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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 – 3  

Галузь знань 
24 «Сфера обслуговування» Вибіркова 

 

Напрям підготовки  
241 «Готельно-ресторанна 

справа» 

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

Загальна кількість 
годин – 90 

3-й 3-й, 4-й 
Лекції 

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

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 

32 год. 12 год. 
Практичні, семінарські 
16 год. 6 год. 

Лабораторні 
– — 

Самостійна робота 
42 год. 72 год. 

Вид контролю:  залік 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для 
денної форми навчання – 48/42; для заочної форми навчання – 18/72. 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Енолоія і барна карта» є формування у 
студентів теоретичних, професійних знань і практичних навичок, що дають їм змогу самостійно 
організовувати й планувати професійну діяльність; поглиблення,систематизація, закріплення і 
розширення фундаментальних теоретичних і практичних знань зі спеціальності; вироблення 
вміння практичного використання теоретичних матеріалів, роботи зі спеціальною 
нормативною літературою, довідковими виданнями тощо; відпрацювання навиків 
самостійної роботи й оволодіння методикою складання барної карти з елементами творчого 
пошуку та ініціативності; підготовка студентів до самостійної роботи в умовах сучасної 
діяльності закладів ресторанного господарства та підприємств, які виробляють продукти 
харчування на основі прогресивних досягнень науки і техніки.  

 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Енолоія і барна карта» є: 

 оволодіння теоретичними знаннями з енології; 
 виявлення основних напрямів і тенденцій розвитку енології в сучасних умовах; 
 формувати знання з наукових основ зберігання і вживання алкогольних напоїв, особливо вина,  

шляхом поглибленого вивчення впливу такої продукції на організм людини, 
 підбирати необхідне барне устаткування, інвентар та посуд залежно від тематичного направлення 

бару; 
 засвоєння студентами знань з організаційних, економічних, технологічних, технічних, соціально-

психологічних проблем, які виникають в результаті діяльності барів в Україні у сучасних умовах; 
 вміння застосовувати теоретичні знання у вирішенні практичних завдань. 

 

Результати вивчення дисципліни. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 
студенти повинні: 

 
знати: 

 визначення предмету, його структуру, базові поняття; 
 теоретичні питання, які розглядаються при опрацюванні лекційного курсу;  
 нові тенденції в обслуговуванні споживачів в барах;  
 місце і роль енології в індустрії гостинності; 
 вимоги до сомельє; 
 інновації в енології та при формуванні барних карт. 

 
вміти: 

 організовувати та планувати інноваційну діяльність барів; 
 складати барну карту; 
 розрізняти і дегустувати різні сорти вин; 
 розрізняти різні види алкоголю та коктейлів; 
 розуміти важливість та відповідальність споживання алкоголю. 
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3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовний модуль 1. Енологія 

 
Тема 1. Енологія – наука про вино 

 Енологія, її мета, предмет дослідження та завдання. Ампелографія. Залежність якості 
вин від властивостей і якості сортів винограду. Виноградні вина, їх особливості і класифікація. 
Інші види вина та їх сфера застосування. 

Тема 2. Історія виноробства 
 Історія розвитку виноградарства у стародавні часи. Суть і цілі виноробства. Первинне 
та вторинне виноробство. Вирощування виноградної лози в давнину та її особливості 
застосування. Сучасні тенденції в виноробстві.  

Тема 3. Географія вин 
Вирощування винограду у різних кліматичних зонах. Типи і сорти виноградної лози, 

винограду та  вин. Вина Америки. Вина Європи. Вина Азії та Австралії. Вина Африки. 
Тема 4. Цінність, вік та інші ознаки вина 
Цінність вина. Вік вина. Смак вина. Винний букет. Найкращі сорти вина. Найдорожчі 

марки вин. 
Тема 5. Вино в ресторанній справі 
Класифікація, асортимент, характеристика різних вин для потреб ресторанної справи, 

шампанського для барної продукції. Правила подачі вин. Основи роботи сомельє. 
  

