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ВСТУП 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Організація ресторанного 

господарства» є набуття навичок з розробки технологічного процесу сервісного 

обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства та 

забезпечення належного рівня якості продукції та послуг у сфері ресторанного 

бізнесу; набуття навичок розв’язання проблемних ситуацій в процесі 

обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства.   

Практичні  заняття суттєво доповнюють зміст лекційного матеріалу. 

Знання, уміння та навички, набуті під час виконання лабораторних робіт, 

дозволять майбутнім фахівцям професійно організовувати процес 

обслуговування різних контингентів споживачів у закладах ресторанного 

господарства та поза їх межами, дотримуватися законів та процесів, що 

використовуються при організації надання послуг на підприємствах 

ресторанного господарства. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 
Практичні роботи виконуються за розкладом навчальних занять.  

Перед практичним  заняттям студентам слід ознайомитись з його змістом 

та обсягом, вивчити теоретичний матеріал, необхідний для виконання роботи. 

Ступінь підготовленості до заняття студент повинен перевірити, відповівши на 

запитання для самоперевірки, подані до кожної теми. 

До виконання практичної роботи студенти допускаються після співбесіди з 

викладачем, яку проводять з метою виявлення теоретичних знань студентів та за 

наявності підготовленого протоколу практичної роботи, залишивши в його тексті 

вільні місця внесення відпрацюваних на резутатів роботи та написання 

висновків. 

Протокол кожного практичного заняття має містити такі дані: 

- дата проведення заняття; 

- номер і назва роботи; 

- мета і завдання роботи; 

- вихідні дані; 

- порядок виконання роботи;  

- висновки. 

Кожний студент виконує роботу самостійно. 

Виконана робота вважається зарахованою після захисту її студентом та 

перевірки і підписання протоколу викладачем. 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ 
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В ЛАБОРАТОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ В 

ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА  
Практичні заняття проводяться в лабораторії організації обслуговування в 

закладах ресторанного господарства   та ресторанного бізнесу під керівництвом 

викладача. 

Під час роботи в лабораторії треба бути особливо уважним, не займатися 

сторонніми справами, не відволікати увагу працюючих. Студенти мають 

дотримуватись вимог з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної 

безпеки. В разі їх недотримання студенти несуть дисциплінарну 

відповідальність. 

Перед початком практичних занять студенти проходять інструктаж з 

техніки безпеки, відмітка про який робиться у спеціальному журналі. Крім того, 

під час кожної роботи вони одержують усний інструктаж від викладача. 

На практичних заняттях студенти зобов’язані: 

- починати виконання завдань згідно теми практичної роботи тільки після 

дозволу викладача; 

- застосовувати необхідні для безпечної роботи справне устаткування, 

інвентар, пристосування; використовувати їх лише для тих робіт, для яких вони 

призначені; 

- під час роботи з використанням різного виду обладнання дотримуватися 

вимог безпеки, викладених в експлуатаційній документації виробника 

обладнання. 

На практичних заняттях студентам забороняється: 

- використовувати посуд із тріщинами й щербинами. У разі виявлення 

такого повідомити про це викладача ; 

- переносити посуд стопками із 11 і більше одиниць, а також скляний 

посуд в руках більш ніж дві одиниці в кожній; 

- палити, смітити, голосно розмовляти, знаходитись у верхньому одязі, без 

необхідності переходити з місця на місце і захаращувати робочі місця 

сторонніми предметами. 

Після закінчення роботи в лабораторії необхідно вимкнути всі 

електроприлади, якими користувалися, та прибрати свої робочі місця. 

 

ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ В 

ЛАБОРАТОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ В 

ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА  
Порушення правил техніки безпеки при виконанні практичної роботи 

можуть призвести до нещасних випадків. 

Кожен студент повинен уміти надати першу долікарську допомогу 

потерпілому. Для цього у лабораторії знаходиться аптечка. 

Послідовність надання першої допомоги:     
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- усунути вплив на організм ушкоджуючих факторів, котрі 

загрожують здоров’ю та життю потерпілого, оцінити його стан;  

- визначити характер та важкість травми, найбільшу загрозу для 

життя потерпілого і послідовність заходів щодо його рятування; 

- виконати необхідні заходи з рятування потерпілого в послідовності 

терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, здійснити штучне 

дихання, провести зовнішній масаж серця);  

- підтримати основні життєві функції потерпілого до прибуття 

медичного працівника;  

- викликати швидку медичну допомогу або вжити заходів щодо 

транспортування потерпілого до найближчого лікувального закладу. 

 При ураженні електричним струмом, перш за все, потрібно знеструмити 

постраждалого, незабуваючі про власну безпеку. Для цього необхідно вимкнути 

джерело електроживлення (вимикач знаходиться в навчальному класі у межах 

доступності).  

Після припинення дії електричного струму на людину необхідно 

викликати лікаря, а до його прибуття надати потерпілому необхідну допомогу. 

Заходи долікарської допомоги залежать від стану, в якому перебуває 

потерпілий. Для оцінки стану потерпілого перевіряють наявність у нього 

свідомості, дихання, пульсу. Потерпілий, після звільнення від дії електричного 

струму, зазвичай може перебувати в одному з трьох станів: 

- при свідомості; 

- непритомний, однак у нього є дихання та пульс; 

- у стані клінічної смерті (відсутнє дихання та не прощупується пульс). 

Якщо потерпілий при свідомості, то його необхідно покласти на підстилку 

з тканини чи одягу, створити приплив свіжого повітря, розстібнути одяг, що 

стискає та перешкоджає диханню, розтерти та зігріти тіло і забезпечити спокій 

до прибуття лікаря.  

Потерпілому, що знаходиться в непритомному стані, треба дати понюхати 

нашатирний спирт або збризнути обличчя холодною водою. Коли потерпілий 

прийде до тями, дати йому випити 15-20 крапель настоянки валеріани та 

гарячого чаю. 

За відсутності ознак життя (дихання та пульсу) потрібно негайно 

розпочати серцево-легеневу реанімацію (СЛР); адже імовірність успіху тим 

менша, чим більше часу минуло від початку клінічної смерті. До заходів СЛР 

належать штучне дихання та непрямий (закритий) масаж серця.  

Штучне дихання виконується способом «з рота в рот» або «з рота в ніс». 

Людина, яка надає допомогу, робить видих зі своїх легень у легені потерпілого 

безпосередньо в його рот чи ніс; у повітрі, що видихається людиною є ще 

досить кисню. Попередньо потерпілого необхідно покласти спиною на тверду 

рівну поверхню, звільнити від одягу, що стискає (розстебнути комір сорочки, 

пасок, послабити краватку), підкласти під лопатки невеликий валик з будь-якого 

матеріалу (можна з одягу), відхилити голову максимально назад. 
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Перш ніж розпочати штучне дихання, необхідно переконатися в 

прохідності верхніх дихальних шляхів, які можуть бути закриті запалим язиком, 

сторонніми предметами. 

Рятівник робить глибокий вдих, а потім, щільно притиснувши свій рот 

через марлю до рота потерпілого (при цьому, як правило, закриває ніс 

потерпілого своєю щокою), вдуває повітря в легені. При цьому грудна клітка 

потерпілого розширяється. За рахунок еластичності легень та грудної стінки 

потерпілий робить пасивний видих. У цей час його рот повинен бути відкритим. 

Частота вдування повітря повинна становити 12 разів за хвилину. Аналогічно 

виконується штучне дихання способом «з рота в ніс»; при цьому вдувають 

повітря через ніс, а рот потерпілого повинен бути закритим. 

При проведенні штучного дихання слід бути уважним: коли у потерпілого 

з’являються перші ознаки слабкого поверхневого дихання, необхідно до нього 

пристосувати ритм штучного дихання. 

У випадку зупинки серця, яку можна визначити за відсутністю у 

потерпілого пульсу на сонній артерії та розширенням зіниць або у разі 

фібриляції серця, необхідно одночасно зі штучним диханням проводити 

непрямий масаж серця. 

При необхідності проведення непрямого масажу серця потерпілого 

кладуть спиною на тверду поверхню (підлога, стіл), оголюють його грудну 

клітку, розстібають пасок. Рятівник стає ліворуч або праворуч від потерпілого, 

поклавши на нижню третину грудної клітки кисті рук (одна на одну), енергійно 

(поштовхами) натискає на неї. Натискати потрібно досить різко, 

використовуючи при цьому масу власного тіла, і з такою силою, щоб грудна 

клітка прогиналась на 4-5 см у бік хребта. Необхідна частота становить 60-65 

натиснень на хвилину. 

Масаж серця необхідно поєднувати зі штучним диханням. Якщо СЛР 

виконує одна людина, то заходи щодо рятування потерпілого необхідно 

проводити в такій послідовності: після двох глибоких вдувань у рот чи ніс 

зробити 15 натиснень на грудну клітку, потім знову повторити два вдування і 15 

натиснень для масажу серця і т.д. Якщо допомогу надають двоє рятівників, то 

один повинен робити штучне дихання, а інший - непрямий масаж серця, 

причому під час вдування повітря масаж серця припиняють. Після одного 

вдування повітря в легені потерпілого необхідно п’ять разів натиснути на його 

грудну клітку. 

Заходи щодо оживлення можна вважати ефективними, якщо звузились 

зіниці; шкіра почала рожевіти (у першу чергу, шкіра верхньої губи); при 

масажних поштовхах явно відчувається пульс на сонній артерії. Штучне 

дихання та непрямий масаж серця необхідно виконувати доти, поки у 

потерпілого повністю не відновиться дихання та робота серця або поки не 

прибуде швидка медична допомога. 
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Практична робота № 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТОЛОВОЇ БІЛИЗНИ.  

СПОСОБИ СКЛАДАННЯ ПОЛОТНЯНИХ СЕРВЕТОК  

ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Мета і завдання роботи 

Мета: ознайомлення з різновидами столової білизни та основними 

способами складання полотняних серветок. 

Завдання: вивчити різновиди столової білизни; встановити залежність 

вибору столової білизни від типу та класу закладу ресторанного господарства;  

встановити  залежність вибору способу складання полотняних серветок від виду 

обслуговування; навести приклади схем складання серветок.  

Обладнання та інвентар: скатертини, ручники, рушники, серветки 

полотняні. 

Вихідні дані 

1. Тип підприємства харчування, форма обслуговування та умови 

харчування згідно з варіантом (додаток А). 

 

Порядок виконання роботи 

1. Відповідно до завдання встановити які види столової білизни можливо 

використовувати в даному типі закладу ресторанного господарства. Навести їх 

характеристику. 

2. Навести 5-10 схем складання полотняних серветок, відповідно до 

завдання та наочно продемонструвати їх. Обґрунтувати вибір саме цих способів 

складання серветок в даному варіанті. 

3. Висновок. 

 

Рекомендації щодо порядку виконання роботи 

 В закладах ресторанного господарства для оформлення залу і 

обслуговування споживачів використовують різні види столової білизни. До 

основних видів білизни відносяться скатертини, серветки, ручники і рушники. 

Відповідно до розмірів кришок столів промисловість шиє скатертини 

розмірами: 135х135, 150х150, 135х195, 150х225, 150х250, 173х208, 173х250, 

173х280, 173х500 см. 

Ручники виготовляють із білої лляної тканини. Складений учетверо 

ручник розміром 35х85 см використовується для подачі блюд. 

Рушники для полірування посуду й наборів виготовляють розміром 

100х40 см з м'якої бавовняної тканини, що легко убирає вологу. Їх шиють із 

білої тканини в широку смужку або велику клітину. 

Невід’ємною складовою ресторанного обслуговування є наявність на 

обідніх столах серветок. 
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Для ресторанного обслуговування використовують тільки квадратні 

серветки. Їх ще називають «гостьовими», оскільки вони є предметами 

індивідуального користування. Вони служать для захисту одягу гостя від 

забруднення, ними витирають руки і обтирають рот. Ці серветки повинні бути з 

того ж матеріалу, що і скатертина. 

Серветки виготовляють великі, середні і малі. Великі мають розміри 

60x60 см. При підготовці до роботи ці серветки складають за довжиною втричі і 

пропрасовують. Таку серветку можна використовувати як для сервіровки столу, 

так і для подачі страв. Вона може бути використана як ручник або рушник. Але 

така велика серветка незручна для сервіровки. Вона не так легко складається в 

красиві ефектні форми, якими офіціанти прикрашають столи.  

Набагато частіше, особливо у вітчизняних ресторанних закладах, можна 

побачити середні за розмірами серветки. Довжина сторони такої квадратної 

серветки 46-53 см, такі серветки при зберіганні складають навпіл і 

пропрасовують. Саме ці серветки прикрашають столи в ресторанах. Вони легко 

складаються, ними зручно користуватися. З способами складання серветок 

сьогодні ознайомимося. 

Малі серветки мають розміри 25x25, 30x30, 35x35 см. Вони бувають 

кольоровими, їх часто називають «чайними» і використовують для сервіровки 

чайних і кавових столів. Малі серветки не складають в складні форми, їх часто 

кладуть на тарілку в розгорненому вигляді. 

Спеціальні серветки, які кладуть під тарілку, використовують замість 

скатертини, якщо необхідно накрити стіл з цінних порід дерева з красивою 

стільницею. Наприклад, замість скатертини на полірованому столі можна 

використовувати серветки прямокутної форми розмірами 50x35 см. Розміри і 

форми спеціальних підтарілкових серветок можуть бути різними. Головне, щоб 

на них змогли розміститися всі предмети індивідуальної сервіровки разом з 

приладами. Серветки підтарілок можуть гармонувати з настільними доріжками і 

використовуватися поверх скатертини для прикраси банкетного столу. Їх 

виготовляють як кольоровими, так і однотонними, з ажуром або без нього. 

Полотняні серветки поступають після прання випрасуваними і 

складеними вдвоє. В залежності від виду обслуговування серветки складають, 

використовуючи більш чи менш складні способи. Різні форми складання 

серветок поділяють на низькі і високі. Так, для сніданку чи обіду їх складають 

вчетверо, трикутником, трубочкою, способом «віяло» чи «карман». При 

сервіруванні вечері чи бенкетних столів використовують такі складні способи 

складання серветок, як «тюльпан», «свіча», «джонка» і т.п. 

Будь який спосіб складання починається з того, що складену вдвоє 

серветку офіціант розкладає її і далі складує по визначеній схемі. Приклади 

схем складання полотняних серветок наведено у додатку Б. 

Серветочний етикет від доісторичних часів до наших днів. 

Правило 1. Якщо Вам дали серветку, використовуйте її. Не залишайте її на 

столі нетронутою.  
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Правило 2. Почекайте, доки господар столу розгорне свою серветку. 

Тільки після цього розкладайте свою. 

