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1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ 

Метою дисципліни є опанування та реалізація студентами теоретичних знань та практичних навичок з аналізу становлення та розвитку 

світового та національного ресторанного бізнесу; структури ресторанних послуг; формування знань щодо організації виробництва продукції 

ресторанного господарства, якісного обслуговування споживачів; навичок з виробництва кулінарної продукції у закладах ресторанного 

господарства з  урахуванням вимог до безпечності та якості продовольчої сировини, напівфабрикатів і  харчових продуктів. 

 Передумови для вивчення дисципліни: гостинність, нормативно-правове регулювання бізнесу, устаткування, готельна справа. 
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2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ 

ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

У процесі реалізації програми дисципліни «Ресторанна справа» формуються наступні компетентності з передбачених освітньою програмою: 

 Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми діяльності суб'єктів готельного і ресторанного бізнесу, що 

передбачає застосування теорій та методів системи наук, які формують концепції гостинності і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов.  

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 02. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо, реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 05.Здатність працювати в команді.  

ЗК 06. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 08. Навики здійснення безпечної діяльності  

ЗК 10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Спеціальні (фахові) компетентності  

СК 01. Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності. 

СК 02. Здатність організовувати сервісно-виробничий процес з урахуванням вимог і потреб споживачів та забезпечувати його ефективність.  

СК 03. Здатність використовувати на практиці основи діючого законодавства в сфері готельного та ресторанного бізнесу та відстежувати 

зміни. 

СК 04. Здатність формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та внутрішні комунікації на підприємствах сфери гостинності, навички 

взаємодії.  

СК 06. Здатність проектувати технологічний процес виробництва продукції і послуг та сервісний процес реалізації основних і додаткових 

послуг у підприємствах (закладах) готельно-ресторанного та рекреаціин̆ого господарства  

СК 07. Здатність розробляти нові послуги (продукцію) з використанням інноваційних технологій виробництва та обслуговування споживачів. 

СК 09. Здатність здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, вирішувати питання раціонального використання 

просторових та матеріальних ресурсів.  

СК 10. Здатність працювати з технічною, економічною, технологічною та іншою документацією та здійснювати розрахункові операції 

суб’єктом готельного та ресторанного бізнесу .  

СК 11. Здатність виявляти, визначати и ̆ оцінювати ознаки, властивості і показники якості продукції та послуг, що впливають на рівень 

забезпечення вимог споживачів у сфері гостинності;  

СК 13.Здатність здійснювати планування, управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.  

СК 14. Здатність застосовувати інформаціин̆і технології в управлінні готельним та ресторанним бізнесом. 

СК 15. Здатність розробляти концепції та проєкти закладів готельного та ресторанного господарства з урахуванням регіонального аспекту та 

стратегічних пріоритетів України. 
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Навчальна дисципліна «Ресторанна справа»  забезпечує досягнення програмних результатів навчання (РН), передбачених освітньою 

програмою: 

РН 01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення законодавства, національних і міжнародних стандартів, що 

регламентують діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

РН 02. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії готельної та ресторанної справи, організації 

обслуговування споживачів та діяльності суб’єктів ринку готельних та ресторанних послуг, а також суміжних наук.  

РН 03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово. 

РН 04.Аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та рекреаціин̆ого господарства.  

РН 05. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

РН 06. Аналізувати, інтерпретувати і моделювати на основі існуючих наукових концепцій сервісні, виробничі та організаційні процеси 

готельного та ресторанного бізнесу.  

РН 07. Організовувати процес обслуговування споживачів готельних та ресторанних послуг на основі використання сучасних інформаційних, 

комунікаційних і сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки.  

РН 08. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами готельних та ресторанних послуг. 

РН 09. Здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, вирішувати питання раціонального використання просторових та 

матеріальних ресурсів.  

РН 10. Розробляти нові послуги (продукцію), використовуючи сучасні технології виробництва та обслуговування споживачів. 

РН 11.Застосовувати сучасні інформаційні технології для організації роботи закладів готельного та ресторанного господарства.  

РН 12.Здіис̆нювати ефективний контроль якості продуктів та послуг закладів готельного і ресторанного господарства. 

РН 13. Визначати та формувати організаційну структуру підрозділів, координувати їх діяльність, визначати їх завдання та штатний розклад, 

вимоги до кваліфікації персоналу. 

РН 14. Організовувати роботу в закладах готельного і ресторанного господарства, відповідно до вимог охорони праці та протипожежної 

безпеки. 

РН 15.Розуміти економічні процеси та здійснювати планування, управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного 

бізнесу.  

РН 16. Виконувати самостійно завдання, розв’язувати задачі і проблеми, застосовувати їх в різних професійних ситуаціях та відповідати за 

результати своєї діяльності. 

РН 17. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професіин̆их завдань при організації ефективних комунікацій зі споживачами 

та суб’єктами готельного та ресторанного бізнесу. 

РН 18. Презентувати власні проекти і розробки, аргументувати свої пропозиції щодо розвитку бізнесу. 

РН 19. Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської свідомості.  

РН 22. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, 

використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя  

РН 23. Розробляти концепції та проєкти закладів готельного та ресторанного господарства з урахуванням регіонального аспекту та 

стратегічних пріоритетів України. 
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3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ 

Загалом Вид заняття 

(денне відділення / заочне відділення) 

Ознаки курсу 

Кредитів  

ЄКТС 

годин 

Лекційні заняття 

Практичні 

Лабораторні  

заняття 

Самостійна робота 
Курс, (рік 

навчання) 

Семестр 

Денна/заочна  

Обов’язкова / 

вибіркова 

18 540 130 / 32 140 / 32 270 / 476 2,3 3,4,5 / 4,5,6 Обов’язкова 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

Лекц. Практ. Лаб. Сам.роб. Лекц. Практ. Лаб. Сам.роб. 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

МОДУЛЬ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА 

Тема 1. Ресторанне господарство, ио̆го сутність, 

особливості та перспективи на нинішньому етапі 

розвитку економіки України. 