Змістовний модуль 2. Барна карта 
 
Тема 6. Бари та барна карта 
Історія виникнення і розвиток барів. Поняття бару. Класифікація барів. Характеристика 

різних типів барів. Барна карта та її наповнення. Характеристика розділів барної карти і їх 
наповнення. Правила складання карти напоїв бару. 

Тема 7. Алкогольні напої та їх характеристики 
Характеристика основних груп напоїв. Класифікація міцних базових алкогольних напоїв 

відповідно до барної карти. Лікеро-горілчані напої. Міцні цілющі напої. Характеристика 
коктейлів. Класифікація коктейлів. Асортимент слабоалкогольних і безалкогольних напоїв. 

Тема 8. Інноваційні технології в барній справі. 
Сучасні технології в будівництві та оформленні барів. Сучасні технології подачі напоїв в 

барах. Сучасні інноваційні напої. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 

Тема 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього ауд. 
у тому числі с.р. 

усього ауд. 
у тому числі с.р. 

л п лаб с л п лаб с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Змістовний модуль 1. Енологія 

Тема 1. Енологія – 
наука про вино 11 4 2 – - 2 7 11 2 2 — — – 9 

Тема 2. Історія 
виноробства 11 4 2 – - 2 7 11 1 1 — — - 10 

Тема 3. Географія 
вин 11 4 2 - - 2 7 11 1 1 — — - 10 

Тема 4. Цінність, 
вік та інші ознаки 
вина 

11 4 2 - - 2 7 11 1 - - - 1 10 

Тема 5. Вино в 
ресторанній справі 11 4 2 - - 2 7 11 1 - - - 1 10 

Разом за І 
семестр 55 20 10 - - 10 35 55 6 4 — — 2 49 

Змістовний модуль 2. Барна карта 
Тема 6. Бари та 
барна карта 11 4 2 - — 2 7 11 2 2 - — – 9 

Тема 7. 
Алкогольні напої 
та їх 
характеристика 

12 4 2 - — 2 8 12 2 - — — 2 10 

Тема 8. 
Інноваційні 
технології в барні 
справі 

12 4 2 – — 2 8 12 2 - — — 2 10 

Разом за ІІ семестр 35 12 6 - - 6 23 35 6 2 - — 4 29 

ВСЬОГО 90 32 16 - - 16 58 90 12 6 - — 6 78 
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5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.  Тема 1. Енологія – наука про вино 2 
2.  Тема 2. Історія виноробства 2 
3.  Тема 3. Географія вин 2 
4.  Тема 4. Цінність, вік та інші ознаки вина 2 
5.  Тема 5. Вино в ресторанній справі 2 
6.  Тема 6. Бари та барна карта 2 
7.  Тема 7. Алкогольні напої та їх характеристика 2 
8.  Тема 8. Інноваційні технології в барній справі 2 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1.  Тема 1. Енологія – наука про вино 5 
2.  Тема 2. Історія виноробства 5 
3.  Тема 3. Географія вин 5 

4.  Тема 4. Цінність, вік та інші ознаки вина 5 
5.  Тема 5. Вино в ресторанній справі 5 
6.  Тема 6. Бари та барна карта 5 
7.  Тема 7. Алкогольні напої та їх характеристика 6 

8.  Тема 8. Інноваційні технології в барній справі 6 

 
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 
Індивідуальна робота з курсу «Енологія та барна карта» 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 іспиту.  

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. 

 
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

З метою активізації навчального процесу у ході вивчення дисципліни «Енологія та 
барна карта»  використовуються наступні традиційні та інноваційні методи навчання: 
— методи усного викладу матеріалу (монологічна форма: розповідь, опис, 

характеристика, пояснення; діалогічна форма: бесіда, дискусія, обговорення, дебати); 



8 
 

  

— 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 «Енологія та 

барна карта» 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 
ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕНОЛОГІЯ ТА БАРНА КАРТА» 

 
 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 24 «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ» 
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 241 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» 

(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  
Е  51-60 Задовільно 

FX 21-50 2 Незадовільно  Не зараховано  
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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». 

11. Санітарні правила та норми 42-123-5777-91 «Санитарные правила для предприятий 
общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие 
мягкое мороженое». 
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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 

 