Правило 3. Якщо серветка занадто велика і спадає з колін, варто згорнути 

її до потрібних розмірів. 

Правило 4. В культурному товаристві за столом на прийнято робити 

різких розмашистих рухів. Не варто агресивно трусити серветкою, щоб 

розгорнути її. Не витирайтесь серветкою так, нібито це рушник для вранішнього 

вмивання. 

Правило 5. Не спішіть розгортати серветку, дочекайтесь поки принесуть 

страву. 

Правило 6. Якщо Вам необхідно вийти з-за столу, залиште серветку на 

стільці або зліва від тарілки. Після їжі покладіть серветку також зліва від 

тарілки, але в жодному випадку не на тарілку. 

Правило 7. Де ж місце для серветки? На ваших колінках! В жодному 

випадку ні за поясом, ні за коміром. Хоча, якщо Ви знаходитесь в товаристві, де 

така поведінка допустима, впевнено робіть так. Наприклад, на півдні Італії або в 

Нью-Джерсі подають спагеті під чудовим соусом з морепродуктів. Такою 

стравою краще насолоджуватися, не турбуючись про червоні плями на сорочці і 

брюках. Багато італійців і американці-вихідці з Італії заправляють серветку за 

комір, сприймаючи це як невід’ємну частину страви. В їх товаристві можна 

діяти так же. 

А що ж щодо офіціантів з серветкою через руку? Це зручно з практичної 

сторони на випадок інцидентів з плямами - серветка завжди під рукою. Ця 

практика зародилася декілька століть назад у Франції, де за манерою носіння 

серветки визначали, що буде на обід. Взагалі, серветками користуються 

протягом тисяч років. 

Можливо, ще печерні люди користувалися шкурами волохатих мамонтів, 

щоб витерти залишки вдалого барбекю - хоча, вірогідно ми це не знаємо. Але 

точно відомо, що в Бронзовому віці в різних куточках світу люди 

використовували щось на зразок серветки. 

Перша згадка про серветки була у стародавніх римлян. Уявіть собі 

отакого давньоримського любителя поїсти Буфетуса Алканетуса, який після 

бурхливої трапези тягнеться через стіл за своєю давньоримської серветкою - в ті 

часи для цих цілей служило сире тісто. Тісто прикладали до обличчя, і до нього 

прилипали залишки їжі. Потім, його можна було спекти і з'їсти свою серветку 

разом із залишками трапези. 

У більш пізні часи на звані обіди кожен давньоримський співтрапезник 

приносив з собою свою ткану серветку. Деякі з принесених серветок були 

вишиті золотом. 

Після падіння Риму Європа вступила в дрімучі християнські часи, відомі 

своїми неотесаними баронами і немитими принцесами. Серветки виявилися в 

забутті, адже витиралися в ті часи подолом сукні або рукавом. Літописи 

замовчують, як лицарям в залізних обладунках вдавалося це проробляти. 
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За часів Ренесансу у Франції увійшла в побут велика, розміром на весь 

стіл, серветка. Вона була громадською, і кожен за столом міг витерти нею руки 

та обличчя. Ймовірно, це і був предок сучасної скатертини. З часом предок 

ставав все менше і менше в розмірі, поки кожен не отримав свою особисту 

серветку. 

У 1700 році французька аристократія проголосила правила серветкового 

етикету, деяких з них ми дотримуємося і сьогодні. Наприклад, за столом ми не 

витираємо ніс своєю серветкою або серветкою сусіда. 

 

Запитання для самоперевірки 

 1. Навести види та асортимент столової білизни яка використовується в 

закладах ресторанного господарства. 

 2. Назвіть типорозміри столової білизни. 

 3. Навести характеристику різних видів столової білизни. 

 4. Які способи складання полотняних серветок Вам відомі?  

 5. Які вимоги висуваються до столової білизни 

 

 

Практична робота  № 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕБЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ  

В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Мета і завдання роботи 
Мета: ознайомлення з характеристикою меблів та обладнання для 

торгових приміщень в закладах ресторанного господарства, з асортиментом 

столового посуду та наборів. 

Завдання: вивчити меблі та устаткування для споживання кулінарної 

продукції та для зберігання і транспортування посуду, страв; знати 

характеристику та призначення столового посуду та основних і допоміжних 

столових наборів; підбирати меблі, устаткування, посуд та набори для різних 

типів і класів закладів ресторанного господарства. 

Обладнання та інвентар: тарілки: пиріжкові, закусочні, столові, глибокі; 

набори: закусочний, столовий, рибний, десертний, фруктовий; кляний посуд: 

чарки лікерна, горілчана, коньячна, рейнвейна, лафітна, мадерна, келихи для 

води, шампанського та вина, допоміжні прибори. 

 

 

 

Вихідні дані 

1. Завдання для підготовки презентаційного матеріалу згідно варіанту 

(додаток В). 
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Порядок виконання роботи 

1. Відповідно до завдання підготувати презентацію в Power Point. Кожна 

презентація повинна мати наступну структуру: тема доповіді, номер варіанту, 

виконавці (ПІБ, курс та номер групи), зміст доповіді, основні положення, 

висновки, використана література. Презентація та доповідь не повинні 

перевищувати 7 хвилин. 

2. Ознайомившись з теоретичними положеннями теми заняття наочно 

ознайомитися з асортиментом столового посуду та наборів. 

3. Визначити, які види столового посуду і наборів використовуються в 

різних типах закладів ресторанного господарства. 

4. Висновок. 

 

Рекомендації щодо порядку виконання роботи 

Основним  обладнанням  торговельних  приміщень  закладів  

ресторанного господарства  є:  столи  звичайні,  банкетні, фуршетні,  стільці  та  

крісла,  дивани, підсобні столи для офіціантів, серванти, пересувні сервірувальні 

столики, холодильні шафи. 

Меблі  закладів ресторанного господарства повинні відрізнятися  

естетичними  перевагами,  міцністю, легко  піддаватися  санітарній  обробці,  

забезпечувати  максимальний  комфорт для споживачів, створюючи необхідні 

умови для відпочинку. 

Норми оснащення меблями залів закладів ресторанного господарства 

різних типів, приблизне співвідношення між столами різної місткості у залах 

закладів ресторанного господарства та характеристика меблів торгових залів 

наведено в додатку Г. 

У ресторанному господарстві використовується посуд різних видів: 

порцеляновий, фаянсовий, керамічний, скляний, кришталевий, металевий, 

дерев'яний, пластмасовий. 

Асортимент  і  кількість  столового  посуду  встановлюють  на  підставі  

нормативів виходячи з типу, класу закладу, його потужності, режиму роботи, 

форм обслуговування. Нормативи визначені з урахуванням потреби трьох, 

трьох з половиною комплектів на місце. Така кількість посуду забезпечує 

безперебійне і якісне обслуговування споживачів. Оскільки передбачається, що 

1 комплект знаходиться в залі, 1 - в мийній столового посуду, 1 - в сервізній. 

Порцеляновий посуд найбільш витончений, відрізняється легкістю, 

прозорістю, в основному застосовують в ресторанах, барах, кафе з 

обслуговуванням офіціантами. В ресторанах, барах «люкс»  і вищого класу 

використовують фірмовий посуд, що виготовлений за спеціальним 

замовленням. Він має фірмовий знак - емблему закладу або фірмовий малюнок.  

Посуд з порцеляни вперше з’явився в Китаї, потім в Японії. У Європі 

центром виготовлення порцеляни стала Німеччина. Посуд виготовлюється зі 

спеціальної маси, покривається спеціальною емаллю й випалюється в печах. 
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Перша фабрика по виробництву посуду була побудована купцем 

А.Гребенщиковим в 1724р. в Москві. Новий етап розвитку кераміки в Росії 

починається з відкриття Д.И.Виноградовим способу виробництва російського 

порцеляну. Під його керівництвом в 1744р. був побудований перший у країні 

порцеляновий завод під Петербургом. У цей час порцелянові вироби 

випускають Дулевский, Ризький, Барановський та інші заводи.  

Зараз промисловість випускає столовий посуд зі скломас і вогнестійкого, 

небиткого скла (наприклад, посуд фірми «Аркопал»). 

Порцеляновий посуд, що використовується в ресторанах, різноманітний за 

формою, розмірами. Тарілки мають різну форму, гладкі краї, різні розміри й 

місткість. Роль тарілок здавна виконували миски. Вперше тарілки на Русі 

з’явилися в XVI столітті. У ресторанах класу люкс і вищий клас 

використовують тарілки з позолоченою окантовкою й емблемою ресторану. 

Фаянсовий посуд на відміну від порцелянового - непрозорий, з товстими 

стінами; застосовують в основному в їдальнях, закусочних, кафе. 

Керамічний  посуд - майоліковий  і  гончарний,  основною  сировиною  

для виготовлення служить глина. Майолікові вироби покривають зовні і 

зсередини глазур'ю. Гончарний посуд має природне забарвлення. Керамічний, а 

також дерев'яний  посуд  застосовують,  як  правило,  для  подавання  

національних  страв  і напоїв в спеціалізованих закладах.  

На підприємствах ресторанного господарства, стилізованих під старовину, 

зі спеціалізацією на приготуванні блюд національної кухні, широко 

використовують дерев'яний посуд: хлібниці для подачі хліба, пиріжків, пирогів, 

кулеб'як; соусники; набори для спецій; тарілки й блюда для холодних закусок, 

десерту, фруктів; кружки для напоїв (квас монастирський, вода бруснична й ін.); 

келихи для прохолодних напоїв; столові й розливальні ложки. 

Дерев'яний посуд виготовлюють з твердих порід дерева, для міцності й 

вологонепроникнення його просочують спеціальним складом і покривають 

лаком. На дерев'яному посуді варто подавати холодні блюда й закуски у вигляді 

канапе, волованів, тарталеток з різними начинками, а також фаршировані овочі, 

тощо. Можна подавати й гарячі блюда з натуральних продуктів, нарізаних 

невеликими шматочками (під виделку). 

У спеціалізованих ресторанах хліб, пиріжки до супів можна подавати на 

різьблених дошках, прикрасою яких є фактура дерева й різьблення по краях, 

виконане в національному стилі. 

Металевий посуд використовують для приготування  і подавання гарячих 

закусок, перших і других страв, гарячих солодких страв і напоїв.  

З давніх часів для використання в домашніх умовах металевий посуд 

виготовлявся з міді, а багаті користувалися посудом зі срібла й золота. Однак 

цей посуд був дорогим й непрактичним для використання в установах 

харчування. Тому перші підприємства масового харчування використовували 

посуд з кераміки, а з винаходом різних сплавів почали використовувати 
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нержавіючу сталь, мельхіор (сплав міді й нікелю), нейзильбер (сплав міді, 

нікелю й цирку). 

Сьогодні промисловість виготовлює металевий посуд з різноманітних 

сплавів, до складу яких входять коштовні метали, а саме нікель, срібло й навіть 

золото. Воно має властивості легко нагріватися й прохолоджуватися, що дає 

можливість подавати споживачеві блюда необхідної температури. 

Металевий посуд застосовується на підприємствах ресторанного 

господарства в різноманітному асортименті. 

Скляний  і  кришталевий  посуд  використовують  для  подавання  

алкогольних і безалкогольних напоїв, десерту, фруктів.  

Ще за старих часів ознакою особливої культури вважалося частування 

гостей напоями з келихів і склянок гарної форми. Чимало далеких родичів 

налічується в сучасних фужерів і чарок: кубки, роги, чари й чарки, келихи, чаші, 

ковші. 

У Західній Європі перший скляний посуд з'явився у Венеції. Це скло 

виготовлялося за особливою технологією й одержало назву «венеціанське». 

У підприємствах ресторанного господарства для сервіровки столу 

використовують кришталевий і скляний посуд різних видів. Кришталевий посуд 

застосовується в ресторанах класу люкс і вищий клас при обслуговуванні 

банкетів. 

Для виготовлення звичайного столового скла застосовують кварцовий 

пісок, луги, поташ. Для виробництва кришталю використають кращі сорти скла, 

додаючи в скломасу свинець або срібло для прозорості, гри світла й 

«мелодійності». 

Існують різні види обробки кришталю: гравірування - неглибокий 

матовий малюнок, огранювання – широка полірована грань, різьблення – 

глибокі борозни в основному трикутного перетину. При частому перетинанні 

борозен утвориться сітка - алмазна грань. 

Поряд з безбарвним кришталевим посудом використовують кольоровий, 

при виготовленні якого в скломасу додають барвники: люстрин, кобальт і ін. 

Поєднання посуду з безбарвного й кольорового кришталю при сервіровці 

столу створює великий ефект в оформленні залу ресторану. 

У повсякденному обслуговуванні в ресторанах і кафе використовують 

звичайний скляний посуд або посуд зі скла, пофарбованого окислами 

рідкоземельних металів. 

Скляний посуд слугує для подачі різних видів холодних солодких блюд і 

напоїв. Підбирають скляний посуд по місткості, формі, кольорам c урахуванням 

характеру напою або блюда й умов їхньої подачі (у ресторані, кафе, барі й т.д.). 

Місткість келихів, чарок залежить від міцності напою: чим він міцніше, тим 

менше повинна бути місткість чарки. 

Набори для спецій і приправ виготовлюють з пресованого скла у вигляді 

флаконів, установлених на металевій підставці. 
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Посуд  з пластмас  застосовують для обслуговування пасажирів 

морського, повітряного й залізничного транспорту. 

Посуд і набори з полімерних матеріалів (металита, полікарбонату, 

полістиролу й ін.) мають такі важливі властивості, як легкість, велика міцність, 

хімічна стійкість і відносно невисока вартість. Це обумовило їхнє широке 

застосування в підприємствах ресторанного господарства, розташованих у 

зонах відпочинку, кафе - автоматах і ін. На цих підприємствах можуть 

використовуватися з полімерів тарілки, блюдця, чашки, підноси, склянки, 

чарки, підставки для яєць, креманки, прибори для спецій, сухарниці; вази для 

фруктів, серветок і квітів, столові набори. Для обслуговування банкетів - 

прийомів по типу фуршет і коктейль застосовують пластмасові шпажки, 

вилочки для подачі бутербродів канапе й інших дрібних закусок. Для фруктів, 

що входять до складу коктейлів, слугують спеціальні коктейльні шпажки. 

Характеристика столових приборів. 