11 4 4  3 11 1 1  9 

Тема 2. Формати та концепції закладів ресторанного 

господарства. 
15 4 8  3 15 0,5 1,0  13,5 

Тема 3. Сутність, структура та види ресторанних послуг 9 2 4  3 9 0,5 1,0  7,5 

Тема 4. Виробнича структура закладу ресторанного 

господарства 
11 4 4  3 11 0,5 1,0  9,5 

Тема 5. Постачання та зберігання сировини та 

напівфабрикатів у закладі ресторанного господарства  
11 4 4  3 11 0,5 1,0  9,5 

Тема 6. Організація складського та тарного 

господарства 
11 4 4  3 11 0,5 0,5  10 
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Тема 7. Виробничі процеси закладу ресторанного 

господарства 
11 4 4  3 11 0,5 0,5  10 

Тема 8. Виробництво продукції. Організація роботи і 

структура гарячого цеху. 
11 4 4  3 11 1 1  9 

Тема 9. Організація роботи цеху з виготовлення 

холодних страв і закусок (холодного цеху). 
11 4 4  3 11 1 1  9 

Тема 10. Організація виробництва борошняних 

кондитерських виробів. 
11 4 4  3 11 1 2  8 

Тема 11. Організація роздаткової та приміщень для 

персоналу. Проектування роботи роздаткової. 
11 4 4  3 11 1 2  8 

Тема 12. Меню закладів ресторанного господарства. 9 2 4  3 9 1 1  7 

Тема 13. Інжиніринг та реінжиніринг меню. 9 2 4  3 9 1 1  7 

ІНДЗ (курсова робота) 39 - - - 39 39 - -  39 

Разом за змістовим модулем 1 180 46 56  78 180 10 12  158 

МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Тема 1. Матеріально-технічна база процесу 

обслуговування споживачів. 
11 4 4  3 11 1,0 1,0  9 

Тема 2. Види та методи обслуговування і їх 

характеристика. 
11 4 4  3 11 1,0 1,0  9 

Тема 3. Правила подавання страв і напоїв у закладах 

ресторанного господарства. 
11 4 4  3 11 1,0 1,0  9 

Тема 4. Асортимент гарячих і холодних напоїв власного 

виробництва. Правила подавання. 
11 4 4  3 11 1,0 0,5  9 

Тема 5. Організація обслуговування бенкетів і 

приио̆мів. Класифікація бенкетів. 
11 4 4  3 11 1,0 1,0  9 

Тема 6. Бенкет-фуршет. 11 4 4  3 11 1,0 1,0  9 
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Тема 7. Змішані бенкети. 11 4 4  3 11 0,5 1,0  9,5 

Тема 8. Організація обслуговування дипломатичних 

прийомів. 
11 4 4  3 11 0,5 1,0  9,5 

Тема 9. Організація обслуговування у закладах 

ресторанного господарства при готелі. 
11 4 4  3 11 0,5 1,0  9,5 

Тема 10. Організація кейтерингу. 11 4 4  3 11 0,5 1,0  9,5 

Тема 11. Організація обслуговування у закладах 

швидкого обслуговування.  
11 4 4  3 11 0,5 0,5  10 

Тема 12. Організація обслуговування пасажирів на 

транспорті. Водний транспорт. 
11 4 4  3 11 0,5 0,5  10 

Тема  13. Особливості організації харчування пасажирів 

повітряного транспорту. 
11 4 4  3 11 0,5 0,5  10 

Тема 14. Організація харчування на залізничних 
вокзалах. 

11 4 4  3 11 0,5 0,5  10 

ІНДЗ (курсова робота) 26 - - - 26 26 - - - 26 

Разом за змістовим модулем 2 180 56 56  68 180 10 12  158 

МОДУЛЬ 3. ТЕХНОЛОГІЇ РЕСТОРАННОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Тема 1. Медико-біологічні та теоретичні основи 

харчування. 
18 2  4 12  18 0,5 0,5 17 

Тема 2. Технологія напівфабрикатів та страв із 

сировини рослинного походження. 
16 2  

4 

12  16 0,5 0,5 15 

Тема 3. Технологія напівфабрикатів та страв із м'яса 

птиці, пернатої дичини та кролів. 
18 4  12  18 1,0 1,0 16 

Тема 4. Технологія напівфабрикатів та страв із 

гідробіонтів. 
18 2  4 12  18 1,0 1,0 16 

Тема 5. Технологія супів. 16 2 
 4 

12  16 1,0 1,0 14 

Тема 6. Технологія соусів. 18 4 12  18 1,0 1,0 16 

Тема 7. Технологія страв з овочів, плодів, грибів. 

Технологія страв з крупів, бобових, макаронних 

виробів. 

16 2 
 4 

12  16 1,0 1,0 14 

Тема 8. Технологія борошняних страв і гарнірів.  14 2 10  14 1,0 1,0 12 

Тема 9. Технологія страв з кисломолочних продуктів, 

яєць. 
14 2 

 4 
10  14 1,0 1,0 12 

Тема 10. Технологія холодних страв та закусок. 14 2 10  14 1,0 1,0 12 
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Технологія напоїв. 

Тема 11. Технологія борошняних кулінарних, 

кондитерських та булочних виробів. Технологія 

солодких страв та десертної продукції. 

