чинне законодавство, що регулює суспільні 

відносини у галузі захисту прав споживачів; 

здатність орієнтуватися в системі чинного законодавства, що регулює 

захист прав споживачів; 

здатність визначити та охарактеризувати елементи правового статусу 

учасників правовідносин у галузі захисту прав споживачів. 

3.Дисципліна самостійного студента (вибіркова). 
 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 



 

5.Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (100 балів); 

підсумкове – залік.  

6.Мова викладання: 
українська, російська. 

7.Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання Кількість 

кредитів ECTS – 3 

Галузь знань: 

 18 "Виробництво та 

технології" 
 

Вибіркова 

Рік підготовки: 

4-й 1-й 

Модулів - 1  

Спеціальність:   

181  «Харчові технології» 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 7-й 2-й 

Лекції:   

26 год.  год. 

Індивідуаль

не науково-

дослідне завдання Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год.  год. 

Лабораторні: 

Загальна 

кількість годин -90 

- - 

Самостійна робота: 
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 3 

 51 год.  год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

залік 

 

8.Викладач 

Шульженко І.В., к.ю.н., доцент. 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Нормативно-правове забезпечення та система 

захисту прав споживачів. 

Тема №1. Нормативно-правове забезпечення захисту прав 

споживачів. 

1.1. Історичні передумови виникнення консумеризму. Основні історичні 

етапи розвитку консумеризму в світі і в Україні. 

1.2. Загальна характеристика Закону України ―Про захист споживачів‖. 

1.3. Система нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів.  

1.4. Систематизація законодавства щодо захисту прав споживачів. 



Тема №2.Система органів захисту прав споживачів в Україні. 

2.1. Структура органів щодо захисту прав споживачів. 

2.2. Компетенція спеціального органу виконавчої влади, у сфері захисту 

прав споживачів та його територіальних органів. 

2.3. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо захисту прав 

споживачів. 

2.4. Права громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів). 

Тема №3.  Загальні права споживачів. 

3.1. Правове значення договору куплі-продажу для захисту прав 

споживачів. 

3.2. Право споживачів на придбання товару належної якості. Правові 

наслідки у разі придбання ним товару неналежної якості. 

3.3. Право споживачів на інформацію про товари і послуги. 

3.4. Права споживача у разі порушення виконавцем умов договору про 

виконання робіт і надання послуг. 

3.5. Право споживача на безпеку товарів (послуг). 

3.6. Особистості відшкодування моральної шкоди. 

Тема №4. Організація захисту прав споживачів на якість та 

безпечність товарів та послуг 

4.1. Законодавче забезпечення реалізації права споживача на якість та 

безпечність товарів та послуг. 

4.2. Вимоги щодо якості та безпеки товарів. 

4.3. Система сертифікації в Україні. Органи сертифікації. Мета 

сертифікації та види сертифікатів. 

4.4. Порядок отримання сертифіката. 

4.5. Відповідальність за порушення норм, правил та стандартів 

визначених законами України. 

Змістовий модуль 2. Реалізація прав споживачів та відповідальність за 

порушення прав споживачів. 

Тема №5. Правове регулювання реклами. 

5.1. Основні принципи рекламної діяльності. 

5.2. Внутрішня та зовнішня реклама. 

5.3. Реклама на телебаченні. 

5.4. Недобросовісна та порівняльна реклами. 

5.5. Реклама на транспорті. 

5.6. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу.  

Тема №6. Недобросовісна конкуренція. 

6.1. Правова кваліфікація економічної конкуренції. Поняття 

монопольного становища. 



6.2. Принципи, завдання та повноваження АМКУ. 

6.3. Поняття та види недобросовісної конкуренції. 

6.4. Правовий захист від недобросовісної конкуренції. 

6.5. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію. 

Тема №7. Реалізація прав споживачів у сфері торгівлі. 

7.1. Порядок заняття торгівельною діяльністю.  

7.2. Правила торгівельного обслуговування населення. 

7.3. Правила продажу непродовольчих товарів. 

7.4. Правила продажу продовольчих товарів. 

7.5. Правила роботи підприємств громадського харчування. 

7.6. Правила торгівлі на ринках. 

Тема №8. Відповідальність за порушення законодавства про захист 

прав споживачів. 

8.1. Загальні підстави відповідальності.. 

8.2. Цивільно-правова відповідальність. 

8.3. Адміністративна відповідальність. 

8.4. Кримінальна відповідальність. 