Першим прибором, що винайшла людина, був ніж. Ще в кам'яному віці це 

були пластини з міцного каменю. Наші далекі предки не розрізняли бойові, 

мисливські та столові ножі. Кожна людина носила свій ніж за поясом і 

використовувала його для різних цілей. Спеціальні столові ножі узвичаїлися 

тільки в XVI ст., але й вони мали гострий, як у кинджала, кінець. Закруглити 

кінці ножів, щоб їх не пускали в хід під час обідніх сварок, уперше 

запропонував Наполеон. Згодом люди винайшли ложку. Перші ложки 

виготовлялися з дерева, у міру появи металів їх почали виготовляти з міді, 

срібла й інших металів. В XVI столітті в Європі стало звичайною справою 

користуватися ножем і ложкою. Виделка вкоренилася повільно. Перші виделки 

були із двома зубцями й були тільки в дуже заможних людей. Тільки в XVII 

столітті при французькому королівському дворі почали користуватися 

виделками, якими ми користуємося в цей час. 

Характеристика та призначення різних видів столового посуду та наборів 

наведено в додатку Д. 

 

Запитання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте меблі для споживання кулінарно продукції в залах закладів 

ресторанного господарства та поза їх межами. 

2.Охарактеризуйте меблі та обладнання для транспортування посуду, 

страв у залах підприємств харчування. 

3. Охарактеризуйте меблі та обладнання для відпускання кулінарнох 

продукції та зберігання посуду і білизни в залах закладів ресторанного 

господарства. 

 4. Дайте  характеристику  порцеляновому посуду,  який  використовують в 

закладах ресторанного господарства.  

 5.  Дайте  характеристику  фаянсовому посуду,  який  використовують в 

закладах ресторанного господарства. 
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 6.  Дайте  характеристику  металевому посуду,  який  використовують в 

закладах ресторанного господарства. 

 7.  Дайте  характеристику  скляному та кришталевому посуду,  який  

використовують в закладах ресторанного господарства. 

 8. Дайте  характеристику  пластмасовому посуду,  який  використовують в 

закладах ресторанного господарства. 

 9.  Назвіть  призначення  закусочного,  рибного,  столового,  десертного та 

фруктового приборів. 

 10. Які допоміжні прибори Вам відомі? Наведіть їх коротку 

характеристику. 

 

 

 

 

Практична  робота № 3 

 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ПРИМІЩЕНЬ 

ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ДО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ 

 

Мета і завдання роботи 

Мета: ознайомлення з технологічним процесом підготовки торгівельних 

приміщень до обслуговування споживачів в закладах ресторанного 

господарства. 

Завдання: розробити схеми різних способів розміщення меблів в 

торгівельних залах підприємств харчування залежно від конфігурації 

приміщень та їх місткості, надати рекомендації щодо раціонального розміщення 

меблів в торгівельних залах; підготувати до обслуговування посуд, прибори та 

столову білизну, сервірувати столи в залежності від умов харчування та різних 

типів закладів ресторанного господарства, змоделювати процес підготовки 

персоналу до обслуговування.  

Обладнання та інвентар: тарілки: пиріжкові, закусочні, столові; набори: 

закусочний, столовий, рибний, десертний, фруктовий; скляний посуд: чарки 

лікерна, горілчана, коньячна, рейнвейна, лафітна, мадерна, келихи для води, 

шампанського та вина, серветки полотняні, скатертини. 

Вихідні дані 

1. Завдання для моделювання процесу підготовки до обслуговування 

споживачів у закладах ресторанного господарства (додаток Е). 

 

Порядок виконання роботи 

1. Відповідно до завдання підготувати доповідь або презентацію в Power 

Point. Кожна доповідь (презентація) повинна мати наступну структуру: тема 

доповіді, номер варіанту, виконавці (ПІБ, курс та номер групи), зміст доповіді, 



16 

 

основні положення, висновки, використана література. Презентація або 

доповідь не повинні перевищувати 7 хвилин. 

2. Ознайомившись з теоретичними положеннями теми заняття наочно 

продемонструвати у вигляді схем та креслень способи розміщення меблів у 

залах закладів ресторанного господарства різних типів згідно з завданням 

викладача. Навести переваги та недоліки кожного варіанту розтановки меблів.  

3. Продемонструвати попереднє сервірування столів для різних типів 

закладів ресторанного господарства та умов харчування за завданням 

викладача. 

4. Висновок. 

 

Рекомендації щодо порядку виконання роботи 

Технологічний процес підготовки торгівельних приміщень до процесу 

обслуговування споживачів  в закладах ресторанного господарства складається 

з послідовних операцій  до яких входить:  

1. Клінінгова підготовка торгових приміщень. 

2. Розміщення меблів у залі. 

3. Підготовки до обслуговування посуду, приборів та столової 

білизни. 

4. Попереднє сервірування столів. 

5. Підготовка персоналу до обслуговування. 

В закладах ресторанного господарства клінінгові роботи проводяться двічі 

на день – на початку (основне) і наприкінці робочого дня (кінцеве) і залежать 

від функціональної спрямованості приміщень для обслуговування (торгівельні 

зали, вестибюльна група приміщень, кімнати для відвідувачів, тощо). 

Основне прибирання  проводять в ранкові часи і закінчують за 1-2 години 

до відкриття закладу з обов’язковим  провітрюванням приміщень. 

Послідовність прибирання приміщень для обслуговування залежить від 

матеріалу, з якого виготовлена підлога . 

Прибирання паркетної підлоги або виготовленої з килимового покриття 

виконують сухим способом, а підлоги з синтетичних матеріалів – вологим. 

Якщо підлога потребує вологого прибирання, то спочатку прибирають пил з 

меблів, підвіконня, устаткування, а потім обробляють підлогу. При сухому 

прибиранні спочатку прибирають підлогу, а потім пил з предметів, які 

знаходяться у залі. 

Розміщення меблів у залах це, так би мовити, своєрідне мистецтво. Вдало 

розміщенні меблі створюють зручність як для відвідувачів так і для персоналу 

та надають можливості раціонально використовувати площу залів. 

Розміщення меблів у залі залежить від форми приміщення, розташування 

дверей, колон, естради, тощо. Зорове сприйняття залу формується за рахунок 

форм і кольорового рішення меблів. Меблі можуть підкреслювати вільний 

простір залу, розподіляти, або поєднувати інтер’єр торговельних приміщень, 

зорово змінювати їх пропорції. Столи розміщують прямими лініями, або 
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групами-зонами, які поділяють основними і додатковими проходами; у 

шаховому порядку. У ресторанах ширина основних проходів повинна бути не 

менше 2 м, у залах кафе, барах і закусочних – 1,2...1,6 м (1,6 м у тих 

підприємствах, де харчуються стоячі), у їдальнях – 1,35 м. Додаткові проходи 

необхідні для розподілу потоків відвідувачів. У ресторанах ширина їх має бути 

не менше 1,5 м, у кафе, барах і закусочних – 0,9 (1,1), у їдальнях – 1,2 м. 

Додатковий прохід до окремих місць (між спинками відсунутих стільців) для 

ресторанів і їдалень передбачається не менш 0,6м, для кафе, закусочних, барів – 

не менш 0,4 (0,7) м. 

Поміж групами столів, біля стін, колон у залах, де застосовується метод 

обслуговування споживачів офіціантами, розміщують серванти, підсобні 

столики. 

Після розміщення меблів у залі бригадир офіціантів одержує в сервізній 

під розписку посуд і столові набори, а у білизняній - скатертини, рушники, 

серветки. 

Нормами оснащення передбачена наявність в закладах ресторанного 

господарства трьох, трьох з половиною, а інколи і чотирьох комплектів посуду 

та столових наборів на одне місце. Два комплекти знаходяться в обігу в залі і на 

роздачі, третій - в мийній столового посуду. 

Така кількість посуду і столових наборів забезпечує нормальне об-

слуговування споживачів при дво- і триразовій оборотності посадочного місця 

за годину. У вечірні години, коли місце за столом використовується практично 

один раз, потреба в посуді скорочується до півтора комплекта на одне місце. 

Столовий посуд і набори для залів закладів ресторанного господарства 

(зокрема, ресторанів) надходять з приміщення для зберігання матеріально-

технічних засобів під звіт особи, яка відповідальна за їх зберігання. 

Відповідальність за зберігання посуду, що знаходиться в обігу, та столових 

наборів у закладах з обслуговуванням офіціантами може покладатися на 

працівника сервізної, метрдотеля чи адміністратора залу, бригадира офіціантів, 

а в закладах із самообслуговуванням на особу, яка уповноважена на це наказом 

директора закладу.  

З ними укладають договір про матеріальну відповідальність. 

За згодою працівників може бути встановлена бригадна відповідальність 

офіціантів за посуд та столові набори, що знаходяться в обігу в залі. Бригадна 

відповідальність також оформляється договором. 

У більшості випадків практикується видача посуду під звіт бригадиру 

офіціантів або іншій відповідальній особі, яка видає їх офіціантам і здає в кінці 

зміни. Облік столового посуду ведеться в журналі. 

У деяких ресторанах порцелярний і металевий посуд в необхідному 

асортименті ставлять на прилавок, щоб офіціанти могли вільно користуватися 

ним без будь-якої розписки. Під розписку видають лише кришталевий посуд і 

столові набори. Можливий також інший варіант, коли посуд знаходиться на 

роздавальній лінії. 
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У  разі потреби при здачі посуду і столових наборів складається акт на бій, 

лом, псування та втрату. В акті перераховують найменування не придатного до 

користування посуду, окремо вказують втрачені предмети. Вказуються також 

прізвища працівників, вини яких стався бій, псування або пропажа посуду. 

Організація  

Підприємство 

АКТ 

на бій, лом, втрату посуду і наборів 

за _________ 20  р. 

(число, місяць) 

Склад комісії: ст. метрдотель 

Сервізниця ____________________    , ст. бухгалтер  

Відповідальна особа: бригадир офіціантів 

Найменування        Кількість      Ціна, Сума,     Обставини бою, посуду, од. 

столо- бій,     втрата     гри.-   гри.-   лому, втрати; винні вих наборів шт.   лом 

(пропажа)   коп.    коп.     особи та їх посади 

Члени комісії: ___ __ 

(підпис) 

 

Рішення адміністрації: Директор 

ресторану (підпис) 

Перераховані в графі «бій», лом» столовий посуд і набори в кількості одиниць 

знищені в нашій присутності. 

Члени комісії:  

(підписи) 

 

Після розміщення меблів за дві години до відкриття залу бригадир 

офіціантів одержує у сервізній і білизняній необхідні для сервіровки столовий 

посуд, прибори й столову білизну і перевозить на спеціальних візках до залу або  

тарілки переносять, накриваючи їх ручником, із сервізної в зал і ставлять на 

серванти та підсобні столи гіркою по 10-12 штук, а фужери, келихи і чарки - на 

підносах, застелених серветками. 

Перед сервіруванням офіціанти протирають (полірують) посуд і столові 

набори ручниками, дотримуючись при цьому певних правил (рис.3.1).  

Перед сервіруванням офіціанти протирають (полірують) посуд і столові 

набори ручниками, дотримуючись при цьому певних правил. Наприклад, ножі 

(кілька штук) беруть лівою рукою через ручник, а правою протирають до 

блиску, потім їх укладають на підноси, застелені серветкою, або в серванти. 
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Виделки та ложки полірують так само, як і ножі, при цьому перевіряючи, чи не 

залишилася між зубцями виделки їжа.  

При протиранні приборів ножі варто тримати лезом від себе, виделки - 

зубцями вниз. 

 

 
Рис.3.1 - Техніка полірування виделок  

Рис.3.2 - Розміщення столових наборів підготовлених до сервірування 

 

Тарілку тримають ребром через ручник лівою рукою, а правою, поступово 

обертаючи, протирають іншим його кінцем (рис3.3). 

Чашку беруть за допомогою ручника в ліву руку, а правою просовують 

частину його в заглиблення чашки і великим пальцем протирають її всередині. 

Фужери полірують двома ручниками. Одним беруть фужер за ніжку, 

іншим полірують. При цьому фужер обертають, не натискаючи пальцями; 

великий палець, обгорнений ручником, знаходиться усередині фужера. Щоб 

перевірити якість полірування, фужер періодично розглядають на світло. 

Підготовлений посуд і прибори розставляють і розкладають на 

підсобному столику або на підносі з серветкою й накривають також серветкою 

(рис.3.2).  

Одночасно підготовляють столові набори зі спеціями. 

Сільнички: наповнюють на 3/4 об'єму сіллю, у відкритих поверхню 

вирівнюють, а край її протирають ручником.  

Перечницю наполовину наповнюють сухим перцем.  

Гірчичницю також заповнюють на 3/4 об'єму і вставляють ложечку. 

Набори для спецій миють щодня і насухо протирають. 

На прохання відвідувачів на стіл ставлять флакончики з оцтом, які 

повинні знаходитись, як і гірчиця, на підсобних столах.  
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Рис.3.3 - Техніка полірування столу 

 

  На підсобних столиках підготовлюють квіти. Можуть бути використані 

традиційні букети або квіткові композиції різних квітів і зелені. Висота букетів 

не повинна перевищувати 30см. 

 Перед сервіровкою столів, що є завершальним етапом у підготовці залу 

до обслуговування, їх накривають скатертинами (рис.3.4). 

На столі розкладають відпрасовані та складені вчетверо скатертини, потім 

розгортають їх і розміщують уздовж столу. Беруть за третій та четвертий кут 

зверху і скатертину різким рухом підіймають та опускають на кришку столу. 

Центральна складка скатертини повинна збігтися з центром столу. Кінці 

скатертини повинні опадати однаково з усіх боків на 25...35 см, але не нижче 

сидіння стільця (рис. 2.1.). На усіх столах рисунок скатертини повинен бути 

направлений в одну сторону. Основні розміри скатертин 173х173 см, 208х173 

см, 250х173 см, 280х173 см, 250х200 см, 500х200 см. Якщо столи нестандартних 

розмірів, то розміри скатертини визначають додаванням до довжини та ширини 

столу подвійну висоту звисання скатертини тобто 25...35 см х 2. 

Після накриття столів скатертинами, розставляють стільці так, щоб кожен 

був супроти середини місця на столі (30х60), яке передбачено на одного 

відвідувача. Потім стільці відставляють на таку відстань, щоб міг пройти поміж 

столом і стільцем офіціант. Такий прийом дозволить офіціанту орієнтуватися на 

центр для кожного місця під час виконання сервірування столу. 

Від підготовки до обслуговування офіціанта і його професійності в 

процесі роботи залежить настрій людей, які прийшли до ресторану, і враження 

від підприємства. 

Офіціант повинен добре знати меню і характеристику страв, склад 

продуктів, з яких їх готують, гарніри і соуси до них, напої, уміти запропонувати 

правильне поєднання окремих страв і напоїв. Також він має знати специфіку 

роботи підприємства ресторанного господарства, форму і документацію 

розрахунку зі споживачами, правильно організовувати своє робоче місце, 

дотримуватися правил етикету. 