18 4  4 10  18 1,0 1,0 16 

Разом за змістовим модулем 3 180 28  28 124  180 10 10 160 

 

 

5. ТЕХНІЧНЕ ТА  ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ 

Студенти отримують теми та питання курсу, основну і додаткову літературу, рекомендації, завдання та оцінки за їх виконання як 

традиційним шляхом, так і з використанням університетської платформи он-лайн навчання на базі Moodle. Окрім того, практичні навички у 

пошуку та аналізу інформації за курсом, з оформлення індивідуальних завдань, тощо, студенти отримують, користуючись університетськими 

комп’ютерними класами та бібліотекою. 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

МОДУЛЬ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА 

1. 
Практичне заняття №1.  

Аналіз мереж закладів ресторанного господарства (за варіантами). 
4 1 

2. 

Практичне заняття №2. 

Раціональне розміщення закладу ресторанного господарства. Вибір місця відповідно до типу, 

місткості закладу, його концепції тощо. 

8 1,0 

3. 
Практичне заняття №3. 

Розробка послуг ресторанних закладів різного типу. Аналіз сервісів доставки їжі - додатки-сервіси 

Glovo, Raketa, Uber Eats. Аналіз служби доставки ресторанів Одеси. 

4 1,0 

4. 
Практичне заняття №4. Розрахунок завантаження залу закладу ресторанного господарства. Розробка 

виробничої програми.  
4 1,0 

5. 

Практичне заняття №5. 

Розрахунок  потреби закладів ресторанного господарства у сировині й напівфабрикатах. Складання 

сировинної відомості. 

Складання рейтингу постачальників. 

4 1,0 

6. 
Практичне заняття №6.  

Розрахунок складських приміщень. 
4 0,5 
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7. 

Практичне заняття №7. 

Розрахунок складських приміщень. 

Розрахунок м'ясо-рибного цеху. 

Розрахунок цеху обробки зелені. 

Розрахунок овочевого цеху. 

4 ,5 

8. 
Практичне заняття №8. 

Розрахунок виробничої програми гарячого цеху. 
4 1 

9. 
Практичне заняття №9 

Розрахунок виробничої програми холодного цеху. 
4 1 

10 Практичне заняття №10. Розрахунок виробничої програми кондитерського цеху. 4 2 

11 
Практичне заняття №11. 

Проектування роботи роздаткової. Схема взаємодії кухарів та офіціантів. 
4 2 

12 
Практичне заняття №12. 

Складання меню для закладів ресторанного господарства різних типів. 
4 1 

13 

Практичне заняття №13. 

Реінжиніринг меню для закладів ресторанного господарства. Оптимізація меню. 

Презентація розробок. 

4 1 

 Разом 56 12 

МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

1 
Практичне заняття №1.  

Підготовка приміщення до обслуговування споживачів. Стандарти офіціанта. 
4 1,0 

2 
Практичне заняття №2.  

Попереднє сервірування столу до сніданку, обіду, вечері. 
4 1,0 

3 
Практичне заняття №3.  

Подавання закусок, перших страв, основних гарячих страв. 
4 0,5 

4 

Практичне заняття №4.  

Відпрацювання подавання напоїв.  

Підбір алкогольних напоїв за принципами еногастрономії. 

4 1,0 

5 
Практичне заняття №5.  

Розрахунок та організація бенкету за столом з повним обслуговуванням офіціантами, з частковим 

обслуговуванням офіціантами 

4 1,0 

6 
Практичне заняття №6.  

Організація бенкету -фуршету. 
4 1,0 

7 
Практичне заняття №7.  

Організація бенкету за типом «шведський стіл» 
4 1,0 

8 Практичне заняття №8.  4 1,0 
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Організація дипломатичного прийому 

9 
Практичне заняття №9.  

Складання меню сніданків у готелі 

Відпрацювання "Room service". 

4 1,0 

10 
Практичне заняття №10.  

Організація  виїзного бенкету 
4 0,5 

11 

Практичне заняття №11.  

Розробка меню закладу швидкого обслуговування.  

Проектування послуг 

4 0,5 

12 
Практичне заняття №12.  

Моделювання обслуговування пасажирів на водному транспорті. 
4 0,5 

13 

Практичне заняття №13.  

Моделювання обслуговування пасажирів на водному транспорті. 

Аналіз бортового харчування відомих авіаліній 

4 0,5 

14 
Практичне заняття №14.  

Моделювання обслуговування пасажирів на залізничному та автотранспорті. 
4 1,0 

 Всього 56 12 

МОДУЛЬ 3. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

1 
Лабораторна робота №1 

Розробка технологічних схем та технологічних карток. Робота зі збірниками рецептур  

Відпрацювання форми нарізання овочів за українською та європейською термінологією. 

4 2 

2 Лабораторна робота №2 Технологія напівфабрикатів із м'яса птиці, пернатої дичини та кролів 4 2 

3 
Лабораторна робота №3 

Технологія напівфабрикатів та страв із гідробіонтів 
4 2 

4 
Лабораторна робота №4 

Технологія супів та соусів 
4 2 

5 

Лабораторна робота №5 

Технологія страв з овочів, плодів, грибів. Технологія страв з крупів, бобових, макаронних виробів.  

Технологія борошняних страв і гарнірів 
4 - 

6 
Лабораторна робота №6 

Технологія страв з кисломолочних продуктів, яєць. Технологія холодних страв та закусок. 
4 - 

7 

Лабораторна робота №7 

Технологія борошняних кулінарних, кондитерських та булочних виробів. Технологія солодких страв 

та десертної продукції 

4 2 

 Всього  28 10 
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6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ Назва теми 

Кількість годин 

Денна Заочна 

форма навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу 130 32 

2 

Підготовка до практичних робіт, лабораторних робіт 

оформлення протоколів  

та підготовка до їхнього захисту 

140 32 

3 Виконання індивідуальних завдань  270 476 

 Разом за дисципліною 540 540 

 

Індивідуальні завдання 

 

Розрахунково-графічна робота (курсова робота) виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, отриманих 

студентами за час навчання та набуття практичних навичок їх застосування при вирішенні завдань з управління в індустрії гостинності. За 

змістом індивідуальні завдання є письмовою формою самостійної роботи студентів, які, спираючись на теоретичні знання дисципліни, 

розробляють план, використовують літературу з теми, здійснюють відповідні розрахунки і оформляють роботу за відповідними вимогами. 

