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Опис дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація барної справи» є 

формування у студентів професійних знань, вмінь та навичок стосовно основ 

організації роботи та обслуговування споживачів у барах, організації роботи 

сомельє та обслуговування гостей винами; формування у студентів системного 

мислення й комплексу знань у галузі ресторанного обслуговування 

Під час вивчення дисципліни студенти зможуть дізнатися не лише про 

особливості професійної діяльності у сфері готельно-ресторанного бізнесу, 

зокрема організації барної справи, отримати базову інформацію про організацію 

освітньої діяльності за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» в 

університеті. Важливим для подальшої фахової підготовки студентів буде вміння 

визначати тип і клас бару, підібрати посуд, інвентар, інструменти, устаткування 

для функціонування бару;  обслуговувати відвідувачів у барах різних типів та 

класів;  організовувати робоче місце сомельє; складати винну карту; підбирати 

страви до різних сортів вин;  обслуговувати гостей винами, підготувати бар до 

роботи,  а також розуміння організації барної справи у сучасному готельно-

ресторанному бізнесі.  

 

Зміст курсу 
Теми Результати навчання Оцінювання 

1. Організація праці 

обслуговуючого 

персоналу бару. 

Знати особливості організації праці 

обслуговуючого персоналу бару, класифікації та 

характеристики різних типів барів.  Вміти 

розрізняти бари за рівнем обслуговування та 

номенклатурою наданих послуг, за 

призначенням, за асортиментом напоїв та 

продукції. 

Практична робота, 

самопрезентація 

2. Характеристика 

різних типів барів. 

Знати склад і характеристика приміщень барів 

різних типів. Організація постачання. 

Орієнтуватись у розподілі  місць у залах 

Практична робота, 

презентація. 



залежно від класу барів. Вміти характеризувати 

складські, виробничі, торговельні, 

адміністративні групи, нормативи площі у 

барах. 

3. Організація праці 

обслуговуючого 

персоналу. 

Знати психологічні та санітарні вимоги до 

бармена. Розуміти кваліфікаційні вимоги до 

бармена. Орієнтуватися у підготовці робочого 

місця бармена до початку роботи бару. 

Онлайн-

тестування 

4. Механічне, теплове 

та холодильне 

устаткування барів. 

Знати характеристику механічного, 

теплового та холодильного устаткування барів. 

Орієнтуватися в сортименті та характеристиці 

механічного устаткування, що використовується 

в барах, асортименті та характеристиці 

теплового устаткування, що використовується 

за барною стійкою, асортимент та 

характеристика холодильного устаткування, що 

використовується за барною стійкою. 

Обговорення на 

семінарському 

занятті 

5-6. Асортимент, 

призначення барного 

посуду. 

Знати асортимент, призначення барного посуду. 

Розуміти організацію робочого місця бармена, 

розміщення посуду, інвентарю, продукції за 

барною стійкою: зліва, перед барменом, 

праворуч. Орієнтуватися  у підготувці бармена 

до роботи, необхідних елементах для 

підготування бармена до роботи  

Практична робота, 

майстер-клас. 

7. Порядок приймання 

замовлення та основні 

правила 

обслуговування. 

Знати порядок приймання замовлення та 

основні правила обслуговування. Орієнтуватися 

в процесі виконання замовлення, основних 

правилах обслуговування гостя,  розрахунок з 

відвідувачами 

Практична робота, 

майстер-клас. 

8. Класифікація та 

способи приготування 

змішаних напоїв. 

Володіти знаннями про  класифікацію та 

способи приготування змішаних напоїв. Вміти 

застосовувати на практиці знання технології 

приготування змішаних напоїв способом «білд», 

«шейк»,«бленд», «стир», «міксер», «мадл», 

«леєр». Орієнтуватися у характеристиці 

асортименту змішаних напоїв відповідно до 

способу їх приготування 

Практична робота, 

майстер-клас. 

9. Основи організації 

роботи сомельє. Винна 

карта 

Знати . Основи організації роботи сомельє. 

Винна карта. Вміти застосовувати на практиці 

знання оснащення робочого місця сомельє. 

Призначення і розміщення приставного столу 

сомельє. Поняття декантації вина. 

Практична робота, 

майстер-клас. 
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Політика курсу 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Практичні роботи із дисципліни 

«Організація барної справи», які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (60% від можливої максимальної кількості 

балів за вид діяльності). Перескладання (дострокове складання) курсу загалом 

відбувається з дозволу деканату за наявності поважних причин. 

Політика щодо академічної доброчесності: самостійне виконання 

навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання. Мобільні пристрої  не дозволяється використовувати. При підготовці до 

семінарських занять необхідно вказувати джерела отримання інформації. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є одним із компонентів 

оцінювання, адже дає змогу отримати максимальний бал за усі види робіт. У 

випадку проведення екскурсій їх відвідування оцінюється як окремий вид роботи, 

у кінці заняття оформляються у зошиті, протоколом проведеного екскурсійного 

заняття. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 

погодженням із керівником курсу. 

Оцінювання 

Поточний контроль із дисципліни «Організація барної справи» 

здійснюється під час проведення практичних занять в усній та письмовій формах. 

Максимальний сумарний бал за результатами поточного оцінювання – 50 (по 5 

балів за кожну із 9 тем: у семестрі 9 тем – форма контролю, залік. Для допуску до 

підсумкового контролю необхідно набрати не менше 31 бала у семестрі. 

Підсумковий контроль – залік (в усній формі). Максимальна оцінка семестрі 

всього за курс  100 балів.   
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