Офіціанти високої кваліфікації повинні вміти змішувати й оформляти 

салати, готувати коктейлі в присутності відвідувача. 
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Рис. 3.4 -  Послідовність накриття столу скатертиною 

 

Підготовка персоналу до обслуговування. 

Зовнішній вигляд офіціанта визначається насамперед дотриманням 

гігієнічних вимог. Він має бути ретельно причесаний. Не слід під час роботи 

користуватися гребінцем або поправляти волосся рукою. Також офіціант 

повинен щодня прополіскувати ротову порожнину рідиною, що усуває запах. 

Косметика і прикраси мають бути помірними. Особлива увага 

приділяється чистоті рук і нігтів, які не повинні бути надмірно довгими; не 

дозволяється носити під час роботи персні. 

Всі працівники закладів ресторанного господарства проходять медичний 

огляд у терміни, встановлені органами охорони здоров'я. 

Велику роль у зовнішньому вигляді офіціантів відіграє акуратний, добре 

пошитий та ретельно відпрасований одяг. Офіціант повинен ретельно його 

чистити, перевіряти, чи міцно тримаються ґудзики. Взуття має бути начищене 

до блиску та не стоптане. 

Офіціанти в залі повинні бути одягнені в одному стилі, наприклад, білий 

верх та темний низ, однакові костюми, сорочки чи сукні. Тому в ресторанах і 

барах, особливо високого класу, офіціантам, метрдотелям, барменам, 

буфетникам рекомендується видавати формений одяг. Форма обов'язкова для 

носіння в ресторані тільки в робочий час. 

При підготовці до роботи офіціант має перевірити наявність і стан 

необхідних предметів. Як відзначалося вище, одна із найважливіших речей 
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офіціанта - ручник, необхідний для того, щоб захистити руки від опіків при 

перенесенні гарячих страв, а манжети костюма - від забруднення. Ним також 

можна полірувати столові набори і протирати посуд безпосередньо перед 

подачею на стіл. Чистий, добре відпрасований ручник має бути завжди у 

офіціанта у руці, на руці або на серванті. 

До необхідних речей належать також ключ від касового апарата, бланки 

рахунків, пронумеровані і зброшуровані, видані у підзвіт, індивідуальна 

пластикова картка для роботи на електронному офіціантському терміналі, ключ 

і штопор для відкривання пляшок, авторучка для заповнення рахунків, носова 

хустинка. 

 

Запитання для самоперевірки 

1.Назвіть основні етапи процесу підготовки торговельних приміщень 

закладів ресторанного господарства до обслуговування. 

2.Охарактеризуйте порядок підготовки до обслуговування вестибюльної 

групи приміщень та торгівельних залів в закладах ресторанного господарства. 

3.Наведіть  основні вимоги до підготовки столового посуду інаборів до 

сервірування. 

4.Що таке попереднє сервірування столів? 

5.Чи відрізняється попереденє сервірування столів у закладах різних 

типів? Обгрунтуйте. 

6.Наведіть порядок накриття столу скатертиною. 

7.Як здійснюється підготовка персоналу до обслуговування споживачів? 

8.Що таке акт на бій, лом, псування та втрату посуду? Вимоги до його с 

 

Практична  робота № 4 

 ОСОБЛИВОСТІ СЕРВІРУВАННЯ СТОЛІВ ДЛЯ РІЗНИХ 

ТИПІВ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА З РІЗНИМИ 

МЕТОДАМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Мета і завдання роботи 

 Мета: ознайомлення з основними способами сервірування столів. 

 Завдання: набуття практичних навичок сервірування столів в закладах 

ресторанного господарства.  

Обладнання та інвентар: тарілки: пиріжкові, закусочні, столові, глибокі; 

набори: закусочний, столовий, рибний, десертний, фруктовий; келихи для води, 

шампанського та вина, чашки з блюдцями чайні та кавові, кавник, молочник, 

заварочний чайник, цукорниця, щипці для цукру, серветки полотняні, 

скатертини. 

Вихідні дані 

1. Заклади ресторанного господарства різних типів: ресторан, кафе та 

їдальня; умови харчування: сніданок, обід та вечеря. 
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Порядок виконання роботи 

1. Згідно з завданням викладача відпрацювати той чи інший варіант 

сервіровки столу: 

1.1. Засвоїти варіанти сервірування столу наборами (столовим, закусочним, 

рибним) в різних закладах ресторанного господарства. 

1.2. Показати й пояснити розміщення пиріжкової тарілки при попередньому 

сервіруванні столу до сніданку, обіду чи вечері. 

1.3. Виконати розміщення набору зі спеціями. 

1.4. Пояснити основні види сервірування. Змоделювати один з видів на 

прикладі. 

1.5. Засвоїти послідовність сервірування столу. 

1.6. Підготовити для сервірування столів тарілки, столові набори, скляний 

посуд. 

1.7. Виконати попереднє сервірування столу до сніданку. 

1.8. Виконати попереднє сервірування столу до обіду. 

1.9. Виконати попереднє сервірування столу до вечері. 

2. Висновок. 

 

Рекомендації щодо порядку виконання роботи 

Слово «сервіровка» походить від французького servіr, що означає служити 

й має два значення: підготовка столу до сніданку, обіду, вечері, чаю 

(розміщення посуду у відомому порядку); сукупність предметів, призначених 

для цієї мети (посуд, столова білизна й ін.). 

Сервіровка залежить від типу, класу, методу та форми обслуговування й 

спеціалізації підприємства, характеру обслуговування (сніданок, обід по 

обідньому меню або комплексний обід, вечірнє обслуговування по меню 

замовлених блюд, обслуговування урочистостей). 

Основні правила сервіровки (рис.4.1) полягають в наступному: офіціант, 

тримаючи в лівій руці стопку закусочних тарілок, правою рукою (по центру 

кожного крісла) розставляє їх на столі на відстані 2 см від його краю. Потім 

ліворуч від закусочних розставляє пиріжкові тарілки на відстані 10-15 см від 

центру крісла й на відстані 5см від краю стола. Прибори при розкладанні 

тримають у серветках (виделки в правій, ножі в лівій руці ручками від себе). 

Ліворуч від закусочної тарілки кладуть виделки ріжками нагору спочатку 

(ближче до тарілки) столові, потім закусочні, праворуч ножі лезом до тарілки 

спочатку (ближче до тарілки) столові, потім рибні (якщо замовлене гаряче 

рибне блюдо), потім закусочні. Ручки виделок і ножів повинні бути від краю на 

відстані 2 см між закусочними виделкою й ножем. Відстань між тарілкою та 

столовими наборами, а також між наборами повинна бути 0,5 см. Столові 

набори розміщують паралельно одне одному і перпендикулярно краю столу. 

Десертні набори під час сервірування столу розміщують зверху за основними 

тарілками в послідовності: ніж, виделка, ложка. Потім розставляють фужери - 
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проти кінчика леза ножа. Офіціант бере фужери правою рукою за ніжки, 

перевертає, поміщує по 4-6 шт. між пальцями лівої руки, несе до столу й, 

тримаючи їх за середину ніжки, правою рукою розставляє. 

Завершують сервіровку столу складеною серветкою, що кладуть на місце, 

де потім повинна стояти тарілка з поданим блюдом. Серветку можна покласти й 

на пиріжкову тарілку. 

Кожний офіціант, керуючись основними правилами сервіровки, може 

пропонувати свій варіант розміщення на столі столового посуду й наборів, але 

він повинен бути доцільним і забезпечувати споживачам найбільшої зручності  

 
Рис. 4.1-  Варіант послідовності попередньої сервіровки столу для 

обслуговування у вечірній час 

 

Самий складний варіант сервіровки для вечері наведено на рис.4.2. 

Великий класичний сніданок передбачає наступний варіант сервірування 

столу (рис.4.3): 

- Центральна позиція у тарілки під основне гаряче блюдо (каша / яєчня з 

беконом і т.п.). 

- Ліворуч від тарілки вилка (зубчики вгору) або ложка, а праворуч ніж (гострою 

частиною леза до тарілки). 

- По діагоналі праворуч від головної тарілки виставляються чашечки з кавового 

або чайного сервізу, на своєму блюдечку і з ложкою.  

- Ліворуч і трохи вище рівня центральної тарілки місце для пиріжкової тарілки 

для бутербродів, випічки, хліба з маслом і конфітюру. На тарілочці повинен 

бути окремий додатковий ніж, лезо розташовується вліво. 

Варіант сервіровки столу до сніданку наведено на рис.4.4. 
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Рис. 4.2-  Варіант сервіровки столу в ресторані. 

1. Ніж для масла 2. Пиріжкова тарілка 3. Ложка (для перших страв)  

4. Вилка для риби і морепродуктів 5. Ніж для риби і морепродуктів  

6. Столова виделка 7. Столовий ніж 8. Підставна тарілка 9. Супова 

тарілка 10. Десертна ложка 11. Десертна виделка 12. Стакан для води 

13. Бокал для шампанського 14. Бокал для червоного вина 15. Бокал для 

білого вина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3 - Сервіровка столу для великого класичного сніданку. 

 

Сервіровка обіднього столу №1 (рис. 4.5). 

Основне блюдо в цьому варіанті обіду - густий суп, крем-суп або спагетті. 

- Подібне основне блюдо подають в глибокій тарілці, вона ставиться в центр на 

тарілку для другої страви, яка на початку трапези буде грати роль підставної. 

- Ліворуч від тарілки розташовують вилку, а праворуч ніж і ложку. 

- Зліва від головного блюда знаходиться пиріжкова тарілка для хліба з ножем 

для масла або паштету. 

- Справа по діагоналі від центральної страви ставлять стакан для води або соку, 

а поруч нього винний келих. 
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Рис. 4.4- Сервіровка столу до сніданку 

 

 

 
Рис. 4.5- Сервіровка обіднього столу №1 

 

 Сервіровка обіднього столу №2 (рис. 4.6) 

Обід в даному випадку включає в себе легкий суп, закуску / салат, м'ясну 

страву і десерт. 

- Тарілки виставляються одна усередині іншої - пірамідкою підставок. 

- Зліва дві вилки, праворуч два ножі і ложка. Черговість застосування приладів - 

починаючи від краю. 

- Прибори для десерту викладають над центральною тарілкою. Ложка під праву 

руку - десертна вилка під ліву. 

- Зліва по діагоналі від центрального страви розташовується пиріжкова тарілка 

для хліба з окремим ножем на ній. 

- Келихи і стакан для води / соку ставлять так, щоб найвищий з них був найдалі 

від сидячого за столом. 
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Рис. 4.6 - Сервіровка обіднього столу №2 

 

Запитання для самоперевірки 

1.Охарактеризуйте особливості попереднього сервірування столу для 

різних типів закладів ресторанного господарства. 

2. Наведіть основні правила сервіровки. 

3. Наведіть всі можливі варіанти сервірування столів до сніданку. 

4. Наведіть всі можливі варіанти сервірування столів до обіду. 

5. Наведіть всі можливі варіанти сервірування столів до веч 

 

Практична  робота № 5 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ 

В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. 

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАВАННЯ БУФЕТНОЇ ПРОДУКЦІЇ. ПРАВИЛА 

ТА ТЕХНІКА ПОДАВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ  

І БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ 

 

Мета і завдання роботи  

Метоа: ознайомлення з технологічним процесом зустрічі та 

розсаджування гостей, особливостями приймання замовлень та порядку їх 

виконання; ознайомлення з основними способами, правилами та технікою 

подавання буфетної продукції і алкогольних та безалкогольних напоїв.  

 Завдання: набуття практичних навичок в організації технологічгого 

процесу обслуговування споживачів:зустрічі та розсажуванні, прийому 

замовлення та техніці подавання алкогольних та безалкогольних напоїв. 

Обладнання та інвентар: скляний посуд: чарки лікерна, горілчана, 

коньячна, рейнвейна, лафітна, мадерна, келихи для води, шампанського та вина, 

штопор, серветки полотняні, скатертини. 

 

 

Вихідні дані 

1. Заклади ресторанного господарства різних типів: ресторан, кафе та 

їдальня; умови харчування: сніданок, обід та вечеря. 

 

Порядок виконання роботи 
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  1.  Засвоїти правила зустрічі та розсаджування гостей. 

  2. Виконати прийом замовлення та його оформлення. 

  3. Виконати подавання буфетної продукції .  

  4. Виконати подавання алкогольних та безалкогольних напоїв. 

5. Висновок. 

 

Рекомендації щодо порядку виконання роботи 

Будь-який процес обслуговування в ЗРГ розпочинається з зустрічі гостей. 

На час приходу гостей всі офіціанти повинні бути біля своїх робочих сервантів. 

Гостей, що заходять у зал, зустрічає метрдотель, а якщо він зайнятий або 

відсутній - бригадир або вільний від роботи офіціант. Він вітається з гостями, 

запитує скільки їх і в якій частині залу вони бажають щоб розміщувався столик. 

Пропонує на вибір два-три столи і, отримавши згоду, запрошує до вибраного 

місця. Метрдотель завжди йде попереду, вказуючи гостям дорогу. Якщо вільних 

столиків немає, то підсаджувати до вже зайнятих, можна за взаємною згодою. 

Відвідувачам пропонують сідати жестом, відсунувши крісло від стола. 

Якщо гості мужчина та жінка — пропонують місце спочатку жінці, а потім 

мужчині. Жінок садять праворуч від мужчин. Якщо обслуговує офіціантка, 

свою допомогу у розсаджуванні вона пропонує лише старшим чоловікам. Коли 

сталося так, що гості сіли за стіл самостійно, пропонувати їм інші місця 

категорично забороняється. 

Часто відвідувачі приносять з собою квіти. Офіціант повинен принести 

вазу з водою і поставити квіти в центрі стола. 

Некоректно відсилати гостей до іншого офіціанта. 

Відвідувачам пропонують тільки сервіровані столи. Постійним гостям 

краще пропонувати улюблений стіл. Якщо стіл замовлений заздалегідь, то на 

нього ставлять табличку. 

Приймання замовлень та порядок їх оформлення. 

Офіціант підходить до гостей для прийому замовлення з розкритим 

блокнотом, на долоні лівої руки. Блокнот лежить зверху складеного вчетверо 

рушника. Рушник може бути тільки на руці. Офіціант стає ліворуч від гостя і 

нахилившись до нього, записує замовлення. 

Офіціант зобов’язаний відповісти на всі питання, що стосуються якості 

страв та напоїв, і технології їх виготовлення. Якщо гість нерішучий у виборі 

страв та напоїв, необхідно дати і потрібні рекомендації, попередити, скільки 

часу потрібно для приготування. Якщо гість не замовив запропонованих страв, 

не треба наполягати, дайте йому час на обдумування. 

Замовлення приймаються по порядку від кожного гостя, в рахунках їх 

можна умовно нумерувати, щоб полегшити собі орієнтацію при подаванні 

страв. 