Розрахунково-графічну роботу студент виконує індивідуально або в групі з 2-3 осіб. 

Розрахунково-графічна робота складається з: титульного аркуша, змісту, вступу, основної частини, висновків, списку літератури, 

додатків. 

Формою підсумкового контролю є захист індивідуального завдання. 

ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ (модуль 1) 

1. Організація роботи кондитерського цеху кафе «Компот» з реінжинірингом меню. 

2. Розробка концепції он-лайн ресторану на 156 місць з розрахунком гарячого цеху. 

3. Розробка концепції ресторану на 68 місць при курортному готелі в м Одеса з розрахунком холодного цеху.  

4. Організація роботи рибного цеху ресторану морепродуктів в м Одеса з концепцією «Слоу фуд» на 95 місць. 

5. Організація роботи кафе «Компот» в режимі доставки (на 115 осіб)  з розрахунком гарячого цеху. 

6. Організація роботи холодного цеху їдальні на 125 осіб при курортному готелі. 

7. Організація роботи м’ясного цеху ресторану на 95 місць в м. Одеса.  

8. Розробка концепції кафе-кондитерська на 62 місця з розрахунком кондитерського цеху. 

9. Організація роботи гарячого цеху ресторану на 105 місць в м. Одеса. 

10.  Організація роботи холодного цеху ресторану на 115 місць в м. Одеса. 
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11. Розробка концепції дитячого кафе на 65 місць з розрахунком гарячого цеху. 

12. Розробка концепції заміського ресторану на 108 місць з розрахунком холодного цеху.  

13. Розробка концепції заміського ресторану на 115 місць з розрахунком гарячого цеху.  

14. Розробка концепції комбінату напівфабрикатів  з розрахунком м’ясного цеху.  

15. Розробка концепції ресторану локальної кухні на 112 місць з розрахунком гарячого цеху. 

16. Розробка концепції ресторану локальної кухні на 117 місць з розрахунком холодного цеху. 

17. Розробка концепції закладу ресторанного господарства в історичному центрі м.Одеса (вул. Дерибасівська) на 65 місць з розрахунком 

гарячого цеху. 

18. Розробка концепції закладу ресторанного господарства в районі Аркадія м.Одеса на 165 місць з розрахунком холодного цеху. 

19. Розробка концепції ресторану  на 78 місць в м. Одеса з впровадженням здорового харчування (розрахунок овочевого цеху). 

20. Розробка концепції ресторану  на 108 місць в м. Одеса з впровадженням здорового харчування (розрахунок гарячого цеху). 

21. Реінжиніринг меню ресторану «Олександрівський» м.Одеса з розрахунком гарячого цеху. 

22. Реінжиніринг меню ресторану «Тераса» м.Одеса з розрахунком гарячого цеху. 

23. Розробка концепції спеціалізованого ресторану в Київському районі м.Одеса на 111 місць з розрахунком гарячого цеху. 

24. Розробка концепції спеціалізованого ресторану в Київському районі м.Одеса на 112 місць з розрахунком холодного цеху. 

25. Розробка концепції спеціалізованого ресторану (рибний ресторан)  в Київському районі м.Одеса на 124 місця з розрахунком рибного 

цеху. 

26. Розробка концепції вегетаріанського ресторану в м.Одеса на 55 місць з розрахунком холодного цеху. 

27. Розробка концепції спеціалізованого кафе на 75 місць в м.Одеса з розрахунком гарячого цеху. 

28. Розробка концепції дієтичної їдальні  на 155 місць при курортному готелі в м.Одеса з розрахунком м’ясного цеху. 

29. Розробка концепції дитячого кафе в м.Одеса на 77 місць з розрахунком гарячого цеху. 

30. Розробка концепції дитячого кафе в м.Одеса на 107 місць з розрахунком кондитерського  цеху. 

31. Розробка концепції дитячого кафе в м.Одеса на 115 місць з розрахунком холодного цеху. 

32. Розробка концепції кафе швидкого харчування на 155 місць в м. Одеса з розрахунком гарячого цеху. 

33. Розробка концепції кафе швидкого харчування на 175 місць в м. Одеса з розрахунком холодного цеху. 

34. Розробка концепції дієтичної їдальні на 175 місць при курортному готелі з розрахунком гарячого цеху. 

35. Розробка концепції закладу харчування при міні-готелі на 15 номерів в м.Одеса. 

36. Розробка концепції студентського кафе в МГУ на 115 місць з розрахунком гарячого цеху. 

37. Розробка концепції студентського кафе в МГУ на 85 місць з розрахунком гарячого цеху. 

38. Розробка концепції студентського кафе в МГУ на 85 місць з розрахунком холодного цеху. 

39. Розробка концепції закладу харчування при готелі на 35 номерів в м.Одеса з розрахунком гарячого цеху. 

40. Розробка концепції закладу харчування при готелі на 45 номерів в м.Одеса з розрахунком холодного цеху. 

41. Розробка концепції закладу харчування при готелі на 55 номерів в м.Одеса з розрахунком м'ясо-рибного  цеху. 

42. Розробка концепції закладу харчування при сімейному готелі на 45 номерів в м.Одеса з розрахунком м'ясо-рибного  цеху. 

43. Розробка концепції закладу харчування при сімейному готелі на 55 номерів в м.Одеса з розрахунком м'ясо-рибного  цеху. 