10.Рекомендована література  

1. Правила здійснення торгівельної діяльності – Х.: Фактор, 2002. – 

302 с. 

2. Захист прав споживачів: соціально – правовій аспект / За заг.ред. 

Л.В.Ніколаєвої. – К.:КНТЕУ,2002. – 312 с. 

3. Чепурной И.П. Защита прав потребителей.-Уч.пособие-Ростов-

Феникс,2003.- 416с. 

4. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - 

№30. - Ст. 141. 

5. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. 

№ 1023-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№ 30. - С. 379. 

6.  Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист 

прав споживачів: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 

1994р. № 172. 

7. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25 червня 1992 р. 

№ 2498-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. -№36. -Ст. 531. 

8. Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19 

листопада 1992 р. №2801-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. -1993. - № 

4. - Ст. 19. 

9. Про карантин рослин: Закон України від 30 червня 1993 р. № 

3348-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 34. - Ст. 352. 

10. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення: Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4004-ХП // Відомості 

Верховної Ради України. - 1994. - № 27. - Ст. 218. 



ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ  

В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Галузь знань  18 «Виробництво та технології» 

Спеціальність 181 «Харчові технології» 

Спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування 

практичних навичок і професійних знань з технології продукції ресторанного 

господарства. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

характеристики технологічних властивостей основної сировини; 

обґрунтування технологічних процесів з позицій хімії, мікробіології, 

фізики, теоретичних основ технології; 

технології приготування цукрових, марципанових оздоблювальних 

напівфабрикатів; 

сучасних технологій драглеутримуючих оздоблювальних 

напівфабрикатів, кремів; 

сучасних технологій листкового н/ф та виробів з нього, кексів, рулетів 

та пряничних виробів; 

технологічних аспектів приготування заварного, пісочного, горіхового, 

пухкого н/ф та виробів з них; 

особливостей технологічного процесу виготовлення продукції з 

гідробіонтів та молока; 

особливостей технологічного процесу виготовлення снекової 

продукції; 

особливостей технологічного процесу виготовлення соусів,  

особливостей технологічного процесу виготовлення заморожених 

борошняних напівфабрикатів; 

апаратного обладнання ліній виробництва, принципу дії окремих 

агрегатів; 

параметрів та вимог до технології виробництва; 

вимог до якості; 

умов та термінів зберігання готової продукції. 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати загальні та спеціальні знання; 

уміння організувати та керувати технологічним процесом виробництва 

напівфабрика-тів, готових кондитерських виробів та кулінарної продукції; 

уміння науково обґрунтувати вибір параметрів та ходу технологічних 

процесів вироб-ництва продукції, що забезпечують високу ефективність 

виробництва та якість готової продукції; 



уміння оцінювання технологічних процесів виробництва 

напівфабрикатів, готових кондитерських виробів та кулінарної продукції з 

точки зору можливості забезпечення їх високої якості. 

 

формування суджень: 

здатність планувати технологічний процес виробництва; 

здатність впроваджувати у виробництво прогресивні технології; 

здатність розробляти технологічну документацію; 

здатність впроваджувати заходи по раціональному використанню 

сировини, напівфабрикатів, допоміжних матеріалів. 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

(вибіркова) 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

рішення задач; виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – залік (100 балів). 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань   

18 «Виробництво та 

технології» 

Вибіркова 

(цикл професійної та 

практичної підготовки) 

Спеціальність 181 «Харчові 

технології» 

Модулів - 1 Спеціалізація: 

Технології в ресторанному 

господарстві 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 4 4-й - 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання: 

- 
Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

8 - 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних - 30 

самостійної роботи 

студента - 60 

Ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень): 

бакалавр 

20 - 

Практичні, семінарські 

10 год. - 

Лабораторні 

 - 

Самостійна робота 

60 год. - 

Індивідуальні завдання: - 

Вид контролю: залік 



 

8. Викладач 

Никифоров Р.П., к.т.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль І. Технологічні аспекти приготування 

оздоблювальних напівфабрикатів та кондитерських виробів з листкового і 

заварного н/ф 

Тема 1. Сучасні технології цукрових, марципанових оздоблювальних 

напівфабрикатів, листкового н/ф та виробів з нього 

Тема 2. Сучасні технології драглеутримуючих оздоблювальних 

напівфабрикатів, кремів, заварного н/ф та виробів з нього 

Тема 3. Технологія горіхового, пухкого н/ф та виробів з них 

 

