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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 5  

Галузь знань 
24 «Сфера обслуговування» Вибіркова 

 

Напрям підготовки  
241 «Готельно-ресторанна 

справа» 

Модулів – 1 Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 4-й 4-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання  – 1 Семестр 

Загальна кількість 
годин – 150 

8-й 8-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 4 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 

32 год. 10 год. 
Практичні, семінарські 
32 год. 6 год. 

Лабораторні 
– — 

Самостійна робота 
86 год. 104 год. 

Вид контролю:  залік 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для 
денної форми навчання – 64/86; для заочної форми навчання – 16/104. 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою навчальної дисципліни є: вивчення торгово-економічної діяльності сучасних барів, 
їх типізацію і організаційну структуру, ознайомлення з компонентами, які використовуються для 
приготування змішаних напоїв і коктейлів, питання створення і виробництва цих напоїв; 
формування здобувачами теоретичних знань з наукових основ зберігання та споживання 
алкогольних напоїв шляхом поглибленого вивчення основних підходів, принципів і методів 
роботи сомельє 

Основними завданнями дисципліни є: 
- ознайомлення з характеристиками барів і проблеми їх створення і функціонування; 
- формування технологічних, технічних і соціально-психологічних проблем, які виникають 

у результаті діяльності менеджера барної справи у сучасних умовах розвитку ресторанного 
господарства; 

- формування продукції, яка випускається в барах; 
- визначення кола обов’язків та правил роботи сомельє; 
- вивчення основ складання винної карти. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати:  
- технічне оснащення барів; 
- прийомами технології приготування напоїв і коктейлів; 
- напрями формування функціональних напоїв; 
- визначати нові форми оздоблення і подачі напоїв; 
- економічні завдання, які виникають у сучасних умовах ринкової конкуренції; 
-  посадові обов’язки сомельє; 
- матеріально-технічне забезпечення роботи сомельє, культуру споживання вина. 
вміти : 
- визначати склад інгредієнтів змішаних напоїв; 
- визначати нові форми оздоблення і подачі напоїв; 
- впроваджувати сучасні підходи, принципи і методи роботи сомельє у діяльність закладів 

ресторанного господарства; 
- формувати винну карту ресторанного закладу. 
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3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовний модуль 1. Особливості організації і  матеріально-технічного забезпечення 
барів. Напої в барах, їх призначення і класифікація 

 
Тема 1. Особливості організації і функціонування барів.  
Історія виникнення і розвиток барів.  Поняття бару. Класифікація барів. Характеристика 

різних типів барів. 
Тема 2. Матеріально-технічне забезпечення барів.  
Планування і технічне оснащення барів. Організація постачання в барах. Склад і 

характеристика приміщень. Барна стійка, призначення і функції. Обладнання бару 
призначення і характеристика. 

Тема 3. Організація обслуговування споживачів. 
Обов’язки бармена та вимоги до його роботи. Основні правила обслуговування гостей. 

Порядок і форми розрахунку. Соціально –психологічні проблеми які виникають в результаті 
діяльності менеджера барної справи. 

Тема 4. Класифікація напоїв, їх характеристика.  
Напої  призначені для різних типів барів. Класифікація напоїв по способу приготування, 

по температурі подачі, і по складу використаної продукції. 
Тема 5. Асортимент і характеристика алкогольних та безалкогольних напоїв. 
Класифікація, асортимент, характеристика міцних базових напоїв. Класифікація, 

асортимент, характеристика різних видів вин. Асортимент слабоалкогольних і 
безалкогольних напоїв.  

Тема 6. Торгівельно-виробнича діяльність винного, десертного і коктейль-бару.  
Характеристика винного бару, особливості розташування барної стійки і продукції. 

Кулінарна продукція у винному барі: кондитерські вироби, салати із фруктів та ягід. 
Безалкогольні напої у винному барі. 

Характеристика коктейль-барів. Рецептури і технологія приготування коктейлів. 
Спеціальні закуски для коктейль-барів. 

Характеристика десертного бару. Технологія приготування солодких страв в десертних 
барах і їх класифікація. Холодні напої в десертних барах. 

Тема 7. Торгівельно-виробнича діяльність пивних і гриль- барів. 
Загальна характеристика гриль-барів. Технологія приготування кулінарних страв для 

гриль-барів. Холодні і гарячі напої в гриль-барах. 
Характеристика пивного бару. Характеристика пива і пивних напоїв. Холодні закуски в 

пивних барах. 
  