44. Розробка концепції закладу харчування при сімейному готелі на 25 номерів в м.Одеса з розрахунком овочевого  цеху. 

45. Розробка концепції закладу харчування при сімейному готелі на 35 номерів в м.Одеса з розрахунком гарячого  цеху. 



12 
 

46. Розробка концепції закладу харчування при сімейному готелі на 65 номерів в м.Одеса з розрахунком холодного  цеху. 

47. Розробка концепції закладу харчування при сімейному готелі на 75 номерів в м.Одеса з розрахунком м'ясо-рибного  цеху. 

48. Розробка концепції кафе здорового харчування на 55 місць з розрахунком гарячого цеху. 

49. Розробка концепції кафе здорового харчування на 58 місць з розрахунком холодного цеху. 

50. Розробка концепції кафе здорового харчування на 54 місця з розрахунком холодного цеху. 

51. Організація роботи гарячого цеху кафе Компот (мережа ресторанів Савелія Лібкіна)  з впровадженням дієтичного меню. 

52. Розробка концепції он-лайн ресторану на 135 місць з розрахунком гарячого цеху. 

53. Розробка концепції ресторану на 58 місць при курортному готелі в м. Одеса з розрахунком холодного цеху.  

54. Організація роботи рибного цеху ресторану морепродуктів в м. Одеса з концепцією «Слоу фуд» на 105 місць. 

55. Організація роботи кафе «Компот» в режимі доставки (на 85 осіб)  з розрахунком холодного цеху.  

56. Організація роботи холодного цеху їдальні на 115 осіб при курортному готелі. 

57. Організація роботи м’ясного цеху ресторану на 105 місць в м. Одеса.  

58. Розробка концепції кафе-кондитерська на 55 місць з розрахунком кондитерського цеху. 

59. Організація роботи гарячого цеху ресторану на 116 місць в м. Одеса. 

60.  Організація роботи холодного цеху ресторану на 117 місць в м. Одеса. 

61. Розробка концепції дитячого кафе на 85 місць з розрахунком гарячого цеху. 

62. Розробка концепції заміського ресторану на 118 місць з розрахунком холодного цеху.  

63. Розробка концепції заміського ресторану на 58 місць з розрахунком гарячого цеху.  

64. Розробка концепції комбінату напівфабрикатів  з розрахунком м’ясного цеху.  

65. Розробка концепції ресторану локальної кухні на 55 місць з розрахунком гарячого цеху. 

66. Розробка концепції ресторану локальної кухні на 65 місць з розрахунком холодного цеху. 

67. Розробка концепції закладу ресторанного господарства в історичному центрі м.Одеса (вул. Дерибасівська) на 75 місць з розрахунком 

гарячого цеху. 

68. Розробка концепції закладу ресторанного господарства в районі Аркадія м.Одеса на 185 місць з розрахунком холодного цеху. 

69. Розробка концепції ресторану  на 108 місць в м. Одеса з впровадженням здорового харчування (розрахунок овочевого цеху). 

70. Розробка концепції ресторану  на 114 місць в м. Одеса з впровадженням здорового харчування (розрахунок гарячого цеху) . 

71. Реінжиніринг меню ресторану «Олександрівський» м.Одеса з розрахунком холодного цеху. 

72. Реінжиніринг меню ресторану «Тераса» м.Одеса з розрахунком холодного цеху. 

73. Розробка концепції спеціалізованого ресторану в Київському районі м.Одеса на 155 місць з розрахунком гарячого цеху. 

74. Розробка концепції спеціалізованого ресторану в Київському районі м.Одеса на 87 місць з розрахунком холодного цеху. 

75. Розробка концепції спеціалізованого ресторану (рибний ресторан)  в Київському районі м.Одеса на 75 місць з розрахунком рибного 

цеху. 

76. Розробка концепції вегетаріанського ресторану в м.Одеса на 75 місць з розрахунком холодного цеху. 

77. Розробка концепції спеціалізованого кафе на 85 місць в м.Одеса з розрахунком гарячого цеху. 

78. Розробка концепції дієтичної їдальні  на 185 місць при курортному готелі в м.Одеса з розрахунком м’ясного цеху. 

79. Розробка концепції дитячого кафе в м.Одеса на 87 місць з розрахунком гарячого цеху. 

80. Розробка концепції дитячого кафе в м.Одеса на 117 місць з розрахунком кондитерського  цеху. 
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81. Розробка концепції дитячого кафе в м.Одеса на 125 місць з розрахунком холодного цеху. 

82. Розробка концепції кафе швидкого харчування на 165 місць в м. Одеса з розрахунком гарячого цеху. 

83. Розробка концепції кафе швидкого харчування на 115 місць в м. Одеса з розрахунком холодного цеху. 

84. Розробка концепції дієтичної їдальні на 135 місць при курортному готелі з розрахунком гарячого цеху. 

85. Розробка концепції закладу харчування при міні-готелі на 14 номерів в м.Одеса. 

86. Розробка концепції студентського кафе в МГУ на 95 місць з розрахунком гарячого цеху. 

87. Розробка концепції студентського кафе в МГУ на 75 місць з розрахунком гарячого цеху. 

88. Розробка концепції студентського кафе в МГУ на 65 місць з розрахунком холодного цеху. 

89. Розробка концепції закладу харчування при готелі на 55 номерів в м.Одеса з розрахунком гарячого цеху. 

90. Розробка концепції закладу харчування при готелі на 46 номерів в м.Одеса з розрахунком холодного цеху. 

91. Розробка концепції закладу харчування при готелі на 56 номерів в м.Одеса з розрахунком м'ясо-рибного  цеху. 

92. Розробка концепції закладу харчування при сімейному готелі на 25 номерів в м.Одеса з розрахунком м'ясо-рибного  цеху. 