Спочатку записують назви страв, а потім їх кількість, причому в тій 

послідовності, в якій вони подаються. Це допомагає швидше орієнтуватися під 

час пробивання чеків і прискорює виконання замовлення. 
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У випадках, коли гості зайняті розмовою, офіціант може запитати дозволу 

прийняти замовлення, не чекаючи закінчення бесіди. Часто гості забувають 

замовити мінеральну воду, каву, десерт або сірники. Краще нагадати самому, 

ніж потім робити зайві переходи. 

Якщо приготування страви затримується і це пов’язано з технологією, 

офіціант повинен попередити про це гостя і запропонувати йому закуску або 

іншу, вже готову, страву. 

Прийнявши замовлення необхідно завжди його повторити, аби виключити 

можливі помилки, які потім приведуть до втрати часу та незадоволення гостя. 

Закінчивши прийом замовлення перевіряємо, чи сервірування відповідне. Якщо 

ні, доставляємо необхідні предмети. 

Замовлення, ясне і коротке, на кухню передається письмово або усно. Той, 

хто його прийняв, повинен підтвердити його словами або кивком голови. 

Відпуск замовлених страв проводиться в тій послідовності, в якій вони були 

прийняті від офіціантів. Про те, що замовлення виконано, офіціантів 

повідомляють усно, за допомогою світлової сигналізації або по телефону, якщо 

кухня далеко. 

Виконуючи замовлення офіціант повинен брати і ставити на піднос тільки 

замовлені ним страви. Необхідно звертати увагу на вагу страв і у випадку 

невідповідності, повертати на доробку. Слід звертати увагу і на оздоблення 

страв. Вони повинні бути гарно оздоблені і подані у відповідному посуді. Треба 

звертати увагу на такі показники якості як колір, запах і температура подавання. 

Перевіряють також відповідність напоїв, що їх відпускає буфет. Це стосується 

температури подавання, зовнішнього вигляду пляшок, прозорості напою і т. д. 

Відкриті в залі і вина назад до буфету не приймаються. 

Необхідно комплектувати замовлення з таким розрахунком, щоб дати 

можливість відвідувачам, що сидять за одним столом, розпочати їжу одночасно. 

Подаючи страви на два-три столи одночасно, офіціант розміщує їх на 

підносі в черговості подавання. Наприклад, страви з першого стола ставити 

зверху, а для другого - знизу, не псуючи оздоблення порцій. Не рекомендується 

нести на підносі одночасно гарячі страви і холодні напої, оскільки температура 

напоїв підвищиться і від контакту з гарячими виробами. 

Піднос завантажують рівномірно — це вимога техніки безпеки праці. 

Фрукти перед подаванням зважують, при цьому вони мають бути вимиті та 

висушені (окрім ягід, яких не сушать). 

 

 

Правила підбору та подачі напоїв до страв. 

Воду й інші безалкогольні напої подають до столу охолодженими 6-10°С. 

Всі соки і напої без газу з магазинної упаковки переливаються в глеки, газовані 

напої подаються на стіл тільки в скляних пляшках. Відкривають пляшки з 

газованими напоями у присутності замовника. За бажанням гостей до 

безалкогольних напоїв можна подати харчовий лід. 
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Як уже наголошувалося, для досягнення гармонії застілля страви і напої 

слід ретельно підбирати один до одного. І якщо за повсякденним столом можна 

пити один напій протягом усієї їжі, то за святковим столом асортимент напоїв 

повинен бути різноманітним. Існують два напої, які підходять до будь-якої їжі. 

Це вже згадувана вода і сухе шампанське. Решта напоїв повинна ретельно 

підбиратися, кожен до своєї страви. 

Горілка подається до столу в охолодженому стані. Температура подачі 

коливається від 0 до 4 °С. Горілка як національний російський напій нерозривно 

пов’язана зі стравами російської національної кухні. Перш за все, горілка 

підходить до жирних м’ясних страв, а також до солоної риби. Горілка є 

природним доповненням до російського закусочного столу із солоними 

огірками, квашеною капустою, вінегретами, оселедцем, холодцем і 

маринованими грибами. 

Горілка подається в чарках або стопках місткістю не більше 50 мл. При 

подачі горілки на групу гостей замість оригінальної пляшки можна 

використовувати карафи з притертими пробками. 

Пиво має освіжаючу властивість, тонкий солодовий і хмільний смак і 

аромат і нерідко подається до багатьох м’ясних і рибних других страв. 

Холодні закуски до пива — в’ялена вобла, солоні сушки, чорні сухарі з 

сіллю, соломка із сіллю і сиром, твердокопчена ковбаса, сир, креветки в 

томатному соусі, краби; гарячі закуски — сосиски і шинка із зеленим горошком, 

раки. Класичним є тандем пива і смажених свинячих ковбасок з тушкованою 

капустою. 

У багатьох ресторанах в нашій країні і за кордоном обладнані пивні бари. 

Іноді в них установлюють дві стійки: одну — для самообслуговування 

відвідувачів, іншу — для обслуговування відвідувачів офіціантами. У пивному 

барі бажано мати не менше трьох сортів пива. Для відпуску його 

використовуються спеціальні кухлі, звужені догори, щоб зберегти так званий 

«манжет» піни. Влітку пиво охолоджують від 6 до 8°С, а взимку підігрівають до 

16-18°С. 

Пиво у багатьох країнах є тим напоєм, який п’ють протягом вживання 

всієї їжі. 

У ресторанах подають, як правило, темно-зелене пиво; у спеціалізованих 

пивних закладах основним є розливне пиво. Дуже важливо при розливі пива 

оберігати його від дії прямих сонячних променів і тримати весь пивний посуд у 

чистоті, оскільки навіть непомітна присутність жирової плівки в пивному кухлі 

перешкоджатиме піноутворенню в пиві. 

Гарним доповненням до святкового столу є вино. При рекомендації вина 

до столу необхідно робити ставку на дотримання класичного правила: смак, 

букет і міцність вина повинні врівноважувати смакові особливості страви, 

гармоніювати з нею. Смак вина не повинен домінувати над смаком страв, з 

якими воно споживається. 
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Білі і рожеві сухі вина ідеально поєднуються з продуктами моря, 

ковбасними виробами, м’ясом птиці, ніжними сирами. 

Білі і рожеві напівсухі та напівсолодкі вина рекомендують до закусок з 

морепродуктів, паштетам, десертних страв і гострим сирам. Знаменитий паштет 

з гусячої печінки вживають виключно з білими солодкими винами. 

Легкі червоні вина міцністю до 11,5 % добре поєднуються з рибними 

стравами, білим і червоним м’ясом, дичиною, ніжними сирами. Поєднання із 

стравами червоних вин міцністю вище 11,5 % не таке широке, як червоних 

легких. Проте вони ідеально підходять до червоного м’яса, страв із дичини і 

гострого сиру. 

Температура подачі вина сильно впливає на оцінку смаку і аромату 

напою. Для кожного вина існує ідеальна температура його вживання, при якій 

воно максимально розкриває свої смакоароматичні якості. 

Червоне вино щільніше і менш летюче, ніж біле, тому багато червоних 

вин повинні бути зігріті до кімнатної температури, щоб аромат вина розкрився в 

повному обсязі. Холод дещо пом’якшує кислотність, тому кислі вина необхідно 

подавати більш охолодженими. Холод також необхідний для дуже солодких 

вин, він як би врівноважує їх пряну соковитість. Хоча в холодному вигляді 

солодкі вина пахнуть не так сильно, як в теплому. Солодкі вина слід подавати 

охолодженими, дотримуючи правила: чим більше цукру, тим нижча 

температура сервіровки. 

З цих правил існують численні винятки, але загальноприйняті 

рекомендації по подачі вин такі: 

- колекційні витримані червоні сухі вина подаються при температурі 18°С; 

- колекційні витримані портвейни подаються при температурі 17°С: 

- червоні сухі столові вина подаються при температурі 16°С; 

- червоні напівсолодкі столові вина подаються при температурі 15°С; 

- кріплені і десертні вина подаються при температурі 14°С; 

- молоді вина білі, рожеві і червоні подаються при температурі 13°С; 

- легкі червоні і білі напівсолодкі вина подаються при температурі 12°С; 

- сухий херес і напівсухі білі вина подаються при температурі 11 °С; 

- рожеві і білі сухі столові вина подаються при температурі 10°С; 

- колекційні білі сухі столові вина подаються при температурі 

9°С; 

- шампанське сухе, солодке і напівсолодке подається при температурі 8°С; 

- ігристі вина подаються при температурі 7°С; 

- Шампанське брют подається при температурі 6°С. 

При підборі вин до страв можна дотримуватися таких простих правил: 

- слід пити пиво перед вином і у жодному випадку навпаки; 

- легкі вина рекомендується пити перед міцними; 

- охолоджені вина краще подавати перед винами з кімнатною 

температурою; 

- міцні вина подають до гострих страв; 



32 

 

- легкі вина подають до складних страв; 

- благородні вишукані вина розкривають свій букет із стравами простого 

приготування; 

- терпкі сухі вина добре подавати перед м’якими і солодкими; 

- молоді вина подають перед старими витриманими; 

- білі вина подають перед рожевими, рожеві — перед червоними; 

- біле вино рекомендують до білого м’яса, червоне — до червоного. 

Останнє правило в наші дні вже не так актуальне. Сьогодні при підборі 

вина враховують, головним чином, спосіб приготування страви. 

До холодних закусок можна рекомендувати легкі, сухі, молоді білі вина, 

сухі рожеві вина, сухе шампанське. Кращим вином до устриць вважається 

Шаблі — знамените біле бургундське вино. 

До супів алкогольні напої звичайно не подаються, але жирні і 

концентровані супи можуть доповнюватися кріпленими винами типу портвейн, 

херес, мадера. 

До закусок з червоним м’ясом, до страв з яєць і тіста можна 

порекомендувати легкі червоні вина, такі, як Божоле, Мерло, Кларет, Сапераві. 

До гарячих рибних страв рекомендують сухі білі вина, такі, як Рислінг, 

Совіньон, Шардоне, а також можна порекомендувати сухий херес. 

До білого м’яса птиці можна порекомендувати м’які пряні білі вина або 

легкі червоні. До темного м’яса птиці рекомендуються витримані червоні вина 

міцністю не нижче 11,5%. 

До телятини можна порекомендувати як легкі сухі, так і міцні насичені 

білі вина. Легкі вина переважно для тушкованого, а насичені — для смаженого 

м’яса. 

До свинини рекомендують різноманітні вина, як білі, так і червоні. Якщо 

м’ясо запечене або смажене, то перевагу віддано червоним насиченим винам, 

таким, як Каберне Совіньон, Мукузані, Теліані. 

Витримані білі вина можна порекомендувати до відварної яловичини, а 

терпкі, насичені червоні — до смаженої і запеченої яловичини, до антрекотів і 

біфштексів. 

До ніжного м’яса ягняти можна рекомендувати легкі червоні вина і легкі 

сухі білі вина. До страв із баранини пропонують витримані червоні столові 

вина. 

Овочеві гарячі страви рекомендують запивати напівсолодкими винами 

типу Шато Ікем, Кіндзмараулі, Хванчкара. 

До солодких страв — шарлоток, пудингу, гуріївської каші, млинчиків з 

варенням, яблук у тісті, компотів, желе, мусів, кремів, самбуку тощо — 

пропонують десертні мускати і токаї, всі марки кагорів, малагу, грузинське вино 

Салхино. 

Більшість портвейнів також призначена для подачі до гарячих десертів. 

До фруктів, морозива рекомендують солодкі сорти шампанського, ягідні 

наливки, газовані (шипучі) вина. 
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В кінці обіду або вечері подають чорну каву, а до нього чарку коньяку або 

лікеру. 

Рекомендуючи до обіду той або інший напій, офіціант повинен 

поклопотатися про сервіровку відповідних чарок, келихів і фужерів. Кожен 

напій якнайповніше розкривається тільки в келиху потрібної форми. 

Подаючи кріплені вина, необхідно приготувати мадерні чарки прямої 

форми місткістю від 75 мл. Ці чарки підійдуть і при подачі десертних вин 

міцністю 16-18 %. 

Для подачі білих вин готують рейнвейні чарки об’ємом близько 100 мл. 

При цьому потрібно врахувати, що молоді білі вина можна пити з келихів 

прямої або злегка розгорненої форми, а витримані білі вина краще пити з 

келихів тюльпаноутворювальної форми. Рожеві вина краще пити з келихів для 

білого вина або із спеціальних широких келихів розгорненої форми. 

Для подачі червоних вин готують лафітну чарку місткістю 125 мл. Ця 

чарка існує з тих часів, коли червоне вино продавали на розлив. Одна порція 

становила 1/6 пляшки, рівно 125 мл. Сьогодні лафітна чарка не є мірною 

ємкістю, тому її основною характеристикою є не місткість, а форма. 

Для подачі легких молодих червоних вин пропонують універсальні чарки, 

які можна використовувати для подачі як білих, так і рожевих вин. 

Для подачі витриманих червоних вин краще підійдуть яблуко- і 

тюльпаноутворювальні келихи місткістю близько 200 мл. А при подачі 

колекційних сортів червоного вина, щоб розкуштувати букет, краще 

використовувати великі яблукоутворювальні кубки місткістю 300-350 мл, які 

потрібно заповнювати вином не більше ніж на 1/3. 

Ігристі і газовані вина подають до столу у вузьких витягнутих кубках 

місткістю 150-180 мл. Причому такі стрункі келихи зручні для сервіровки на 

столі і для наповнення їх офіціантом при повному обслуговуванні. 

 

Запитання для самоперевірки 

 1. Охарактеризуйте процес зустрічі та розсаджування гостей. 

 2. Які Ви можете виділити етапи прийому споживачів та виконання 

замовлення? 

 3. Правила подачі безалкогольних напоїв. 

 4. Правила подачі пива. Підбір пива до страв та закусок. 

 5. Правила подачі вин. Підбір вин до страв та закусок. 

 6. Правила подачі шампанського. 

 7. Основні помилки при відкриванні шампанського. 

 8. Що таке "декантування вина 

 

 

Практична  робота № 6 

СПОСОБИ ПОДАВАНННЯ ХОЛОДНИХ СТРАВ ТА ЗАКУСОК,  

ГАРЯЧИХ ЗАКУСОК 
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Мета і завдання роботи  

Мета: ознайомлення зі способами подавання холодних страв, холодних 

та гарячих закусок.  

Завдання: набуття практичних навичок подавання холодних страв та 

закусок, гарячих закусок. 