Змістовий модуль ІІ. Технологічні аспекти приготування та сучасні 

напрямки удосконалення кондитерських виробів з бісквітного, пісочного н/ф, 

рулетів, кексів та  пряничних виробів 

Тема 4. Технологія кексів, рулетів, бісквітного н/ф та виробів з нього 

Тема 5. Сучасні технології пряничних виробів,  пісочного н/ф та 

виробів з нього  

Тема 6. Сучасні напрямки удосконалення технології кондитерських 

виробів 

 

Змістовий модуль ІІІ. Технологічні аспекти приготування сучасних 

видів продукції з гідробіонтів та молока 

Тема 1. Технологія сучасних видів продукції з гідробіонтів 

Тема 2. Сучасні технології продукції з молока 

Тема 3. Сучасні технології снекової продукції 

 

Змістовий модуль ІV. Технологічні аспекти приготування сучасних 

видів соусів та заморожених борошняних виробів 

Тема 4. Сучасні технології емульсійних та інших видів соусів  

Тема 5. Сучасні технології заморожених борошняних виробів 

 

10. Рекомендована література 

1. Бредихин С. А. Техника и технология производства сливочного масла и 

сыра / С. А. Бредихин, В. Н. Юрин. — М. : КолосС, 2007. — 319 с. 

2. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і  практики / З.С. 

Варналій, - 4-те вид., стер. — К. : Т-во "Знання", КОО, 2008. — 302 с. 

3. Голубев В. Н. Справочник технолога по обработке рыбы и 

морепродуктов / В. Н. Голубев, О. И. Кутина. - СПб.: ГИОРД, 2005 - 

408 с. 



4. Макаренко Л.И. Современные направления оформления кулинарной 

продукции: Уч.пос. / Л.И. Макаренко, С.К. Ильдирова, Р.П. 

Никифоров. –Д.: ДонГУЭТ, 2005. -176 с. 

5. Олейникова, А. Я. Практикум по технологии кондитерских изделий / 

А.Я. Олейникова, Г. О. Магомедов, Т. Н. Мирошникова. — СПб.: 

ГИОРД, 2005. - 480 с. 

6. Ростовський В. С. Технологія виробництва борошняних кондитерських 

виробів : навч. посіб. / В. С. Ростовський. – К. : Ліра-К, 2009. – 574 с. 

7. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для 

предприятий общественного питания. – М.: Экономика, 1986. – 295 с. 

8. Соколова Е. И. Современное сырье для кондитерского производства : 

учеб. пособие / Е. И. Соколова, С. В. Ермилова. — М. : Издат. центр 

«Академия», 2008. — 64 с.  

9. Техника пищевых производств малых предприятий : учеб. пособие / С. 

Т. Антипов, В. Е. Добромиров, A. И. Ключников и др. ; Под ред. акад. 

РАСХН B. А. Панфилова. — М: КолосС, 2007. — 696 с: ил. — (Учеб. и 

учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).  

10. Шрамко Е. Новые технологи работы с шоколадными массами / Е. 

Шрамко. – М.: ГРЕГ, 2005. – 200с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КУЛІНАРНЕ МИСТЕЦТВО КРАЇН СВІТУ 

Галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

Спеціальність 181 «Харчові технології» 

Спеціалізація  «Технології в ресторанному господарстві» 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 

професійних знань в області кулінарного мистецтва національних кухонь 

народів різних країн світу. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

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; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння надати оцінку технологічним процесам виробництва 

напівфабрикатів і готової кулінарної продукції; 

уміння скласти меню для харчування іноземних туристів; 

уміння забезпечити відповідність роботи сучасним вимогам послуг у 

закладах туристично-рекреаційної сфери; 

уміння підвищити рівень відповідності класу та спеціалізації 

затребуваних сучасним споживачам і перспективних закладів ресторанного 

господарства у нашій країні. 

 

формування суджень: 

здатність до використання набутих знань, професійних технологій та 

інновацій у практичній діяльності; 

здатність до критичного оцінювання стану та тенденцій розвитку 

технологій рестораанного господарства. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента (вибіркова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань; 

виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – залік (100 балів). 

6. Мова викладання: 

українська, російська 



           

7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання - 3; 

для заочної форми 

навчання  

Галузь знань 18 

"Виробництво та 

технології" 

 

вибіркова 

Рік підготовки: 

4-й  

Модулів - 1 Спеціальність 181 

«Харчові технології» 

Спеціалізація  «Технології 

в ресторанному 

господарстві» 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 8-й   

Лекції: 

20 год.  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

реферат 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

10 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- год.  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 60 год.  