Змістовний модуль 2. Організація роботи сомельє 
 

Тема 8. Організація роботи сомельє. 
 Кваліфікаційна характеристика сомельє. Обов’язки, правила, основні методи і форми 

роботи сомельє. Психологічні аспекти роботи сомельє. Наукове обґрунтування засад роботи 
сомельє. 
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Тема 9. Формування винної карти підприємства. 
Винна карта підприємства, правила її складання. Формування винної карти залежно від 

спеціалізації підприємства ресторанного господарства. Наукові основи формування винної 
карти. 

Тема 10. Класифікація вин, історія виробництва. 
Загальна класифікація вин, правила дегустації. Характеристика вин за окремими 

групами. Історія, особливості виробництва вин у окремі історичні періоди. 
Тема 11. Сорт винограду та теруар як основні фактори якості вина. 
Виноградна лоза. Класифікація виноградних сортів. Властивості сортів. Догляд за 

виноградником. Поняття теруару. Вплив теруару на якість вина. Теруарність основних країн-
виробників вина. 

Тема 12. Сигари. Країни-виробники, способи виробництва, зберігання та 
подавання. 

Сигари. Основні країни-виробники. Способи виробництва сигар. Організація зберігання 
сигар. Особливості подавання та споживання сигар. Поєднання алкогольної продукції із 
сигарами. 

Тема 13. Матеріально-технічне забезпечення роботи сомельє. 
Характеристика та призначення основного інвентарю сомельє. Матеріально-технічне 

забезпечення винного погребу та приміщення для зберігання сигар. Характеристика та 
призначення основного посуду для подавання напоїв. 

Тема 14. Культура споживання вина. 
Особливості сервірування алкогольних напоїв. Історичні витоки винного етикету. 

Правила дегустації вин. Особливості роботи сомельє. Принципи еногастрономії. Правила 
поєднання страв і вин. Температурні режими подавання вина.   
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Всього у тому числі Всього у тому числі 
л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1. Особливості організації і  матеріально-технічного забезпечення 

барів. Напої в барах, їх призначення і класифікація 
Тема 1. Особливості 
організації і 
функціонування барів. 

13 3 3   7 9,5 1 0,5   8 

Тема 2. Матеріально-
технічне забезпечення 
барів. 

12 3 3   6 9,5 1 0,5   8 

Тема 3. Організація 
обслуговування 
споживачів. 

10 2 2   6 9,5 1 0,5   8 

Тема 4. Класифікація 
напоїв, їх 
характеристика. 

10 2 2   6 8 0,5 0,5   7 

Тема 5. Асортимент і 10 2 2   6 8 0,5 0,5   7 



7 
 

  

характеристика 
алкогольних та 
безалкогольних напоїв. 
Тема 6. Торгівельно-
виробнича діяльність 
винного, десертного і 
коктейль-бару. 

10 2 2   6 8 0,5 0,5   7 

Тема 7. Торгівельно-
виробнича діяльність 
пивних і гриль- барів. 

10 2 2   6 8 0,5 0,5   7 

Разом – зм. модуль 1 75 16 16   43 60 5 3   52 
Змістовий модуль 2. Організація роботи сомельє 

Тема 8. Організація 
роботи сомельє. 

13 3 3   7 9,5 1 0,5   8 

Тема 9. Формування 
винної карти 
підприємства. 

12 3 3   6 9,5 1 0,5   8 

Тема 10. Класифікація 
вин, історія 
виробництва. 

10 2 2   6 9,5 1 0,5   8 

Тема 11. Сорт 
винограду та теруар як 
основні фактори якості 
вина. 

10 2 2   6 8 0,5 0,5   7 

Тема 12. Сигари. 
Країни-виробники, 
способи виробництва, 
зберігання та 
подавання. 

10 2 2   6 8 0,5 0,5   7 

Тема 13. Матеріально-
технічне забезпечення 
роботи сомельє. 

10 2 2   6 8 0,5 0,5   7 

Тема 14. Культура 
споживання вина. 