Обладнання та інвентар: тарілки: пиріжкові, закусочні, столові, глибокі; 

набори: закусочний, столовий, рибний, десертний, фруктовий; келихи для води, 

шампанського та вина, чашки з блюдцями чайні та кавові, кавник, молочник, 

заварочний чайник, цукорниця, щипці для цукру, серветки полотняні, 

скатертини. 

 

Вихідні дані 

1. Заклади ресторанного господарства різних типів: ресторан, кафе та 

їдальня; умови харчування: сніданок, обід та вечеря. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Кожна підгрупа студентів повинна розділитися на бригади по 3 особи. 

2. Кожа бригада готує меню, в якому повинно бути по 3 холодні страви, 3 

холодні та 3 гарячі закуски. Меню складається з урахуванням всіх 

принципів та вимог до меню. Після цього оформляється меню на 

паперових носіях (даний етап може бути виконаний як повністю під час 

підготовки студентів до роботи вдома, або ж частково продовжений на 

лабораторній роботі). 

3. Під запропоновані страви в меню студентам необхідно підібрати посуд та 

набори для розкладання як для порційної їх подачі так і при груповому 

обслуговуванні при трьох можливих способах подачі (англійський, 

французький, російський). 

4. В ході лабораторної роботи кожна бригада студентів готує будь-яку 

холодну закуску та демонструє подачу. Якщо для приготування якоїсь 

закуски необхідно буде використовувати устаткування з лабораторії 

технології продукції ресторанного господарства, студенти повинні мати в 

наявності форму. 

5. Висновок. 

 

Рекомендації щодо порядку виконання роботи 

Холодні страви відіграють роль збудників апетиту і подаються, як 

правило, на початку трапези. Однак вони можуть бути й основною стравою у 

меню сніданку або вечері. Холодні страви повинні мати привабливий зовнішній 

вигляд. Для їх приготування використовують зелень петрушки, кропу, листи 

салату; свіжі, квашені, солоні і мариновані овочі та плоди; яйця, м'ясо, риба; 

гастрономічні продукти. В якості заправи застосовують сметану, рослинну 
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олію, майонез, маринади, заправа з оцтом, гірчицею і спеціями. Велика увага 

приділяється оформленню холодних страв і закусок. 

У ресторанах холодні страви готують найчастіше в процесі виконання 

замовлення або невеликими порціями. Температура подачі їх не повинна 

перевищувати 14°С. Деякі закуски (масло вершкове, свіжі овочі, ікра зерниста) 

подають охолодженими, а іноді з харчовим льодом. 

Встановлена певна черговість при подачі холодних страв і закусок: рибні 

закуски, м'ясні, закуски з птиці і дичини, овочеві і грибні закуски. 

Холодні страви і закуски приносять у зал в порцеляновому посуді 

(блюдах, салатниках, оселедницях, вазах) на підносі. Санітарними правилами не 

дозволяється ставити блюда з продукцією одне на одне.Принесений у зал піднос 

ставлять на підсобний столик і в кожну холодну страву кладуть набір для 

розкладки, за винятком свіжих овочів, поданих цілими, які прийнято брати 

руками із загальної вази. При цьому слід керуватися правилами: якщо страва 

подається із закускою з гарніром, то слід покласти виделку і ложку; на страву 

без гарніру кладуть одну лише виделку (оселедець натуральний, сьомга, балик 

та ін.) або виделку і ложку для риби гарячого копчення. Десертну ложку можна 

класти в такі страви, як салати, гриби мариновані (на одну порцію). Якщо 

полається кілька порцій на вазі, то в якості набору для перекладання кладуть 

столову виделку і ложку. Виделку для розкладання кладуть зубцями вниз, а на 

неї ложку заглибленням також униз. Ручки наборів мають бути звернені до 

гостя і трохи виступати за борт посуду. Ручка ложки зміщена вправо відносно 

ручки виделки. 

При подачі холодних страв і закусок можуть використовуватися всі три 

способи подачі, описані вище. Салатники, ікорниці, соусники перед подачею на 

стіл ставлять на пиріжкові або закусочні тарілки залежно від кількості порцій. 

Соусник ставлять ручкою вліво, а перед салатником і соусником на ту саму 

тарілку ручкою вправо кладуть чайну або десертну ложки, перед ікорницею - 

спеціальну лопаточку для розкладання. 

При розміщенні закусок офіціант повинен дотримуватися таких правил: 

- закуски у високому посуді (вазах) ставлять ближче до центру столу; 

- закуски в низькому посуді (у лотках, ікорницях, салатниках) ставлять 

ближче до відвідувача. 

При індивідуальному обслуговуванні ікру зернисту, масло вершкове, 

салати, холодні страви з гарніром ставлять на стіл зліва від гостя. Ікру паюсну і 

холодні закуски без гарніру (шпроти, гастрономічні закуски, кілька, оселедець з 

цибулею та ін.) - з правого. 

При подачі холодних страв і закусок стіл сервірують закусочною тарілкою 

і закусочним набором (ножем і виделкою). 

Не можна ставити холодну справу в салатнику і лотку на закусочну 

тарілку, яка стоїть перед гостем, або на місце, призначене для закусочної 

тарілки, в яку перекладають закуску із салатника або загального блюда. Не 

дозволяється подавати закуски через стіл безпосередньо в руки гостя, ставити 
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на стіл лівою рукою з правого боку від нього. Якщо гості зробили велике 

замовлення і на столі не вистачає місця для всіх холодних страв, то 

рекомендується перші закуски, які подаються, ставити на закусочні тарілки, а 

решту - на стіл або з дозволу замовника на стіл поставити закуски, з яких 

починається прийом їжі, а решту поставити на підсобний столик і через деякий 

час подати їх в обнос. Якщо за столом сидять 4-6 осіб, то закуски, з яких 

починають прийом їжі, бажано поставити ближче до замовника, щоб він сам міг 

запропонувати їх гостям. Після рибної закуски необхідно замінити закусочні 

тарілки і столові набори. 

При підготовці столу до подачі чергової страви треба прибрати всі 

використані та порожні блюда. Якщо на столі залишилися холодні закуски, то 

офіціант, одержавши дозвіл замовника, відразу забирає їх. Виняток складають 

масло, овочі і салати з них та соління. їх слід забирати лише перед подачею 

десерту, оскільки вони добре поєднуються з більшістю гарячих страв. 

Гарячі закуски подають, як правило, у тому посуді, в якому вони були 

приготовлені (у кокотницях, кокільницях, порціонних сковорідках), не 

перекладаючи в тарілки. Тому їх ставлять безпосередньо перед гостем. 

Температура подачі - 85-90 С. Посуд з гарячою закускою ставлять на тарілку 

для хліба або закусочну з мережжевною паперовою серветкою. Характерною 

властивістю гарячих закусок є те. то продукти нарізають дрібними скибочками, 

щоб не треба було користуватися ножем. При подачі гарячої закуски на 

порціонній сковороді або в баранчику стіл можна засервірувати закусочною 

тарілкою, а закуску в металевому посуді на тарілці розмістити справа від гостя. 

При вживанні закусок у кокотницях прийнято користуватися кокоткою 

виделкою або чайною ложкою. До яєчні-глазуні додатково до закусочних 

наборів подають десертну ложку. Кокотницю на тарілці ставлять так, щоб ручка 

була звернена вліво від гостя, а ручка кокотної виделки або чайної ложки - 

вправо. 

З подачею основних загальновідомих холодних та гарячих закусок можна 

ознайомитися в додатку Є. 

 

Запитання для самоперевірки 

1. Наведіть асортимент та коротку характеристику холодних страв та закусок 

2. Наведіть особливості сервірування столу при подаванні холодних страв та 

закусок. 

3. Техніка подавання холодних страв та закусок. 

4. Правила обслуговування споживачів за столом при подаванні холодних страв 

та закусок. 

5. Охарактеризуйте посуд, який використовується при подаванні холодних 

страв та закусок. 

6. Наведіть асортимент та коротку характеристику гарячих закусок. 

7. Наведіть температурний режим подавання гарячих закусок. 

8. Наведіть особливості сервірування столу при подаванні гарячих закусок. 
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9. Техніка подавання гарячих закусок. 

10.Правила обслуговування споживачів за столом при подаванні 

гарячихзакусок. 

11. Охарактеризуйте посуд, який використовується при подачі гарячх закусок. 

  

 

 

Практична  робота № 7 

СПОСОБИ ПОДАВАННЯ ПЕРШИХ ТА ДРУГИХ СТРАВ, 

ДЕСЕРТІВ І ГАРЯЧИХ НАПОЇВ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Мета і завдання роботи  

Мета: ознайомлення зі способами подавання перших, других страв, 

десертів та гарячих напоїв власного виробництва; правилами прибирання 

використаного посуду. 

Завдання: набуття практичних навичок подавання перших та других 

страв, десертів та гарячих напоїв власного виробництва; правил прибирання 

використаного посуду.  

Обладнання та інвентар: тарілки: пиріжкові, закусочні, столові, глибокі; 

набори: закусочний, столовий, рибний, десертний, фруктовий; келихи для води, 

шампанського та вина, чашки з блюдцями чайні та кавові, кавник, молочник, 

заварочний чайник, цукорниця, щипці для цукру, серветки полотняні, 

скатертини. 

 

Вихідні дані 

1. Заклади ресторанного господарства різних типів: ресторан, кафе та 

їдальня; умови харчування: сніданок, обід та вечеря. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Кожна підгрупа студентів повинна розділитися на бригади по 3 особи. 

2. Кожа бригада готує меню, в якому повинно бути по 3 перші страви, 3 другі 

страви, 3 десерти та 3 гарячі напої власного. Меню складається з 

урахуванням всіх принципів та вимог до меню. Після цього оформляється 

меню на паперових носіях (даний етап може бути виконаний як повністю під 

час підготовки студентів до роботи вдома, або ж частково продовжений на 

лабораторній роботі). 

3. Під запропоновані страви в меню студентам необхідно підібрати посуд та 

набори для розкладання як для порційної їх подачі так і при груповому 

обслуговуванні при трьох можливих способах подачі (англійський, 

французький, російський). 

4. Для запропонованого меню і способів подачі страв та напоїв відпрацювати 

порядок прибирання використаного посуду під час обслуговування. 
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5. В ході лабораторної роботи кожна бригада студентів готує будь-який 

десерт та гарячий напій власного приготвування. Якщо для приготування 

якогось десерту та гарячого напою необхідно буде використовувати 

устаткування з лабораторії технології продукції ресторанного господарства, 

студенти повинні мати в наявності форму. 

6. Висновок. 

 

Рекомендації щодо порядку виконання роботи 

Подавання перших страв. 

Супи подають після холодних і гарячих закусок. При одержанні супів з 

роздачі офіціант повинен звертати увагу на їхній зовнішній вигляд і об'єм 

порції. Правила подачі супів значною мірою залежать від їхнього вигляду і 

температури. 

Залежно від температури відпуску супи поділяються на гарячі 

(температура подачі не нижче 75 °С) і холодні (10-14 С). 

За способом приготування супи бувають: прозорими, заправними, 

пюреподібними, а також молочними і солодкими. 
Супи подають: 

 у металевих мисках (мельхіорових і з нержавіючої сталі) - заправні 

супи; 

 у бульйонних чашках - прозорі, пюре; 

 у глибоких столових тарілках - при подачі комплексних обідів і 

груповому обслуговуванні; 

 у порцелянових супницях - на 6-10 порцій; 

 у керамічних горщиках - подача національних страв.  

Існує кілька способів подачі супів: 

1. Глибокі столові тарілки з супом офіціант приносить у зал на підносі, 

накритому серветкою, потім на серванті встановлює їх на мілкі столові тарілки і 

подає гостям. Цей спосіб характеризує невисокий рівень обслуговування, тому 

що не дозволяє зберегти необхідну температуру страви. 

2. Подача супу в багатопорціонній суповій мисці (порцеляновій або 

мельхіоровій). Розливають суп на серванті або підсобному столику в глибокі 

столові тарілки, потім ставлять їх на мілкі столові тарілки. Подають суп справа 

або зліва відповідною рукою. 

3. Подають суп в однопорціонній суповій мисці. Спочатку із супової 

миски перекладають густу частину супу в тарілку, після цього розливальну 

ложку кладуть на спеціально призначену для цього тарілку для хліба. Супову 

миску беруть у руки й обережно виливають рідку частину в тарілку рухом від 

себе. 

4. Супницю ставлять на обідній стіл на мілку столову або закусочну 

тарілку. Попередньо його сервірують глибокою столовою тарілкою на мілкій 

столовій тарілці, і гість самостійно наливає суп. 
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5. Подача супу в обнос - офіціант ставить супницю на долоню лівої руки 

поверх ручника, з лівого боку підносить суп відвідувачеві і наливає в його 

тарілку. 

6. В усіх цих варіантах (крім першого) сметану офіціант одержує окремо 

(якщо вона замовлена). Ватрушки, пампушки, крупеник і сушки приносять 

окремо на пиріжковій тарілці. 

7. Подача національних супів у керамічних горщиках. Відвідувач може 

їсти суп безпосередньо із горщика або сам перекладає його в глибоку тарілку, 

встановлену перед ним. Офіціант може сам перелити суп у тарілку на серванті, а 

потім подати відвідувачеві. 

8. Подача супів у порцелянових бульйонних чашках - прозорі бульйони, 

пюре. Бульйонну чашку ставлять на блюдце разом з десертною або бульйонною 

ложкою; ручка чашки звернена вліво, а ручка ложки - вправо. Подавати слід з 

правого або лівого боку відповідною рукою. 

Профітролі до бульйону подають у салатнику на закусочній тарілці з 

паперовою серветкою. Ставлять з лівого боку. При великій кількості порцій 

профітролі подають у порцеляновій вазі в полотняній серветці, згорненій 

конвертом. 

Бульйон з яйцем подають у бульйонній чашці, в яку кладуть зварене "в 

мішечок" яйце. 

Бульйон з гарніром (овочами, пельменями, локшиною, фрикадельками та 

ін.) з виходом 300 г відпускають у бульйонних чашках. Якщо бульйони з 

гарніром відпускають з виходом 400 г, то їх приносять у супових мисках і потім 

на підсобному столику переливають у глибокі столові тарілки. 

Юшка з розтягаєм - прозорий рибний бульйон, який подають у 

бульйонній чашці з блюдцем. Розтягай подають на тарілці для хліба, окремо в 

розетці - скибочка лимона і зелень. 

Холодні супи (окрошки, борщ холодний та ін.) відпускають так само, як і 

гарячі. До холодних супів окремо в салатнику подають харчовий лід. 

Солодкі супи відпускають холодними або гарячими. Правила подачі такі 

самі, як і при подачі заправлених супів. Столи сервірують десертними 

глибокими тарілками, поставленими на мілкі десертні. Окремо можна подати 

бісквітне печиво або пудинг. 

