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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

 

Кількість кредитів - 1 Галузь знань 

24 Сфера 

обслуговування 

(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

Напрям 

підготовки 

242 Туризм 

(шифр і назва) 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

___________________ 

                     

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 год 

1-й 

30 год 

2-й 

30 год 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 год. 

самостійної роботи 

студента – 1,6 год. 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший 

спеціаліст 

16 год. 14   год. 

Практичні 

12  год. 8 год. 

Семінарські  

2  год. 8  год. 

Самостійна робота 

18  год. 12  год. 

Індивідуальні завдання: 

- год. 

Вид контролю:   диференційований 

залік 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: викладання дисципліни є надання студентам знань, формування умінь та 

навичок щодо технології обслуговування туристів у закладах ресторанного 

господарства.  

Завдання: основними завданнями, які мають бути вирішені в процесі викладання 

дисципліни, є вивчення: 

• форм і методів обслуговування відвідувачів у закладах ресторанного 

господарства  для різних категорій туристів; 

• матеріально-технічного забезпечення процесу обслуговування туристів у 

закладах ресторанного господарства; 

• основних видів столового посуду, приборів, білизни; норм оснащення ними 

закладів ресторанного господарства; 

• організація обслуговування туристів у ресторанах, барах; 

• основних і додаткових послуг, які надаються туристам у закладах 

ресторанного обслуговування.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні  

знати: 

• форми і методи обслуговування туристів  у закладах ресторанного 

господарства; 

• матеріально-технічне забезпечення процесу обслуговування туристів у 

закладах ресторанного господарства; 

• організація обслуговування туристів у ресторанах, барах. 

 вміти:  

• сервувати столи відповідно до замовлення; 

• обслуговувати туристів при подаванні страв та напоїв, прибирати 

використаний посуд зі столу; 

• організовувати проведення бенкетів для туристів різних категорій у 

закладах ресторанного господарства. 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальна характеристика методів і форм обслуговування. 

Тема 2. Характеристика торговельних приміщень та їх обладнання. 

Тема 3. Характеристика столового посуду, наборів і столової білизни. 

Тема 4. Підготування до обслуговування туристів у закладах ресторанного 

господарства. 

Тема 5. Організація обслуговування туристів у ресторанах. Правила 

подавання страв та напоїв. 

Тема 6. Організація обслуговування бенкетів і прийомів для різних категорій 

туристів. 

Тема 7. Організація обслуговування туристів на транспорті. 

Тема 8. Особливості обслуговування в готельно-туристичних комплексах. 

Тема 9. Організація обслуговування іноземних туристів.     

Тема 10. Організація кейтерингового обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма  
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Тема 1. Загальна 

характеристика методів 

і форм обслуговування.     

4 2 - - - 2       

Тема 2. 

Характеристика 

торговельних 

приміщень та їх 

обладнання. 

4 2 - - - 4       

Тема 3. 

Характеристика 

столового посуду, 

наборів і столової 

білизни. 

6 2 2 - - 2       

Тема 4. Підготування 

до обслуговування 

туристів у закладах 

ресторанного 

господарства. 

6 2 2 - - 2       

Тема 5. Організація 

обслуговування 

туристів у ресторанах. 

Правила подавання 

страв та напоїв. 

10 2 6 - - 2       

Тема 6. Організація 

обслуговування 

бенкетів і прийомів для 

різних категорій 

туристів. 

10 4 2 2 - 4       

Тема 7. Організація 

обслуговування 

туристів на транспорті. 

8 4 - 2 - 2       

Тема 8. Особливості 

обслуговування в 

готельно-туристичних 

комплексах. 

6 4 - - - 4       



Тема 9. Організація 

обслуговування 

іноземних туристів.     

18 6 6 4 - 4       

Тема 10. Організація 

кейтерингового 

обслуговування 

споживачів у закладах 

ресторанного 

господарства. 

8 2 2 2 - 4       

Усього годин 90 30 

 

20 10 - 30       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

№ 

заняття 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1 Тема 1. Загальна характеристика методів і форм 

обслуговування. 

Тема лекції 1. Характеристика форм і методів 

обслуговування. 

План 

1. Класифікація методів і форм обслуговування. 

2. Характеристика методів обслуговування. 

3. Структура процесу самообслуговування і 

обслуговування офіціантів. 