93. Розробка концепції закладу харчування при сімейному готелі на 35 номерів в м.Одеса з розрахунком м'ясо-рибного  цеху. 

94. Розробка концепції закладу харчування при сімейному готелі на 15 номерів в м.Одеса з розрахунком овочевого  цеху. 

95. Розробка концепції закладу харчування при сімейному готелі на 37 номерів в м.Одеса з розрахунком гарячого  цеху. 

96. Розробка концепції закладу харчування при сімейному готелі на 67 номерів в м.Одеса з розрахунком холодного  цеху. 

97. Розробка концепції закладу харчування при сімейному готелі на 77 номерів в м.Одеса з розрахунком м'ясо-рибного  цеху. 

98. Розробка концепції кафе здорового харчування на 57 місць з розрахунком гарячого цеху. 

99. Розробка концепції кафе здорового харчування на 59 місць з розрахунком холодного цеху. 

100. Розробка концепції кафе здорового харчування на 56 місць з розрахунком холодного цеху. 

 

ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ (модуль 2) 

1. Організація доставки скомплектованих обідів  медикам та працівникам аптек Київського району м Одеси мережею ресторанів сім’ї 

Зарічанських в період воєнного стану з розрахунком раціонів та сировини 

2. Організація харчування скомплектованими раціонами військовослужбовців (100 осіб) в період воєнного стану 

3. Організація тематичного бенкету до Дня Незалежності України з почесними гостями з дружніх країн (155 осіб) 

4. Організація постачання скомплектованих раціонів людям з обмеженими можливостями  в період карантину (на 125 осіб) з розрахунком 

гарячого цеху кафе Компот 

5. Організація доставки скомплектованих обідів  медикам та хворим інфекційної лікарні м Одеси мережею ресторанів сім’ї Зарічанських  

з розрахунком холодного цеху 

6. Організація доставки скомплектованих обідів  медикам та хворим інфекційної лікарні м Одеси мережею ресторанів Савелія Лібкіна з 

розрахунком раціонів та сировини 

7. Організація постачання скомплектованих раціонів соціально незахищеним пенсіонерам в період воєнного стану  (на 100 осіб) з 

розрахунком сировини 

8. Організація харчування скомплектованими раціонами медиків (100 осіб) підприємством ресторанного господарства в режимі доставки.  
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9. Організація бенкету з частковим обслуговуванням за столом на 55 осіб з почесними гостями з Польщі  (15 осіб).  

10. Організація обслуговування раціональним харчуванням спеціалізованих контингентів он-лайн рестораном  при роботі в режимі 

доставки 

11. Організація бенкету-фуршету в ресторані при готелі “Брістоль” в честь відкриття консульства 

12. Організація дитячого дня народження на 15 осіб в кафе сімейного типу “Поляна казок” (Французький бульвар 22) 

13. Організація бенкету-фуршету на 77 осіб в ресторані при готелі “Лондонська” 

14. Організація бенкету до дня народження на 24 особи (ювілей 25 років) з обґрунтуванням вибору закладу в м.Одеса 

15. Організація роботи овочевого   цеху кафе  на 105 осіб при перепрофілюванні в їдальню та роботу в режимі доставки на період 

карантину 

16. Організація бенкету на 22 особи до дня народження в ресторані  “Кінза” (Дерібасівська)  

17. Організація заходу з приводу презентації нового меню закладу 

18. Організація тематичної молодіжної вечірки до дня народження в ресторані “Хаджибей” 

19. Організація роботи заготівельного  цеху кафе  на 60 осіб при перепрофілюванні в їдальню та роботу в режимі доставки на період  

карантину 

20. Розробка концепції ресторану при курортному готелі з впровадженням інноваційних технологій обслуговування 

21. Організація дитячої вечірки до дня народження (7років) на 25 осіб в клубі “Папашон” 

22. Організація тематичного бенкету (дитячий день народження- 10 років) на 25 осіб у закладі ресторанного господарства м.Одеси. 

23. Організація сніданків в готелях сімейного типу м.Одеси. 

24. Організація бенкету з повним обслуговуванням за столом на 36 осіб з почесними гостями з Італії (4особи). 

25. Організація дипломатичного прийому на 75 осіб (вечеря) в готелі «Bristol». 

26. Організація дипломатичного прийому на 125 осіб (вечеря) в готелі «Лондонська». 

27. Організація  бенкету з частковим обслуговуванням офіціантами на 45 особи (ювілей 35 років) у закладі ресторанного господарства  

(ресторан «Хмари»). 

28. Організація бенкету з повним обслуговуванням за столом на 45 осіб з почесними гостями з Франції (4 особи) 

29. Організація бенкету з повним обслуговуванням за столом на 36 осіб з почесними гостями з Італії (4особи). 

30. Організація бенкету з повним обслуговуванням за столом на 24 особи з почесними гостями з Британії (6 осіб).  

31. Організація  бенкету з частковим обслуговуванням офіціантами на 30 осіб (ювілей 45 років) у закладі ресторанного господарства  

(ресторан «Хмари»). 

32. Організація весільного бенкету на 25 осіб в ресторані «Хмари» 

33. Організація весільного бенкету на 55 осіб в готелі «Bristol» 

34. Адаптація ресторанів до умов воєнного стану (на прикладі ресторану готелю «Дюк» 

35. Адаптація ресторанів до умов воєнного стану (на прикладі ресторану готелю «Il MIO» 

36. Адаптація закладів ресторанного господарства до умов воєнного стану (на прикладі кафе «Компот» 
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37. Організація бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами на 24 особи з почесними гостями з Німеччини (6 осіб) - 

готель «Bristol».. 

38. Організація бенкету за столом з повним обслуговуванням офіціантами на 28 осіб з почесними гостями з Німеччини (6 осіб) – готель 

«Bristol». 