13 3 3   6 8 0,5 0,5   7 

Разом – зм. модуль 2 75 16 16   43 60 5 3   52 
Всього годин 150 32 32   86 120 10 6   104 

 
 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.  Тема 1. Особливості організації і функціонування барів. 3 
2.  Тема 2. Матеріально-технічне забезпечення барів. 3 
3.  Тема 3. Організація обслуговування споживачів. 2 
4.  Тема 4. Класифікація напоїв, їх характеристика. 2 
5.  Тема 5. Асортимент і характеристика алкогольних та 

безалкогольних напоїв. 
2 

6.  Тема 6. Торгівельно-виробнича діяльність винного, десертного і 
коктейль-бару. 

2 
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7.  Тема 7. Торгівельно-виробнича діяльність пивних і гриль- барів. 2 
8.  Тема 8. Організація роботи сомельє. 3 
9.  Тема 9. Формування винної карти підприємства. 3 
10.  Тема 10. Класифікація вин, історія виробництва. 2 
11.  Тема 11. Сорт винограду та теруар як основні фактори якості вина. 2 
12.  Тема 12. Сигари. Країни-виробники, способи виробництва, 

зберігання та подавання. 
2 

13.  Тема 13. Матеріально-технічне забезпечення роботи сомельє. 2 
14.  Тема 14. Культура споживання вина. 3 

 Усього 32 
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1.  Тема 1. Особливості організації і функціонування барів. 7 
2.  Тема 2. Матеріально-технічне забезпечення барів. 6 
3.  Тема 3. Організація обслуговування споживачів. 6 
4.  Тема 4. Класифікація напоїв, їх характеристика. 6 
5.  Тема 5. Асортимент і характеристика алкогольних та безалкогольних 

напоїв. 
6 

6.  Тема 6. Торгівельно-виробнича діяльність винного, десертного і 
коктейль-бару. 

6 

7.  Тема 7. Торгівельно-виробнича діяльність пивних і гриль- барів. 6 
8.  Тема 8. Організація роботи сомельє. 7 
9.  Тема 9. Формування винної карти підприємства. 6 
10.  Тема 10. Класифікація вин, історія виробництва. 6 
11.  Тема 11. Сорт винограду та теруар як основні фактори якості вина. 6 
12.  Тема 12. Сигари. Країни-виробники, способи виробництва, зберігання 

та подавання. 
6 

13.  Тема 13. Матеріально-технічне забезпечення роботи сомельє. 6 
14.  Тема 14. Культура споживання вина. 6 

 Усього 86 

 
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 
Індивідуальна робота з курсу покликана сприяти формуванню у студентів глибоких, 

міцних та систематизованих знань з предмету, розвивати самостійність у здобутті знань та їх 
використанні у навчальній практичній діяльності, активізувати пізнавальну діяльність 
студентів та мобілізувати їх на досягнення кінцевого результату. 

Індивідуальна робота виконується студентом під керівництвом викладача у 
позааудиторний час. Роботу студент повинен здати до заліку.  

Об’єктом дослідної частини є підготовка специфічної барної карти з відповідної 
тематики бару. Детальну схему виконання роботи та перелік тем потрібно взяти у викладача, 
для успішного виконання індивідуальної роботи. 
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8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
З метою активізації навчального процесу у ході вивчення дисципліни   

використовуються наступні традиційні та інноваційні методи навчання: 
— методи усного викладу матеріалу (монологічна форма: розповідь, опис, 

характеристика, пояснення; діалогічна форма: бесіда, дискусія, обговорення, дебати); 
— методи наочності (метод внутрішньої наочності ― використовується тоді, коли 

внутрішній акцент робиться на готові образи, раніше сформовані в уяві студента; метод 
ілюстративної наочності ― передбачає формування уявлень і понять у студентів на 
основі сприйняття конкретних ілюстрацій); 

— методи логічних операцій: порівняння, аналіз, синтез, узагальнення; Студенти 
повинні вміти аналізувати, узагальнювати різноманітну інформацію для того, щоби 
вільно орієнтуватися в економічних можливостях та перспективах розвитку того чи 
іншого об’єкту; 

— інтерактивні методи: мозковий штурм, карта розуму, методика творчості тощо. 
Використовуються для генерування нестандартних оригінальних ідей, пошук 
альтернативних підходів до розв’язання стандартних ситуацій; 

— емпіричні методи; 
— методи самостійної роботи з літературою: робота в бібліотеці з джерелами та 

літературою, вміння працювати з інтернет-ресурсами; 
 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
З метою перевірки якості підготовки, знань та умінь студента з дисципліни 

використовуються наступні методи оцінювання: 
— для поточного контролю — контрольні запитання по темах, тестування, фронтальне 

опитування; 
— для підсумкового поточного контролю — контрольні запитання, письмовий тест; 
— для індивідуальної, самостійної та наукової роботи — усний захист або письмове 

оформлення отриманих результатів. 
 