4. Методи і техніка обслуговування. 

2 

2 2 Тема 2. Характеристика торговельних приміщень 

та їх обладнання. 

Тема лекції 2. Характеристика торговельних 

приміщень, їх обладнання. 

План 

1. Загальна характеристика матеріально-

технічної бази. 

2. Характеристика торговельних приміщень. 

3. Обладнання та меблі. 

2 

3 3 Тема 3. Характеристика столового посуду, наборів і 

столової білизни. 

Тема лекції 3. Характеристика столового посуду, 

наборів і столової білизни. 

План 

1. Характеристика порцеляно-фаянсового 

посуду. 

2. Характеристика посуду, наборів. 

3. Види столової білизни. 

4. Зберігання і облік столової білизни. 

2 

4 5 Тема 4. Підготування до обслуговування туристів у 

закладах ресторанного господарства. 

Тема лекції 4. Підготування до обслуговування 

туристів і види попереднього сервування столу. 

План 

1. Підготування торговельних приміщень до 

обслуговування і розміщення меблів в залі. 

2. Сервування столу до сніданку, до обіду і 

вечері. 

3. Призначення серветок. 

4. Зовнішній вигляд персоналу, розподіл їх 

обов’язків, комплектування бригад, графіки 

2 



виходу на роботу. 

5 7 Тема 5. Організація обслуговування туристів у 

ресторанах. Правила подавання страв та напоїв. 

Тема лекції 5. Організація обслуговування туристів 

у ресторанах. Правила подавання страв та напоїв. 

План 

1. Рекомендації та уточнення при виборі 

відвідувачами страв, напоїв, вино-горілчаних 

виробів. 

2. Особливості і техніка сервування столу. 

3. Правила обслуговування. 

4. Правила і техніка подавання страв і напоїв. 

2 

6 11 Тема 6. Організація обслуговування бенкетів і 

прийомів для різних категорій туристів. 

Тема лекції 6. Обслуговування бенкетів і прийомів.     

План 

1. Класифікація бенкетів і прийомів.  

2. Бенкети офіційні та неофіційні. 

3. Бенкети із розміщенням за столом: бенкет за 

столом, бенкет-чай. 

2 

7 12 Тема 6. Організація обслуговування бенкетів і 

прийомів для різних категорій туристів. 

Тема лекції 7. Види бенкетів.     

План 

1. Бенкет без розміщення за столом: бенкет-

фуршет, бенкет-десерт, бенкет-коктейль, 

бенкет-коктейль-фуршет. 

2. Бенкет з повним або частковим 

обслуговуванням офіціантами. 

3. Підготовка до проведення бенкету.  

4. Визначення кількості столів, столової 

білизни, посуду, наборів, кількість офіціантів. 

2 

8 15 Тема 7. Організація обслуговування туристів на 

транспорті. 

Тема лекції 8. Організація обслуговування 

споживачів  на транспорті. 

План 

1. Харчування пасажирів у дорозі у вагонах-

ресторанах, вагонах із купе-буфетами, 

вагонах-кафе самообслуговування.  

2. Особливості організації харчування та 

обслуговування пасажирів на автотранспорті. 

3. Організація обслуговування пасажирів у 

ресторані на судні. 

2 



9 16 Тема 7. Організація обслуговування туристів на 

транспорті. 

Тема лекції 9. Організація обслуговування 

споживачів  на авіатранспорті. 

План 

1. Організація роботи цехів бортового 

харчування при аеропортах. 

2. Склад меню бортового харчування.  

3. Види дієтичного харчування на 

авіатранспорті. 

2 

10 18 Тема 8. Особливості обслуговування в готельно-

туристичних комплексах. 

Тема лекції 10. Характеристика закладів 

ресторанного господарства при готелі. 

План 

1. Характеристика закладів ресторанного 

господарства при готелі. Послуги готелю. 

2. Організація обслуговування в номерах 

готелів. 

3. Форми обслуговування споживачів 

офіціантами в готельних комплексах. 

2 

11 19 Тема 8. Особливості обслуговування в готельно-

туристичних комплексах. 

Тема лекції 11. Особливості обслуговування в 

готельно-туристичних комплексах. 

План 

1. Організація сніданку. 

2. Обслуговування в обідній час. 

3. Організація шведського стола (літнього), 

салат-буфетів, чайної церемонії. 

