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Консультації по 
курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 
використовуючи програми Skype, Viber. Messenger. Для погодження 
часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача 
або дзвонити. 

Сторінка курсу http://geography.lnu.edu.ua/ 
Інформація про 

курс 
Навчальна програма дисципліни «Барна справа та організація роботи 
сомельє» розроблена для студентів, які навчаються за напрямом 241 
«Готельно-ресторанна справа».  
Дисципліна спрямована на набуття здобувачами вищої освіти 
теоретичних та практичних знань щодо нових тенденцій в 
обслуговуванні споживачів, особливостей організації роботи сомельє; 
отримання навичок роботи та їх застосування на підприємствах 
ресторанного бізнесу. 

Коротка 
анотація курсу 

Дисципліна «Барна справа та організація роботи сомельє» є вибірковою 
дисципліною з спеціальності готельно-ресторанна справа для освітньої 
програми підготовки бакалаврів, яка викладається в 8 семестрі в обсязі 5 
кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 
курсу 

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.   

Література для 
вивчення 

Базова: 
1. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: Навч. пос. - К.: центр 



дисципліни 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». 

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.  

Тривалість 
курсу 

150 год. 

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин 
семінарських /практичних занять та 86 годин самостійної роботи 

Очікувані 
результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
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. 

Ключові слова Барна справа, сомельє, карта вин, дегустація 
Формат курсу Очний, заочний 

 Проведення лекцій, практичних робіт, семінарських занять та 
консультації для кращого розуміння тем 

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

класифікація 
Тема 1. Особливості організації і функціонування барів.  
Тема 2. Матеріально-технічне забезпечення барів.  
Тема 3. Організація обслуговування споживачів. 
Тема 4. Класифікація напоїв, їх характеристика.  
Тема 5. Асортимент і характеристика алкогольних та безалкогольних 
напоїв. 
Тема 6. Торгівельно-виробнича діяльність винного, десертного і 
коктейль-бару.  
Тема 7. Торгівельно-виробнича діяльність пивних і гриль- барів. 
  

Змістовний модуль 2. Організація роботи сомельє 
Тема 8. Організація роботи сомельє. 
Тема 9. Формування винної карти підприємства. 
Тема 10. Класифікація вин, історія виробництва. 
Тема 11. Сорт винограду та теруар як основні фактори якості вина. 
Тема 12. Сигари. Країни-виробники, способи виробництва, зберігання та 
подавання. 
Тема 13. Матеріально-технічне забезпечення роботи сомельє. 
Тема 14. Культура споживання вина. 



Підсумковий 
контроль, форма 

Залік (згідно балів отриманих протягом семестру) 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  дисциплін 
економічного, юридичного блоків, достатніх для сприйняття 
категоріального апарату системи предмету 

Навчальні 
методи та 

техніки, які 
будуть 

використовуват
ися під час 

викладання 
курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 
спільні розробки,  навчальні спільноти і т. д.) проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія. 
Семінарське заняття: тестування, співбесіда, діалог, презентація 
доповідей, критичний аналіз доповідей та повідомлень колег. 
Самостійна робота: аналіз конспекту та презентації доповіді, аналіз 
участі у обговоренні проблемних питань, робота над обговоренням 
питань, представлених іншими доповідачами (у вигляді додаткових 
балів). 

Необхідне 
обладнання 

Персональні комп’ютери (бажано), смартфони, стандартне аудиторне 
обладнання, мультимедійне устаткування. 

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 

кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співвідношенням:  
• практичні/самостійні тощо: максимальна кількість балів 50 
• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів 50  
• залік: згідно балів отриманих протягом семестру 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 
письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 
дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 
джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 
студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 
Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 
курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 
відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 
дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 
письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку 
студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 
виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 
заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких 
немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 
тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При 
цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 
студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 
завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до 
заліку чи 
екзамену. 

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



6. Торгівельно-виробнича діяльність винного, десертного і коктейль-
бару.  
7. Торгівельно-виробнича діяльність пивних і гриль- барів. 
8. Організація роботи сомельє. 
9. Формування винної карти підприємства. 
10. Класифікація вин, історія виробництва. 
11. Сорт винограду та теруар як основні фактори якості вина. 
12. Сигари. Країни-виробники, способи виробництва, зберігання та 
подавання. 
13. Матеріально-технічне забезпечення роботи сомельє. 
14. Культура споживання вина. 

Шкала 
оцінювання: 

вузу, 
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  

F 0-20 2 Незадовільно (без 
права перездачі) 

Не зараховано 
(без права 
перездачі) 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 

 



СХЕМА КУРСУ «Барна справа та організація роботи сомельє» 
 

Тиж.  
/  

дата 
 

Тема, 
план, 

короткі тези 

Форма  
діяльності 
(заняття) 
лекція, 

самостійна, 
дискусія, 
групова 
робота) 

Література  Завдання, 
год 

Термін 
виконання 

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

Лекція Базова: 
Архіпов В.В. Організація 
ресторанного господарства: 
Навч. пос. - К.: центр учбової 
літератури; Фірма «Інкос», 
2007. - 280с. 
1. 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. 
2. 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. 
3. Ростовський В.С. 
Барна справа: підручник 
[для студ. вищ. навч. закл] 
/ Ростовський В.С, Шамян 
С.М. / -К.: Центр учбової 
літератури, 2008. - 312с. 
4. Чалова Н.В. Сучасна 
енциклопедія    
найвідоміших алкогольних і 
безалкогольних напоїв, 
приготовлених власноруч 
/Н.В. Чалова /, - Донецьк: 
ТОВ «ВКФ «БАО», 2009. - 
288с.  
Допоміжна 
5. Про захист прав 
споживачів : Закон 
України від 15.12.1993 р. 
– № 3682-ХІІ. 
6. Про забезпечення 
санітарного та 
епідеміологічного 
благополуччя населення : 

3  

2 Особливості 
організації і 
функціонування 
барів 

Семінарське 
заняття 

3 Протягом 
поточного 

тижня 

3 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. 