Індивідуальні завдання: 

аудиторних – 1,5 - - 

самостійної роботи 

студента – 1,5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Слащева А.В., к.т.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліниш 

 

Змістовий модуль 1. «Особливості асортименту і технологій 

продукції національних кухонь Європи».  

Тема 1. Особливості національних кухонь країн Центральної, Західної, 

Південної Європи 

1.1. Особливості національних кухонь країн Західної Європи (Франції, 

Бельгії, Нідерландів, Великобританії) 

1.2. Особливості національних кухонь країн Центральної та Східної 

Європи (Німеччини, Швейцарії, Австрії, Угорщини, Чехії та Словаччини, 

Польщі) 

1.3. Особливості національних кухонь народів середземноморського 

узбережжя (Італії, Іспанії, Португалії) 

 



Тема 2. Особливості національних кухонь країн Північної, Східної 

Європи та Балтії 

2.1. Особливості кухонь країн Північної Європи (скандинавської кухні) 

2.2. Особливості Балканської кухні (Болгарії, Румунії, Греції Албанії, 

Сербії, Хорватії та ін.) 

 

Змістовий модуль 2. «Особливості асортименту і технологій 

продукції національних кухонь Ближнього сходу, Азії, Північної і 

Південної Америки та Африки».  

Тема 3. Особливості національних кухонь країн Ближнього Сходу та 

Південно-Східної Азії 

3.1. Національні особливості кухні Індії  

3.2. Особливості східної кухні (Туреччини, Ірану, Іраку) 

3.3. Єврейська кухня  

3.4. Особливості магрибської кухні (країн Близького Сходу) 

3.5. Особливості національних кухонь народів Південно-Східної Азії 

(Китаю, Японії, Кореї)  

 

Тема 4. Особливості національних кухонь країн Америки, Австралії та 

Африки 

4.1. Особливості національних кухонь країн Північної Америки (США і 

Канади) 

4.2. Особливості національних кухонь країн Центральної та Південної 

Америки (Мексики, Аргентини, Бразилії, Чилі та ін.)  

4.3. Особливості національних кухонь народів Африки 

4.4. Особливості національної кухні Австралії та Нової Зеландії 

 

Змістовий модуль 3. «Основи мистецтв вживання прянощів, 

приправ та оформлення страв в національних кухнях народів світу».  

Тема 5. Основи мистецтва вживання прянощів та приправ 

5.1. Роль смако-ароматичних інгредієнтів  у кулінарії, їх 

характеристика та хімічний склад  

5.2. Коротка історія поширення, класифікація та асортимент смако-

ароматичних інгредієнтів 

5.3. Особливості використання прянощів в національних кухнях  

 

10.Рекомендована література   

1.Варварина Н.М. Пряности и их использование в национальных кухнях 

мира: учеб.пособие для студентов специальности 7.091711 / Н.М. Варварина. 

– Донецк: ДонГУЭТ, 2004. – 64 с. 

2.Волощук Г.А. Особенности кухонь народов мира / Г.А. Волощук, А.В. 

Нечипоренко. – 2-е изд. Доп. – К.: Реклама, 1990. – 128 с. 

3.Горячкин Т.В. Страны мира: Современный справочник / Т.В. Горячкина. – 

К.: Центр научной литературы, 2005. – 255 с. 



4.Европейские обычаи питания / пер. с англ. А.А. Михедовой. – М.: Финансы 

и статистика, 2006. – 208 с. 

5.Европейская кухня. – М.: ЭКСМО, 1996. – 532 с. 

6.Искусство кулинарии  / пер. с нем. Е. Зайцевой, О.Озерова. – М.: Изд-во 

«Эксмо-пресс», 2001. – 560 с. 

7.Коршунова Г.Ф. Етнічні кухні / Г.Ф. Коршунова, Н.М. Варваріна. – 

Донецьк, ДонНУЕТ, 2010. – 286 с. 

8.Кузнецова Э.К. Лучшие рецепты мировой кухни / Е.К. Кузнецова. – М.: 

ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2004. – 191 с. – ISBN 5-94848-171-9. 

9.Кулинарные традиции мира. Современная энциклопедия. – М.: Аванта+, 

2003. – 432 с. 

10.Ламберт Ортис Э. Мексиканская кухня / Ортис Ламберт; пер. с англ. – М.: 

Изд-во ЭКСМО, 2002. – 96 с. 

 

 