Подавання других страв. 

Асортимент других страв дуже різноманітний як за видами продуктів, так 

і за способом їх кулінарної обробки. Перш ніж подавати другі страви офіціант 

відповідно до замовлення досервіровує стіл: розкладає столові або рибні 

набори, ставить мілку столову тарілку. Якщо замовлені рибні і м'ясні страви, то 

на столі мають бути два набори - рибний і столовий. 

Порціонні страви відпускають у металевому посуді одно- або 

багатопорціонному блюді, порціонній сковорідці, баранчику круглому або 

овальному, а також у керамічних горщиках. У ресторанах першого класу, в кафе 

з обслуговуванням офіціантами допускається одержання на роздачі і подача 
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других страв у мілкій столовій тарілці, яку офіціант ставить перед відвідувачем. 

Страви можуть бути оформлені до подачі по-різному: основний продукт, соус і 

гарнір - на одному блюді; основний продукт і соус на одному блюді, а гарнір 

окремо; основний продукт і гарнір на одному блюді, а соус окремо. Залежно від 

асортименту других страв гарніри і соуси до них подають гарячими або 

холодними: гарячі - у металевому посуді, холодні - у порцеляновому. 

Температура других страв у їдальнях і закусочних, кафе із 

самообслуговуванням - 60-65 *С, у ресторанах - 85-90 "С. Для збереження 

необхідної температури офіціант одночасно зі стравами приносить підігріті 

мілкі тарілки. 

Перед подачею другої страви офіціант прибирає зі столу використаний 

посуд з-під закусок і перших страв і досервіровує стіл, як зазначено вище. 

Подача солодких страв. 

Обід або вечеря в ресторані, як правило, закінчується подачею солодких 

страв. Асортимент їх дуже різноманітний. Це киселі, компоти, желе, муси, різні 

пудинги, запіканки, морозиво та ін. При їх подачі діють певні правила 

обслуговування. 

Перед подачею десерту офіціант прибирає весь використаний посуд і 

столові набори і, з дозволу замовника, закуску, що залишилася, та хліб. 

Більшість холодних солодких страв (компоти, густі киселі, салати із 

фруктів, желе, муси, свіжі ягоди) подають у металевих або скляних креманках, 

поставлених на підставні тарілки з мережевною паперовою серветкою, на яку 

кладуть десертну, чайну або спеціальну ложку для морозива ручкою вправо. 

Усі солодкі страви, заздалегідь порціоновані в індивідуальний посуд 

(десертні тарілки або креманки), подають з правого боку правою рукою і 

ставлять перед гостем. Більшість гарячих солодких страв з роздачі відпускають 

у металевому посуді, в якому вони були приготовані (порціонні сковорідки, 

круглі баранчики, овальні металеві блюда). Подають їх в глибокій і мілкій 

десертній підігрітій тарілках. Нерідко ці страви ставлять на стіл, надаючи 

гостям можливість самим розкладати їх по тарілках. Або другий варіант: 

офіціант розкладає страву в тарілки на підсобному столику, а потім подає. Якщо 

до десертної страви передбачено соус, його подають окремо в соуснику, а 

молоко або вершки - у молочнику або вершківниці. При подачі солодких страв 

стіл сервірують десертними тарілками і десертними наборами. 

Гарячі солодкі страви звичайно мають температуру 70-75 °С. 

Правила подачі основних загальновідомих перших, других страв, десертів 

та гарячих напоїв власного виробництва наведені в  додатках Ж, З, И. 

 

Запитання для самоперевірки 

1. Наведіть асортимент та коротку характеристику перших, других, 

солодких страв та гарячих напоїв власного виробництва.  

2. Наведіть особливості сервірування столу при подаванні перших, 

других, солодких страв та гарячих напоїв власного виробництва.  
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3. Техніка подавання перших, других, солодких страв та гарячих напоїв 

власного виробництва.  

4. Наведіть способи подавання супів. 

5. Охарактеризуйте посуд, який використовується при подаванні перших, 

других, солодких страв та гарячих напоїв власного виробництва.  

6. Наведіть температурний режим подавання перших, других, солодких 

страв та гарячих напоїв власного виробництва.  

8. Наведіть особливості сервірування столу при подаванні перших, 

других, солодких страв та гарячих напоїв власного виробництва.  

9. Охарактеризуйте посуд, який використовується при подачі перших, 

других, солодких страв та гарячих напоїв власного виробництва.  

 

 

 

  

 

 

Практична  робота № 8 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕМАТИЧНИХ 

ЗАХОДІВ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАСТВА 

 

Мета і завдання роботи 

Мета: набуття навичок з розробки технологічного процесу сервісного 

обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства. 

Завдання: набуття практичних навичок обслуговування тематичних 

заходів в закладах ресторанного господарства. 

Обладнання та інвентар: тарілки: пиріжкові, закусочні, столові, глибокі; 

набори: закусочний, столовий, рибний, десертний, фруктовий; келихи для води, 

шампанського та вина, чашки з блюдцями чайні та кавові, кавник, молочник, 

заварочний чайник, цукорниця, щипці для цукру, серветки полотняні, 

скатертини. 

 

Вихідні дані 

1. Заклади ресторанного господарства різних типів: ресторан, кафе та 

їдальня; умови харчування: сніданок, обід та вечеря. 

 

Порядок виконання роботи: 

1. Кожна підгрупа студентів повинна розділитися на бригади по 2 особи (3 

– як вийняток для груп чи підгруп, де кількість студентів непарна).  

2. Кожа бригада обирає будь-який тематичний захід (приклади можливих 

варіантів – додаток А);  розробляє меню до цього заходу, в якому повинні бути 

представлені всі групи страв і напоїв власного виробництва, по 3 найменування 

в кожній. Меню складається з урахуванням всіх принципів та вимог до меню. 
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Меню оформляється на паперових носіях. Оформлення меню повинно 

відповідати підібраному заходу. 

3. Під запропоновані страви в меню студентам необхідно підібрати посуд 

як для порційної їх подачі так і при груповому обслуговуванні. Цей єтап роботи 

студенти фіксують в зошитах. 

4. Згідно обраного варіанту тематичного заходу студенти готують 

сервіровку столу на 2 персони. Презентують стіл, обгрунтовуючи всі елементи 

сервіровки та надаючи коротку довідку про обране свято. 

Приклад: 

 День Подяки - це державне загальнонародне свято США, 

яке щорічно святкують у четвертий четвер місяця листопада; свято відзначає 

перший урожай, який зібрали пілігрими із Плімутської колонії у 1621 році після 

голодної зими в Новому Світі. Колоністи, які вижили завдяки допомозі 

індіанців, влаштували для себе і для них триденне святкування з молебнями 

подяки і бенкетом. Уперше День подяки святкували за президента Джорджа 

Вашингтона 26 листопада 1789 року. 

У 1863 році президент Абрахам Лінкольн оголосив День подяки 

національним святом і вихідним днем; день вважається сімейним святом, — і 

його святкують традиційним обідом, який особливо поширений на Сході США. 

Обов'язковими стравами в День подяки є фарширований індик з журавлиновим 

варенням і солодкий пиріг з гарбузовою начинкою.  

Коротку довідку про обране свято бригади студенів оформлюють на 

окремому аркуші. 

5. В ході лабораторної роботи кожна бригада студентів готує будь-яку 

холодну закуску, солодку страву, борошняний кондитерський виріб або 

холодний напій  та демонструє подачу. Якщо для приготування якоїсь закуски 

необхідно буде використовувати устаткування з лабораторії технології 

продукції ресторанного господарства, студенти повинні мати в наявності 

форму. 

 

 

 

Рекомендації щодо порядку виконання роботи 

ОБСЛУГОВУВАННЯ НОВОРІЧНИХ ВЕЧОРІВ 

У цей вечір зал ресторану повинен виглядати святково і урочисто. У 

ньому встановлюють ялинку, прикрашену іграшками та електричними 

гірляндами, передбачають світлові ефекти, зал прикрашають різними 

гірляндами, ялинковими композиціями тощо. 

Як правило, організовують розважальну програму, вартість якої може 

входити в оплату стола, новорічну лотерею, виграшами якої можуть бути 

кондитерські та кулінарні вироби. 

Столи сервірують найкращим посудом та приладдям, білизна виготовлена 

з друком на новорічну тематику, декорують свічниками з кольоровими 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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свічками. В меню передбачають страви зі складним оздобленням, з вишуканих 

продуктів, з подаванням зі спецефектами, високоякісне шампанське. В цю ніч 

ресторан повинен демонструвати усе найкраще, а обслужуючий персонал 

подбати про найвищий рівень обслуговування. 

Гостей зустрічає метрдотель у парадній формі, проводжає до стола, бажає 

провести цікаво цю новорічну ніч. Обслуговування починається з 23 години 

вечора до 5—6 години ранку. 

За декілька хвилин до початку Нового року офіціанти підготовляють 

пляшки з шампанським, за дві хвилини до початку розливають в кришталеві 

бокали. Інтервали між подаванням гарячих закусок і других страв залежать від 

побажання гостей, але краще подавати страви на всі столи одночасно. Після 

закінчення вечора метрдотель проводжає гостей і дякує їм за відвідування. 

Порядок оформлення замовлень такий же як на інші бенкети, однак 

обслуговування весілля має свої особливості. Тому необхідно додатково 

вияснити таке: 

— особливості обслуговування з врахуванням національних традицій 

замовника; 

— який буде порядок зустрічі гостей; 

— коли подавати шампанське і як; 

— де виділити місце для подарунків та квітів; 

— графік подавання гарячих страв; 

— графік роботи оркестру; 

— чи потрібно організовувати десертний фуршет?; 

— скільки приблизно може бути дітей і чи накривати їм стіл окремо; 

— загальна тривалість весільного бенкету; 

— скільки автомашин-таксі потрібно замовити в агенстві для роз-

везення гостей вночі? 

У ресторанах практикують переважно такий сценарій весілля. 

В аванзалі стелиться нарядний килим. На ньому встановлюється 

журнальний або інший стіл з двома м'якими кріслами. На столі виставляється 

композиція з квітів та піднос з 6 чарками з горілкою або 6 бокалів з 

шампанським. 

Коли під'їзджають молоді, батьки наречених зустрічають їх біля цього 

столика. Це символізує зустріч на порозі дому, де батьки говорять молодому 

подружжю перші короткі поздоровлення та побажання. Після привітання молоді 

стають перед столиком і зустрічають госей, які прибули на весілля їх 

поздоровити. Один з офіціантів допомагає розставити квіти, подарунки 

відносить хтось з родини. 

Коли більшість гостей у зборі, метрдотель, за погодженням із замовником, 

запрошує гостей до столу. Коли гості розсядуться, оркестр грає весільний марш 

і староста заводить молодих за весільний стіл. З цього моменту офіціанти 

починають обслуговування. 
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Враховуючи, що завжди частина гостей не приходить вчасно, стіл для 

молодих сервірують окремо. Його ставлять у найкращому, добре видному для 

всіх, місці і сервірують тільки з однієї сторони. За цим столом сидять молоді, 

два або три дружби, дві або три дружки. 

Стіл для молодих драпірують білою тканиною до самого низу, декорують 

зеленню мірти та аспарагусу, свіжими зрізками квітів, свічниками з білими 

свічками. 

На стіні вивішують гарний килим, як символ домашнього затишку та 

добробуту і образ «Свята родина», оздоблений вишиваним рушником. 

Весільний зал заквітчується зеленими гілками, надувними кулями, штучними 

оздобами та стрічками тощо. 

Для гостей, що запізнилися, оркестр грає марш окремо і вони вітають 

молодих вже безпосередньо за столом, не турбуючи других гостей. Метрдотель 

та офіціанти допомагають розсадити запізнілих гостей на вільні місця, не 

чекаючи вказівки замовників. 

Староста або ведучий дає по черзі слово для проголошення тостів 

батькам, потім родичам, а відтак усім іншим бажаючим гостям. Коли є ведучий 

на весіллі і веде його за певним сценарієм, торжество носить організований 

характер, страви подаються при відповідній температурі всім одночасно, 

обслуговування проходить чітко та організовано. 

Практика показує, що найраціональніше групувати столи на 16 — 24 

гостей (по 12 чоловік в ряд) з інтервалами. Це полегшує пересування як гостей, 

так і обслуговуючого персоналу, дає можливість гостям розміститися по 

принципу знайомства та родинних зв'язків. 

На українських весіллях не обходиться без широкого асортименту 

борошняних кондитерських виробів. Подавання нарізаними в загальних вазах 

псує їх зовнішній вигляд. Тому, часто, в аванзалі або в залі для танців 

організовують десертний фуршет. На цей стіл виставляють усі кондитерські 

вироби на великих тарелях, малих підносах (вистелених паперовими 

серветками), триярусних вазах-підставках. Тут можна виставити фрукти, 

солодкі і прохолоджувальні напої. Сервірування за принципом фуршетного 

стола. Гарячі напої можна подати з підносів біля десертного фуршету або за 

основним весільним столом. 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ЮВІЛЕЇВ 

У ресторанах часто замовляють бенкетні столи з нагоди різних ювілейних 

дат (вікових — 50, 60 і 75 років), творчих (50 років на сцені, 25 років концертної 

діяльності) і т. д. Окремо слід відмітити золоте та срібне весілля, яке є також 

своєрідною ювілейною датою у спільному житті подружжя. 

Меню стола погоджується заздалегідь у встановленому порядку, також 

погоджується форма стола, оздоблення залу, програма оркестру та сценарій 

торжества. 
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При складанні меню слід враховувати, що більшість гостей — люди 

старшого та похилого віку. Тому перевагу віддають легким закускам та гарячим 

стравам. Це також стосується підбирання вин та інших алкогольних напоїв — їх 

слід пропонувати в помірній кількості. При цьому слід також віддавати перевагу 

легким винам, настоянкам, горілці пониженої міцності (30%). 

Солодкі страви необхідно підібрати низькокалорійні, передбачити 

асортимент фруктів. З гарячих напоїв пропонують слабку каву, не міцний чай, 

чай з трав. 

Оздоблення торгового залу та головного стола повинно відповідати темі 

ювілею. Поскільки це дуже урочисті заходи столи переважно накривають 

білими скатертинами. Підбираючи квіти враховуємо стать замовника, його 

уподобання і, звичайно, вимоги теми стола. 

Для оздоблення стола з нагоди срібного та золотого весілля неодмінно 

використовують квіти білого кольору (троянди, хризантеми, гвоздики, ромашки, 

білі лілії, кали). 