Лекція 3  

4 Матеріально-
технічне 
забезпечення 
барів.  

Семінарське 
заняття 

3 Протягом 
поточного 

тижня 

5 Тема 3. 
Організація 
обслуговування 
споживачів. 

Обов’язки 
бармена та вимоги 
до його роботи. 
Основні правила 
обслуговування 
гостей. Порядок і 

Лекція 2  



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

Закон України від 
24.02.1994 р. – № 4004-
ХІІ. 
7. Про внесення змін і 
доповнень до статті 23 
Закону України «Про 
захист прав споживачів» : 
Закон України від 
20.06.1995 р. 
8. Про якість та 
безпеку харчових 
продуктів і продовольчої 
сировини : Закон України 
від 23.12.1997 р. – № 
771/97-ВР. 
9. ДСТУ 3278- 95 
«Стандартизація послуг. 
Основні положення». 
10. ДСТУ 4281:2004. 
Заклади ресторанного 
господарства. 
Класифікація. – К. : 
Держспоживстандарт 
України, 2004. 
11. Порядок проведення 
контрольної перевірки 
правильності розрахунку 
із споживачами за надані 
послуги і реалізовані 
товари : Постанова 
Кабінету Міністрів 
України від 02.04.1994 р. 
– № 215. 
12. Порядок заняття 
торговельною діяльністю і 
правила торговельного 
обслуговування населення 
: Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
08.02.1995 р. – № 108. 
13. 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. 
14. Санітарні правила та 
норми 42-123-4117-86 
«Санитарные правила. 

6 Організація 
обслуговування 
споживачів 

Семінарське 
заняття 

2 Протягом 
поточного 

тижня 
7 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. 

Лекція 2  

8 Класифікація 
напоїв, їх 
характеристика 

Семінарське 
заняття 

2 Протягом 
поточного 

тижня 
9 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. 

Лекція 2  

10 Асортимент і 
характеристика 
алкогольних та 
безалкогольних 
напоїв 

Семінарське 
заняття 

2 Протягом 
поточного 

тижня 

11 Тема 6. 
Торгівельно-
виробнича 
діяльність 
винного, 
десертного і 

Лекція 2  



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. 

Условия, сроки хранения 
особо скоропортящихся 
продуктов». 
15. Санітарні правила та 
норми 42-123-5777-91 
«Санитарные правила для 
предприятий 
общественного питания, 
включая кондитерские 
цехи и предприятия, 
вырабатывающие мягкое 
мороженое». 
16. Правила роботи 
підприємств громадського 
харчування : Наказ 
міністра зовніш. екон. 
зв’язків і торгівлі України 
від 03.07.1995 р. – № 129. 
17. 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. 
18. Правила роботи 
дрібно роздрібної 
торговельної мережі : 
Наказ міністра зовніш. 
екон. зв’язків і торгівлі 
України від 08.07.1996 р. 
– № 369. 
19. Про затвердження 
Рекомендованих норм 
технічного оснащення 
закладів громадського 
харчування : Наказ 
міністра економіки та з 
питань європ. інтеграції 
України від 03.01.2003 р. 
– № 2.  

12 Торгівельно-
виробнича 
діяльність 
винного, 
десертного і 
коктейль-бару 

Семінарське 
заняття 

2 Протягом 
поточного 

тижня 

13 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. 

Характеристи
ка пивного бару. 
Характеристика 
пива і пивних 

Лекція 2  



напоїв. Холодні 
закуски в пивних 
барах. 

 
14 Торгівельно-

виробнича 
діяльність пивних 
і гриль- барів. 

Семінарське 
заняття 

2 Протягом 
поточного 

тижня 

15 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. 

Лекція 3  

16 Організація 
роботи сомельє 

Семінарське 
заняття 

3 Протягом 
поточного 

тижня 
17 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. 

Лекція 3  

18 Формування 
винної карти 
підприємства 

Семінарське 
заняття 

3 Протягом 
поточного 

тижня 
19 Тема 10. 

Класифікація 
вин, історія 
виробництва. 
Загальна 
класифікація вин, 
правила дегустації. 
Характеристика 
вин за окремими 
групами. Історія, 
особливості 

Лекція 2  



виробництва вин у 
окремі історичні 
періоди. 

220 Класифікація 
вин, історія 
виробництва 

Семінарське 
заняття 

2 Протягом 
поточного 

тижня 
21 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. 

Лекція   

22 Сорт винограду 
та теруар як 
основні фактори 
якості вина. 

Семінарське 
заняття 

2 Протягом 
поточного 

тижня 

23 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. 

Лекція 2  

24 Сигари. Країни-
виробники, 
способи 
виробництва, 
зберігання та 
подавання 

Семінарське 
заняття 

2 Протягом 
поточного 

тижня 

25 Тема 13. 
Матеріально-
технічне 
забезпечення 
роботи сомельє. 
Характеристика та 

Лекція 2  



призначення 
основного 
інвентарю сомельє. 
Матеріально-
технічне 
забезпечення 
винного погребу та 
приміщення для 
зберігання сигар. 
Характеристика та 
призначення 
основного посуду 
для подавання 
напоїв. 

26 Матеріально-
технічне 
забезпечення 
роботи сомельє 

Семінарське 
заняття 

2 Протягом 
поточного 

тижня 

27 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.   

Лекція 3  

28 Культура 
споживання вина 

Семінарське 
заняття 

3 Протягом 
поточного 

тижня 
 