39. Організація благодійного балу в готелі «Bristol» (150 осіб). 

40. Організація бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами на 15 осіб з почесними гостями з Британії (5 осіб) - готель 

«Bristol». 

41. Організація бенкету за столом з повним обслуговуванням офіціантами на 28 осіб з почесними гостями з Британії  (8 осіб) – готель 

«Bristol». 

42. Організація весільного бенкету на 30 осіб з обґрунтуванням вибору закладу в м.Одеса 

43. Організація весільного бенкету на 30 осіб  в бенкетному домі «Ренесанс» 

44. Організація весільного бенкету на 30 осіб  в ресторані «Хмари» 

45. Організація весільного бенкету на 50 осіб  в ресторані «Хмари» 

46. Організація бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами на 16 осіб з почесними гостями з Британії (7 осіб) в ресторані 

«Хмари» 

47. Організація бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами на 18 осіб з почесними гостями з Польщі  (5 осіб) в ресторані 

«Хмари» 

48. Організація бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами на 20 осіб з почесними гостями з Польщі  (7 осіб) в ресторані 

«Олександрівський» 

49. Організація бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами на 27 осіб з почесними гостями з Болгарії (4 особи) в 

ресторані «Олександрівський» 

50. Організація бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами на 15 осіб з почесними гостями з Ізраїлю (4 особи) в 

ресторані «Олександрівський» 

51. Організація бенкету за столом з повним обслуговуванням офіціантами на 16 осіб з почесними гостями з Ізраїлю (3 особи) в ресторані 

«Олександрівський» 

52. Організація весільного бенкету на 30 осіб  в ресторані «Олександрівський» 

53. Організація бенкету за столом з повним обслуговуванням офіціантами на 27 осіб з почесними гостями з Британії (5 осіб) та США 

(4особи) - готель «Bristol». 

54. Організація бенкету за столом з повним обслуговуванням офіціантами на 24 особи з почесними гостями з Італії (2 особи) та Франції (4 

особи) - готель «Bristol». 

55. Організація бенкету за столом з частковим  обслуговуванням офіціантами на 18 осіб з почесними гостями з Чехії(3 особи) та Болгарії  

(3 особи) – ресторан «Риба».  

56. Організація бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами на 18 осіб з почесними гостями з Польщі  (4 особи) в 

ресторані «Yug» 
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57. Організація бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами на 24 осіб з почесними гостями з Італії (7 осіб) в ресторані 

«Yug» 

58. Організація бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами на 37 осіб з почесними гостями з Болгарії (6 осіб) в ресторані 

«Yug» 

59. Організація бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами на 45 осіб з почесними гостями з Ізраїлю (14 осіб) в ресторані 

«Yug» 

60. Організація бенкету за столом з повним обслуговуванням офіціантами на 26 осіб з почесними гостями з Ізраїлю (13 осіб) в ресторані 

«Yug» 

61. Організація весільного бенкету на 30 осіб  в ресторані «Yug» 

62. Організація бенкету за столом з повним обслуговуванням офіціантами на 17 осіб з почесними гостями з Британії (5 осіб) та Італії 

(4особи) - ресторан «Yug» 

63. Організація бенкету за столом з повним обслуговуванням офіціантами на 24 особи з почесними гостями з Італії (2 особи) та Франції (4 

особи) - ресторан «Yug» 

64. Організація бенкету за столом з повним обслуговуванням офіціантами на 15осіб з почесними гостями з Молдови(5 осіб) та 

Польщі(4особи) - ресторан «Yug» 

65. Організація бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами на 18 осіб з почесними гостями з Польщі  (3 особи) в 

ресторані «Риба» 

66. Організація бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами на 24 осіб з почесними гостями з Італії (8 осіб) в ресторані 

«Риба» 

67. Організація бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами на 37 осіб з почесними гостями з Болгарії (10 осіб) в 

ресторані «Риба» 

68. Організація бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами на 45 осіб з гостями з Ізраїлю (30 осіб) в ресторані «Риба» 

69. Організація бенкету за столом з повним обслуговуванням офіціантами на 28 осіб з почесними гостями з Ізраїлю (15 осіб) в ресторані 

«Риба» 

70. Організація весільного бенкету на 24 особи  в ресторані «Риба» 

71. Організація бенкету за столом з повним обслуговуванням офіціантами на 18 осіб з почесними гостями з Британії (7 осіб) та Італії 

(4особи) - ресторан «Риба» 

72. Організація бенкету за столом з повним обслуговуванням офіціантами на 12 осіб з почесними гостями з Італії (4 особи) та Франції (3 

особи) - ресторан «Риба» 

73. Організація бенкету за столом з частковим  обслуговуванням офіціантами на 10 осіб з почесними гостями з Молдови (5 осіб) та Польщі 

(3особи) - ресторан «Риба» 

74. Організація бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами на 14 осіб з гостями з Італії (8 осіб) в ресторані «Кораблик» 

75. Організація бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами на 37 осіб з гостями з Болгарії (8 осіб) в ресторані 

«Кораблик» 
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76. Організація бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами на 45 осіб з гостями з Ізраїлю (30 осіб) в ресторані 

«Кораблик» 

77. Організація бенкету за столом з повним обслуговуванням офіціантами на 28 осіб з гостями з Молдови(15 осіб) в ресторані «Кораблик» 

78. Організація весільного бенкету на 15 осіб  в ресторані «Кораблик» 

79. Організація бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами на 18 осіб з  гостями з Франції (5 осіб) та Італії (4особи) - 

ресторан «Кораблик» 

80. Організація бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами на 12 осіб з гостями з Німеччини (3 особи) та Франції (3 

особи) - ресторан «Кораблик» 

81. Організація бенкету за столом з частковим  обслуговуванням офіціантами на 9 осіб з почесними гостями з Молдови (5 осіб) та Польщі 

(3особи) - ресторан «Кораблик» 

82. Організація весільного бенкету на 55 осіб з вибором залу в бенкетному домі «Ренесанс» 

83. Організація весільного бенкету на 45  осіб з вибором залу в бенкетному домі «Ренесанс» 

84. Організація весільного бенкету на 65  осіб з вибором залу в бенкетному домі «Ренесанс» 

85. Організація весільного бенкету на 35  осіб з вибором залу в бенкетному домі «Ренесанс» 

86. Організація кави-брейк на конференції (55 осіб) 

87. Організація сніданків в готелі «Bristol». 