 

2 

12 20 Тема 9. Організація обслуговування іноземних 

туристів.     

Тема лекції 12. Організація обслуговування 

іноземних туристів.     

План 

1. Організація харчування іноземних туристів.  

2. Обмеження в харчуванні у туристів різних 

національностей, віросповідання та віку. 

2 

13 21 Тема 9. Організація обслуговування іноземних 

туристів.     

Тема лекції 13. Організація харчування в 

екскурсійно-пізнавальних турах  

План 

1. Гастрономічний туризм. 

2 



2. Винний туризм. 

3. Пивний туризм. 

14 22 Тема 9. Організація обслуговування іноземних 

туристів.     

Тема лекції 14. Організація обслуговування 

іноземних туристів з країн Європи, Азії, Америки. 

План 

1. Особливості обслуговування іноземних 

туристів з країн Європи. 

2. Особливості обслуговування іноземних 

туристів з країн Азії. 

3. Особливості обслуговування іноземних 

туристів з Америки. 

2 

15 28 Тема 10. Організація кейтерингового 

обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства. 

Тема лекції 15. Організація повносервісного 

кейтерингового обслуговування. 

План 

1. Організація повно сервісного кейтерингового 

обслуговування. 

2. Підготовка до повносервісного 

кейтерингового обслуговування. 

2 

  Разом 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 4 Тема 3. Характеристика столового посуду, 

наборів. 

Тема практичного заняття 1: Визначення 

призначення та  кількості столового посуду та 

приборів. 

2 

2 6 Тема 4. Підготування до обслуговування 

туристів у закладах ресторанного господарства. 

Тема практичного заняття 2: Відпрацювання 

прийомів накриття столів скатертиною, 

складання серветок. 

2 

3 8 Тема 5. Організація обслуговування туристів в 

ресторанах. Правила подавання страв і напоїв. 

Тема практичного заняття 3: Відпрацювання 

техніки обслуговування при подаванні закусок. 

2 

4 9 Тема 5. Організація обслуговування туристів в 

ресторанах. Правила подавання страв і напоїв. 

Тема практичного заняття 4: Відпрацювання 

техніки обслуговування при подаванні перших 

страв. 

2 

5 10 Тема 5. Організація обслуговування туристів в 

ресторанах. Правила подавання страв і напоїв. 

Тема практичного заняття 5: Відпрацювання 

техніки обслуговування при подаванні гарячих 

напоїв та вино-горілчаних виробів. 

2 

6 14 Тема 6. Обслуговування бенкетів і прийомів 

для різних категорій споживачів. 

Тема практичного заняття 6: Відпрацювання 

техніки обслуговування гостей на бенкеті з 

повним обслуговування офіціантами 

відповідно до завдання. 

2 

7 25 Тема 9. Організація обслуговування іноземних 

туристів.     

Тема практичного заняття 7: Складання меню 

сніданку для обслуговування груп іноземних 

туристів 

2 

8 26 Тема 9. Організація обслуговування іноземних 

туристів.     

Тема практичного заняття 8: Складання меню 

обіду для обслуговування груп іноземних 

2 



туристів. 

9 27 Тема 9. Організація обслуговування іноземних 

туристів.     

Тема практичного заняття 9: Складання меню 

вечері для обслуговування груп іноземних 

туристів. 

2 

10 30 Тема 10. Організація кейтерингового 

обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства. 

Тема практичного заняття 10: Розробка плану 

заходу для проведення кейтерингового 

обслуговування і складання меню та розрахунки 

кількості посуду, приборів, скла, білизни та 

персоналу. 

2 

 Разом  20 

 

 

7. Теми семінарських занять 

№  

з/п 

№ 

заняття 

Назва теми дисципліни та семінарського 

заняття 

Кількість 

годин 

1 13 Тема 6. Обслуговування бенкетів і прийомів 

для різних категорій споживачів. 

Тема семінарського заняття 1: Класифікація 

бенкетів і прийомі та організація 

обслуговування. 

2 

2 17 Тема 7. Організація обслуговування туристів на 

транспорті. 

Тема семінарського заняття 2: Організація 

обслуговування туристів на залізничному, авто- 

та авіатранспорті. 

2 

3 23 Тема 9. Організація обслуговування іноземних 

туристів.     

