
Назва дисципліни  Кухні народів світу 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ і ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 3 курсу 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.т.н., доцент кафедри  міжнародної електронної комерції та 

готельно- ресторанної справи   Чуйко Андрій Миколаєвич  

(61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 2 

поверх, каб. 262-а, електронна адреса кафедри: 

mekgrs.irtb@karazin.ua). 

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з економічної теорії, економіки підприємства, 

маркетингу. 

Опис 

Мета дисципліни: формування у студентів уявлення щодо 

культури та традицій харчування народів світу, а також 

шляхів задоволення їхніх потреб у харчуванні. 

 

Очікувані результати навчання: у результаті 

вивчення навчальної дисципліни студенти (слухачі) 

набудуть компетентностей з визначення  особливостей 

традиції та культури харчування народів світу;   сучасних 

форми, схеми та методи обслуговування іноземних туристів 

у готельно-ресторанних комплексах; вміння вільно 

володіти термінами та визначеннями щодо культури та 

традицій харчування народів світу;   вільно визначати склад 

меню для туристів з різних країн світу; вільно визначати 

сировину та страви, не рекомендовані для туристів з тієї чи 

іншої країни світу.  

 

 Теми аудиторних занять та самостійної 

роботи. Заплановано 5 (п’ять) тем, які вивчаються протягом 

90годин:з них 48 годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 

16 год. – семінарські та практичні заняття).    

 Тема № 1. Історія розвитку культури та традицій 

харчування народів світу. Вплив релігійних та світських 

традицій на етнічні особливості харчування населення 

(Лекцій – 6 год. Сем. - 4 год)  

 Тема № 2. Етнічні кухні Західної Європи. 

Особливості традицій та культури харчування країн 

Південно-Східної Європи (Лекцій – 6 год. Сем. - 3 год.).  

 Тема № 3. Особливості традицій та культури 

харчування країн Північної Європи, Пприбалтійських країн 

та Центральної Європи (Лекцій – 6 год. Сем – 3 год.). 

 Тема № 4. Особливості національних традицій та 

культури харчування народів Африки, Австралії та Нової 

Зеландії (Лекцій – 7 год. Сем. - 3год) 

 Тема № 5. Національні кухні Азії та Латинської 

Америки (Лекцій – 7 год. Сем. - 3год.). 

 

  Методи контролю результатів навчання: 



поточний контроль у формі опитування, тестування, 

підсумкового контролю у формі заліку.   

Мова викладання. українська 

 