88. Організація сніданків в готелі «Дюк». 

89. Структура послуг ресторану в умовах воєнного стану (на прикладі ресторану «Хмари») 

90. Структура послуг ресторану в умовах воєнного стану (на прикладі ресторану «Yug») 

91. Структура послуг закладу ресторанного господарства  в умовах воєнного стану (на прикладі кафе «Компот») 

92. Організація доставки закладами ресторанного господарства в умовах воєнного стану 

93. Впровадження нових послуг закладами ресторанного господарства Одеси в умовах воєнного стану 

94. Організація весільного бенкету на 15 осіб  в ресторані «Тераса» 

95. Організація бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами на 28 осіб з  гостями з Франції (5 осіб) та Італії (4особи) - 

ресторан «Тераса» 

96. Організація бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами на 12 осіб з гостями з Німеччини (3 особи) та Франції (3 

особи) - ресторан «Тераса» 

97. Організація бенкету за столом з частковим  обслуговуванням офіціантами на 9 осіб з почесними гостями з Молдови (5 осіб) та Польщі 

(3особи) - ресторан «Тераса» 

98. Організація бенкету до ювілею  на 25 осіб в ресторані «Тераса» 

99. Організація бенкету до ювілею  на 25 осіб в ресторані «Яхта» 

100. Організація весільного бенкету на 35 осіб в ресторані «Яхта» 
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7. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Методи контролю знань студентів: 

1. Проміжні методи контролю по темах (усне опитування, тестові завдання) з зазначенням кількості балів, які можна отримати за кожну 

тему та за модуль в цілому, в цілому передбачають 100-бальну систему оцінювання. 

2. Захист індивідуальної роботи. 

3. Іспит   

 

Методи діагностики знань (контролю): фронтальне опитування; наукова доповідь, реферати, усне повідомлення, індивідуальне опитування; 

робота у групах; ділова гра, розв`язання ситуаційних завдань, кейсів, практичних завдань, екзамен. 

 

Питання до іспиту (тести) формуються на основі змісту навчальної дисципліни 

 

9. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ/ ЗАЛІКУ 

Денна форма навчання 

Поточний контроль 

Види роботи 
Планові терміни 

виконання 
Форми контролю та звітності 

Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях 

1.1. Підготовка до практичних занять Відповідно до 

робочої програми та 

розкладу занять 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час практичних занять 
 

25 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР1, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

1.3. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою  

Відповідно до 

розкладу занять  і 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе)  

10 

                                                             
1 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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1.4. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 
-//- 

Обговорення результатів проведеної роботи під час 

аудиторних занять або ІКР, наукових конференцій 

та круглих столів. 

 

5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль  

50 

Всього балів  100 

 

Заочна форма навчання 

Поточний контроль 

Види самостійної роботи  Планові терміни 

виконання  

Форми контролю та звітності  Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи під час аудиторних занять 

1.1. Підготовка до аудиторних занять Відповідно до 

розкладу 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час аудиторних занять 

 

15 

За виконання контрольних робіт (завдань)  

1.2. Підготовка контрольних робіт  

-//- 

Перевірка контрольних робіт (завдань) 15 

 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.3. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР2, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою 

Відповідно до 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під 

час ІКР 
 

5 

2.3. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 

-//- Обговорення результатів проведеної роботи під час 

ІКР, наукових конференцій та круглих столів. 

5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль 

екзамен  
 

50 

                                                             
2 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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Всього балів підсумкової оцінки 100 

 

10. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

(для іспиту / заліку) 

Рівень знань оцінюється:  

- «відмінно» / «зараховано» А - від 90 до 100 балів. Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та 

опрацьовувати необхідну інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки.  Був присутній на лекціях та 

семінарських заняттях, під час яких давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними 

завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній 

роботі;  

-  «добре» / «зараховано»  В - від 82 до 89 балів. Студент володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні 

термінів, категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на лекціях та 

семінарських заняттях, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, 

проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;  

-  «добре» / «зараховано» С -  від 74 до 81 балів. Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння 

основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, 

допускає помилки. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  реферату та активність у 

науково-дослідній роботі;  

- «задовільно» / «зараховано» D -  від 64 до 73 балів. Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє 

навчальним матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність 

конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  рефератів (есе);  

- «задовільно» / «зараховано» Е -  від 60 до 63 балів. Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє 

навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає 

необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки, має неповний конспект з завданнями до самостійної роботи. 

-  «незадовільно з можливістю повторного складання» / «не зараховано»  FX – від 35 до 59 балів. Студент володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. 

-  «незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни» / «не зараховано»  F – від 0 до 34 балів. Студент не володіє 

навчальним матеріалом. 
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Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами 

100-бальною шкалою Шкала за ECTS За національною шкалою 

екзамен залік 

90-100 (10-12) A Відмінно зараховано 

82-89 ( 8-9) B Добре 

74-81(6-7) C 

64-73 (5) D Задовільно 

60-63 (4) E 

35-59 (3) Fx незадовільно не зараховано 

1-34 (2) F 
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