Тема семінарського заняття 3: Організація 

харчування туристів з Східної та Південно-

Східної Азії. 

2 

4 24 Тема 9. Організація обслуговування іноземних 

туристів.     

Тема семінарського заняття 4: Організація 

харчування туристів з країн Африки. 

 

5 29 Тема 10. Організація кейтерингового 

обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства. 

2 



Тема семінарського заняття 5: Суть 

кейтерингового обслуговування та 

характеристика кейтерингових послуг. 

  Разом 10 

 

 

 

8. Теми лабораторних занять 

№  

з/п 

№ 

заняття 

Назва теми  Кількість 

годин 

  Не передбачені програмою  

 

9. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

1 Тема 1. Загальна характеристика методів і форм 

обслуговування 

Вивчення теоретичного матеріалу: 

Повне самообслуговування споживачів. 

Самообслуговування з попереднім розрахунком. 

Самообслуговування з безпосереднім розрахунком. 

Самообслуговування з наступним розрахунком. 

Саморозрахунок. 

2 

2 Тема 2. Характеристика торговельних приміщень та їх 

обладнання. 

Вивчення теоретичного матеріалу: 

Підготування квітів. 

Порядок накривання стола скатертиною. 

Сервування столів при обслуговуванні туристів.  

4 

3 Тема 3. Характеристика столового посуду, наборів і 

столової білизни. 

Вивчення теоретичного матеріалу: 

Характеристика та призначення керамічного посуду.  

Характеристика та призначення скляного і кришталевого 

посуду.  

Характеристика  та призначення дерев’яного посуду і 

наборів.  

2 



Характеристика посуду і наборів із полімерних 

матеріалів, фольги та паперу.  

4 Тема 4. Підготування до обслуговування туристів у 

закладах ресторанного господарства. 

Вивчення теоретичного матеріалу: 

Підготовка персоналу до обслуговування споживачів: 

зовнішній вигляд обслуговуючого персоналу, формений 

одяг і взуття, етика поведінки, проведення інструктажів.  

Організація праці обслуговуючого персоналу: розподіл 

обов’язків, комплектування бригад.     

2 

5 Тема 5. Організація обслуговування туристів у 

ресторанах. Правила подавання страв та напоїв. 

Вивчення теоретичного матеріалу: 

Техніка і технологія подавання холодних супів.  

Правила, послідовність і техніка подавання других 

гарячих страв.  

Правила подавання кондитерських виробів. 

Послідовність, прийоми і техніка прибирання зі стола 

використаного посуду, наборів. 

2 

6 Тема 6. Організація обслуговування бенкетів і прийомів 

для різних категорій туристів. 

Вивчення теоретичного матеріалу: 

Порядок прийому та виконання замовлень на 

обслуговування споживачів у закладах ресторанного 

господарства.  

Порядок складання договору-замовлення на проведення 

бенкету та порядок розрахунку.  

Інструктаж з офіціантами.  

4 

7 Тема 7. Організація обслуговування туристів на 

транспорті. 

Вивчення теоретичного матеріалу: 

Типи закладів ресторанного господарства на залізничних 

вокзалах.  

Організація харчування пасажирів на водному 

транспорті.  

2 

8 Тема 8. Особливості обслуговування в готельно-

туристичних комплексах. 

Вивчення теоретичного матеріалу: 

Організація прискорених видів харчування.  

Особливості обслуговування в номерах готелів. 

Обслуговування в конференц-залах готельних 

комплексів.  

Організація кави-брейк. 

4 

9 Тема 9. Організація обслуговування іноземних туристів.  

Вивчення теоретичного матеріалу: 

4 



Організація обслуговування іноземних туристів під час 

подорожі на транспорті. 

Обслуговування туристів у вечерні години. 

Розрахунок іноземних туристів за харчування. 

Організація комплексного обслуговування іноземних 

туристів, які подорожують із діловою метою. 

Особливості обслуговування іноземних туристів з країн 

Європи, Австралії.    

10 Тема 10. Організація кейтерингового обслуговування 

споживачів у закладах ресторанного господарства. 

Вивчення теоретичного матеріалу: 

Характеристика основних і додаткових кейтерингових 

послуг. 

Форми обслуговування та особливості їх застосування 

під час презентацій, свят.   

4 

 Разом 30 
 

  



10. Індивідуальні завдання. 