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
 (всі форми навчання) 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 ІНДЗ 100 
10 10 10 10 10 10 10 10 20 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Оцінка  
ECTS 

Оцінка в 
балах 

За національною шкалою 
Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 
 

Залік 
А 90-100 5 Відмінно  

 
Зараховано 

В 81-89 4 Добре  
С 71-80 Добре 
D 61-70 3 Задовільно  
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Е  51-60 Задовільно 
FX 21-50 2 Незадовільно  Не зараховано  

F 0-20 2 Незадовільно (без права 
перездачі) 

Не зараховано (без 
права перездачі) 

 
 Кількість балів для оцінок «незадовільно» визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які 

забезпечують викладання відповідних дисциплін. 
 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
1. Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни. 
2. Навчальна програма з навчальної дисципліни. 

 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Базова 

1. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: Навч. пос. - К.: центр учбової літератури; 
Фірма «Інкос», 2007. - 280с. 

2. Матюшенко Р.В. Барна справа та організація  роботи сомельє [Eлектронний ресурс]: конспект 
лекцій для студ.   напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ден. форми навч/ 
Р.В.Матюшенко.- К.: НУХТ, 2014. - 156 с. 

3. Пятницька Н.О. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: 
Підручн. для ВУЗів /За ред. проф. Н.О. Пятницької. К.: Київ. нац. торг. -екон. ун -т, 2005. 
- 632с. 

4. Ростовський В.С. Барна справа: підручник [для студ. вищ. навч. закл] / Ростовський В.С, 
Шамян С.М. / -К.: Центр учбової літератури, 2008. - 312с. 

5. Чалова Н.В. Сучасна енциклопедія    найвідоміших алкогольних і безалкогольних напоїв, 
приготовлених власноруч /Н.В. Чалова /, - Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО», 2009. - 288с.  

Допоміжна 
1. Про захист прав споживачів : Закон України від 15.12.1993 р. – № 3682-ХІІ. 
2. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення : Закон 

України від 24.02.1994 р. – № 4004-ХІІ. 
3. Про внесення змін і доповнень до статті 23 Закону України «Про захист прав 

споживачів» : Закон України від 20.06.1995 р. 
4. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини : Закон України 

від 23.12.1997 р. – № 771/97-ВР. 
5. ДСТУ 3278- 95 «Стандартизація послуг. Основні положення». 
6. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація. – К. : 

Держспоживстандарт України, 2004. 
7. Порядок проведення контрольної перевірки правильності розрахунку із споживачами 

за надані послуги і реалізовані товари : Постанова Кабінету Міністрів України від 
02.04.1994 р. – № 215. 

8. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування 
населення : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. – № 108. 

9. Про внесення доповнень до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації 
в Україні, до Термінів введення обов’язкової сертифікації окремих видів продукції в 
Україні та затвердження правил обов’язкової сертифікації готельних послуг та послуг 
харчування : Наказ Держ. ком. України по стандартизації, метрології та сертифікації від 
27.01.1999 р. – № 37. 

10. Санітарні правила та норми 42-123-4117-86 «Санитарные правила. Условия, сроки 
хранения особо скоропортящихся продуктов». 
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11. Санітарні правила та норми 42-123-5777-91 «Санитарные правила для предприятий 
общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие 
мягкое мороженое». 

12. Правила роботи підприємств громадського харчування : Наказ міністра зовніш. екон. 
зв’язків і торгівлі України від 03.07.1995 р. – № 129. 

13. Інструкція про книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та 
громадського харчування : Наказ міністра зовніш. екон. зв’язків і торгівлі України від 
24.06.1996 р. – № 349. 

14. Правила роботи дрібно роздрібної торговельної мережі : Наказ міністра зовніш. екон. 
зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 р. – № 369. 

15. Про затвердження Рекомендованих норм технічного оснащення закладів 
громадського харчування : Наказ міністра економіки та з питань європ. інтеграції 
України від 03.01.2003 р. – № 2.  

 
13. Інформаційні ресурси 

1. Наукова та навчальна література 
2. Періодичні фахові видання 
3. Інформаційні довідники 
4. Путівники, карти 
5. Ресурси мережі Інтернет 

 