Реферати на теми:  

1. Організація роботи закладів швидкого обслуговування.         

2. Підбір посуду для подавання та послідовність подавання закусок і холодних 

страв.  

3. Різновиди сніданків, що пропонуються споживачам у  ресторанах  

готельних комплексів (континентальний, розширений, англійський, 

американський, сніданок із шампанським, пізній сніданок, вегетаріанський та 

дієтичний сніданки, експрес-сніданок, «бранч», «шведська лінія»). 

11.  Методи навчання 

• словесні (пояснення, лекція, інструктаж); 

• наочні (ілюстрація, схема; демонстрація, мультимедійні презентації); 

• практичні (самостійна робота на занятті та позааудиторна, виконання 

розрахункових завдань). 

12. Методи контролю 

Усне опитування, письмовий контроль, практична контрольна 

перевірка, тестовий контроль, самоконтроль, взаємоконтроль, екзамен.   

13. Методичне забезпечення 

1. Тексти лекцій. 

2. Завдання для практичних занять. 

3. Інструкційні картки для виконання практичних занять. 

4. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з її виконання. 

5. Тести для перевірки знань студентів.  

6. Роздатковий матеріал. 

7. Засоби діагностики знань студентів. 

8. Критерії оцінювання знань студентів. 

9. Наочні посібники.  

10. Презентаційні матеріали.  

 

 

 

 

 



14. Рекомендована література 

Нормативно-правові документи 

1. Конституція України.  

2. Господарський кодекс України.  

3. Закони України: 

3.1 «Про споживчу кооперацію» від 10.04.92 №2265 – ХІ. 

3.2 «Про захист прав споживачів» від 12.05.91  №1023-ХІІ (редакція 

станом на 02.12.12). 

3.3 «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.97 №771/97-

ВР.(редакція діє з 11.08.13). 

3.4 «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» від 02.11.04 №2137-IV (редакція станом на 26.04.2014). 

4. Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства (Наказ 

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 

24.07.02. - №219).  

5. Рекомендовані норми технічного оснащення закладів громадського 

харчування (Наказ Міністерства економіки та з питань європейської 

інтеграції України від 03.01.03 №2).  

6. Методичні рекомендації з організації роботи закладів ресторанного 

господарства при вищих навчальних закладах (Наказ Міністерства 

економіки та з питань європейської інтеграції України від 05.03.04 №93). 

7. Збірник нормативних документів державного регулювання у сфері 

ресторанного бізнесу. – Харків: ХДУХТ, 2003. 

8. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів для 

підприємств громадського харчування усіх форм власності. – К.: А.С.К., 

2000. 

9. ДСТУ 4281-2004 «Заклади ресторанного господарства. Класифікація». – 

К.: Держстандарт України, 2004.  

Базова 

1. Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства. 3-тє вид. навч. 

посіб. К.: Центр учбової літератури; 2016. 

2. Архіпов В. В. Ресторанна справа:Асортимент, технологія і управління 

якістю продукції в сучасному ресторані– К.: Центр учбової літератури, 

2016. 

3. Лук’янов В.О. Організація готельно-ресторанного обслуговування. 

Навчальний посібник. –К.: Кондор-Видавництво, 2012.  

4. Мальська М.П. Ресторанна справа: технологія та організація 

обслуговування туристів (теорія та практика): підручник. – К.: «Центр 

учбової літератури», 2013.  

5. Сало Я. М. Технологія ресторанної справи: навч.-практ. посіб. / Я.М. 

Сало. – Львів: Афіша, 2013. 



Допоміжна 

1. П’ятницька Г. Т. Інноваційні ресторанні технології. Основи теорії/ Г.Т. 

П’ятницька, Н.О. П’ятницька. – К.: Кондор, 2016.  

2.  Ощипок І. М. Барна справа: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / 

І.М. Ощипок, П.Х. Пономарьов. Львів, "Магнолія 2006", 2016.  

3.  Сирохман І. В. Товарознавство продовольчих товарів: підручник- Х. Світ 

Книг, 2016. 

  

Інтернет –ресурси 

     1.Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://subject.com.ua/pdf/242.pdf 

     2. Правила, регулюючі порядок роботи ресторанів, кафе. – [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу:  http://www.empirem.com.ua/articles-rulesforresurants.php 

     3.Журнал «Рестораторъ». – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.restorator.ua/ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