Підбір квітів для творчих ювілеїв не такий обмежений, практично, це 

можуть бути всі відомі квіти, що цвітуть протягом року. Гарні композиції 

можна скласти додаючи зелень мірти, аспарагусу, папороті і т. д. Композиціями 

з квітів прикрашають також і бенкетний зал. Для цього використовують високі 

підлогові вази, композиції в кашпо (настінних та підвісних). Застосовують різні 

оздоби — серпантин, стрічки, надувні кулі тощо. 

Особливої урочистості надають столу свічники зі свічками. Невід'ємною 

частиною обслуговування може бути подавання аперитивів. 

 

СВЯТКОВИЙ СТІЛ НА НОВИЙ РІК ТА РІЗДВО У КРАЇНАХ 

СВІТУ 

Російська гостина не обходиться без пиріжків з начинкою з різних сортів 

риби, а також неодмінно готуються пельмені з м'ясом, рибою та фруктами. До 

традиційних прикрас такого столу відносять смажене порося з гречаною кашою. 

Квашена капуста є чи не найсмачнішою закускою. До новорічного стола в 

Росії здавна готували капусту провансаль. Для цього квашену капусту, 

виноград, чорнослив, журавлину, мариновані яблука, олію та цукор змішують і 

витримують на холоді добу, а потім подають до стола. 

Цікаву страву готують з картоплі. Для цього рівні чисті картоплини над-

різають з чотирьох боків, щоб не потріскались під час випікання і ставлять у 

шафу для смаження на 40 хвилин. Готову картоплю виймають, зрізають 

верхівку, вибирають середину і начиняють смаженими грибами, дрібними 

шматочками м'яса (птиця, язик, шинка). 

У багатьох ресторанах європейських країн на Різдво та Новий рік готують 

багато цікавих страв. Це передусім суп із копченої сочевиці. Замочену на кілька 

годин сочевицю висипають на сито, вставлене у каструлю, на дно якої насипано 

тирсу фруктових дерев. її варять на слабкому вогні 15—20 хвилин, а потім 

доварюють на курячому бульйоні з цибулею та морквою. Смажений гарбуз 
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також належить до прикрас новорічного столу Його нарізають шматками 

товщиною 1,5 см, солять, обвалюють в борошні і смажать на топленому 

вершковому маслі 3 — 4 хв. з обох боків. До столу подають зі сметаною. 

Англійці, 24 грудня увечері, вкладають дітей спати, а самі йдуть з дому до 

ресторану, дискотеки або пабу (пивний бар). У вітальні вони залишають на 

столі келишок вишневого лікеру або наливки і декілька пиріжків з родзинками. 

Майже всю ніч вони розважаються, а вранці повертаються додому, випивають 

залишений звечора келишок наливки і тоді починають роздавати дітям 

подарунки. Двадцять п'ятого грудня, удень, відбувається традиційний різдвяний 

сніданок з індичкою. Вона може бути нафарширована чим завгодно — 

часником, цибулею, петрушкою чи яблуками. До неї, зазвичай, подають 

печений пастернак, смажену картоплю, зелений горошок та варену брюсельську 

капусту. Різдвяний пудинг, прикрашений палаючими свічками, подають на 

десерт. 

Довго і багато їдять на Різдво французи. Починають о 9 — 10 вечора і до 

ранку. Це креветки, слимаки, краби, мідії, печінка відгодованої качки і 

запивають усе це білим нектаром «Сотерн». А ранок не обходиться без 

знаменитого цибулинного супу, який діє як опохмелювач. 

Заможні французи дозволяють собі в різдв'яну ніч чорну ікру, менш 

забезпечені їдять копчену осетрину. Після канапе з ікрою приступають до більш 

серйозних страв: дикий кабан чи порося, гуска, індичка та ковбаски. П'ють, 

звичайно, шампанське. Десерт не обходиться без сиру та різдвяного «поліна», 

без якого Різдво не Різдво. 

Після літургії італійці починають святкову вечерю з обов'язкового супу-

тортеліні і великої кількості риби. Італійці вважають для різдва традиційними 

такі страви як смажена курка, фарширована чимось подібним на пельмені з 

свининою та яйцем. На десерт подають невеликі тістечка з горіхами та 

родзинками. П'ють плуманте — солодке газоване вино, крім цього подають до 

столу лише червоне вино. 

Якщо Різдво в Італії святкують чинно та тихо, то Новий рік на вулицях 

галасують юрби людей. Традиційною стравою новорічного меню є дзампоне — 

свиняча нога, фарширована сочевицею та квасолею, або бараняча нога, запечена 

в грилі, з картоплею. 

Мексиканці починають святкувати різдв'яні свята ще 16 грудня. У цей час 

заможні господині готують томаліс — пиріг з кукурудзяного борошна з 

курятиною та яловичиною. У різдвяну ніч мексиканці готують індичку з рисом і 

фарширують її арахісом, родзинками та картоплею. До неї подають соус 

«Моле» (перець, арахіс, какао). Зимові свята не обходяться без енчиладос — 

маісові млинці з м'ясом індички під гострим соусом, і звичайно мачос — страви 

з кількох видів бобових. 

П'ють текілу, але на честь свята переважно золоту. Стіл прикрашають 

квіткою «Ноче буена», вона розквітає напередодні Різдва і мексиканці вважають 

її різдвяним символом. У Мексиці різдвяні свята тривають 20 днів, до 6 січня і 
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закінчуються королівським днем. Саме в цей день, нарешті, дозволяється 

подивитися, що за подарунки приносили рідні та друзі під час різдвяного 

марафону. 

В Україні святкують Різдво спокійніше, ніж у Мексиці — навіть 

святкових днів за календарем випадає менше. 

 

Запитання для самоперевірки 

1.Як оздоблюють торговий зал для обслуговування новорічного вечора? 

2.Особливості сервірування новорічних столів. 

3.Порядок зустрічі та обслуговування гостей новорічного вечора. 

4.Які заклади харчування відповідають умовам проведення весілля? 

5.Який перелік питань необхідно вияснити метрдотелю під час приймання 

замовлення? 

6.Яке значення має погоджений сценарій весілля для обслуговування? 

7.Особливості сервірування весільного стола. 

8.Порядок обслуговування гостей весілля. 

9.Які ювілейні урочистості замовляють у ресторані? 

10.Що необхідно врахувати при складанні меню? 

11.Як оздоблюють зал і столи з нагоди ювілейних дат? 

12.Особливості російської гостини на Новий рік та Різдво. 

13.Що готують європейські ресторани на Різдво і Новий рік? 

14.Як святкують Різдво англійці, французи, італійці та мексиканці 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 1 

Варіант 

Тип та клас 

підприємства 

харчування  

Форма 

обслуговування 

Умови 

харчування 

1, 10, 19 
Ресторан класу 

"Люкс" 

Повне 

обслуговування 
Вечеря 
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офіціантами 

2, 11, 20 
Кафе загального 

типу 

Часткове 

обслуговування 

офіціантами 

Сніданок 

3, 12, 21 Їдальня Самообслуговування  Обід 

4, 13, 22 Дитяче кафе 

Повне 

обслуговування 

офіціантами 

Обід 

5, 14, 23 
Ресторан вищого  

класу  

Повне 

обслуговування 

офіціантами 

Обід 

6, 15, 24 Їдальня 

Часткове 

обслуговування 

офіціантами 

Вечеря 

7, 16, 25 Кафе молодіжне 

Часткове 

обслуговування 

офіціантами 

Вечеря 

8, 17, 26 
Кафе загального 

типу 

Повне 

обслуговування 

офіціантами 

Вечеря 

9, 18, 27 
Ресторан 

першого класу  

Повне 

обслуговування 

офіціантами 

Сніданок 

 

 

 

 

 

Додаток Б 

Схеми складання полотняних серветок: 

1. Колона. 

1) Вихідна форма – серветка складена по діагоналі. 

2) Основу відігнути вверх, потім назад приблизно на 2-3 см. 

3) Починаючи зліва, скатати серветку в трубочку. Край, що залишився 

закласти в нижній відігнути край серветки.  
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Рис. Б.1 - Серветка складена у формі «Колона» 

 

2. Лілія. 

1) Вихідна форма – серветка складена по діагоналі. 

2) Сумістити лівий і правий кути з вершиною трикутника. 

3) Складіть серветку пополам по горизонтальній осі. 

4) Відігніть вершину верхнього трикутника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Б.2- Серветка складена у формі «Лілія» 
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3. Шатер. 

1) Вихідна форма – серветка складена по горизонталі пополам (сгиб зверху) 

2) Складіть серветку трикутником (лівий нижній кут сумістити з правим 

нижнім кутом). 

3) Правий кут отриманого трикутника перекладіть вліво. 

4) Повторити дії пункту 2, після чого нижній правий кут перекласти вліво. 

5) Праву половинку трикутника загнути вліво і поставити серветку так, щоб 

не морщилися краї. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Б.3- Серветка складена у формі «Шатер» 

 

 

 

4. Саше кути. 

1) Вихідна форма – серветка складена вчетверо лицьовою стороною наверх 

(відкриті кути в правій верхній частині). 

2) Відігніть перший шар тканини серветки по діагоналі так, щоб кут 

опинився в лівій нижній точці. 

3) Відігніть другий шар тканини так, щоб кут її доторкався до центрального 

загину. Перший кут загніть знизу так, щоб він торкався кута у 

центрального загину. 

4) Загніть правий нижній і лівий верхній кути назад. 

5) Покласти серветку на стіл в вертикальній орієнтації.  

 

 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Б.4 - Серветка складена у формі «Саше кути» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В 

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 2 

Варіант Тема презентації та доповіді 

1, 10, 19 Меблі для споживання їжі. 

2, 11, 20 
Меблі та обладнання для зберігання і 

транспортування посуду, страв. 

3, 12, 21 Характеристика деревяного посуду. 

4, 13, 22 Характеристика фаянсового посуду. 

5, 14, 23 Характеристика порцелянового посуду. 

6, 15, 24 Характеристика кришталевого і скляного посуду. 
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7, 16, 25 Характеристика металевого посуду. 

8, 17, 26 Характеристика столових наборів. 

9, 18, 27 Характеристика пластмасового посуду. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Г 

Приблизне співвідношення столів у залі, % 

 

Тип закладу 

Кількість столів 

2-місних 
4-

місних 
6-місних 

8-

місних 

Ресторан:     

- люкс 50 30 20 – 

- вищий 20 40 40 – 

- перший 10 45 45 – 
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Кафе     

із самообслуговуванням 10-15 85-90 – – 

при обслуговуванні 

офіціантами 

20 80 – – 

Бар*:     

- люкс 50 30 20 – 

- вищий 80 20 – – 

- перший 15 80 5 – 

Закусочна – 100 – – 

Підприємство швидкого 

обслуговування 

15 70 15 – 

Їдальня      

- відкритого типу 5 80 15 – 

- при установах, підприємствах 
– 

Приймається 

самостійно 
– 

- при школах – Приймається самостійно 

- навчальних закладах 
– 

Приймається 

самостійно 
– 

Буфет – 100 – – 

* У барах класу люкс кількість місць за стійкою має складати не менше як 

50% від числа місць за столами, у барах вищого класу – не менше 25%, 

першого класу – не менше 20%, на кожне місце за барною стійкою у барах 

класів люкс і вищий передбачається не менш як 0,8 м, першого класу не 

менш як 0,6 м довжини стійки. 

 

Характеристики меблів торговельної зали 

закладів ресторанного господарства  

 

№ 

з/п 

Тип меблів Габаритні розміри, мм 

1. Стіл 2-місний 600х900 (800х800) 

2. Стіл 4-місний 900х900 (1200х800) 

3. Стіл 6-місний  900х1500 (1800х1000) 

4. Стіл круглий  900; 1200; 1500 

5. Столи овальні Довжина 1200; 1500 

6. Столи приставні 400700 

7. Крісла з підлокітниками та звичайні 600600 

8. Стільці в т.ч. 

 дитячі; 

 для інвалідів; 

 тощо 

 

9. Барні табурети 400 
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10. Серванти або напівсерванти для 

офіціантів 
1100х700 

 

Норми оснащення меблями 

 ресторанів різних класів з місткістю зали 100/150 місць 

(із розрахунку на один ресторан) 

 

Меблі 
Один. 

вимір. 

Клас закладу 

Люкс Вищий 
Перши

й 

Стіл ресторанний шестимісний шт. 7/11 6/10 5/7 

Стіл ресторанний чотирьохмісний  -"- 11/17 15/22 19/29 

Стіл ресторанний двохмісний  -"- 12 /15 7/8 2/3 

Крісло ресторанне -"- 110/164 - - 

Стілець ресторанний  -"- - 110/164 110/164 

Стіл для офіціантів (підсобний) -"- 7/10 7/10 ³/8 

Сервант для офіціантів  -"- 8/11 8/11 7/9 

Гарнітур меблів для відпочинку  компл. 1/1 - - 

Меблі для відпочинку:     

- журнальний столик -"- - 1/1 - 

- крісло для відпочинку -"- - 4/4 2/2 

 

Норми оснащення меблями  

 (із розрахунку на одне підприємство)  

 

Меблі 
Один. 

вимір. 

Місткість зали, місць 

50 75 100 

Кафе (з обслуговуванням офіціантами) 

Стіл ресторанний шестимісний шт. 2 2 3 

Стіл ресторанний чотирьохмісний -"- 10 16 21 

Стіл ресторанний двохмісний -"- 2 3 3 

Стілець ресторанний 1) -"- 56 82 108 

Стіл для офіціантів (підсобний) -"- 4 5 6 

Сервант для офіціантів 2) -"- 3 4 5 

Меблі для відпочинку 3):     

- журнальний столик -"- 1 1 1 

- крісло для відпочинку -"- 2 2 4 

Кафе спеціалізоване (з обслуговуванням офіціантами) 

Стіл ресторанний чотирьохмісний -"- 13 19 26 

Стілець ресторанний -"- 52 76 104 

Стіл для офіціантів 4) -"- 2 3 4 

Сервант для офіціантів 4) -"- 2 3 4 
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Меблі 
Один. 

вимір. 

Місткість зали, місць 

50 75 100 

Стіл для таць 5) -"- 2 2 2 

Крісла для відпочинку -"- 2 2 2 

Кафе (з самообслуговуванням) 

Перший варіант     

Комплект меблів чотирьохмісний компл. 14 20 27 

Стіл для таць шт. 2 2 2 

Другий варіант     

Стіл з гігієнічним покриттям 

чотирьохмісний 

шт. 14 20 27 

Стілець напівм’який  -"- 56 80 108 

Стіл для таць -"- 2 2 2 

Кафе спеціалізоване (з самообслуговуванням) 

Перший варіант     

Стіл високий чотирьохмісний  шт. 13 19 26 

Стілець (табурет) високий -"- 52 76 104 

Стіл для таць  -"- 2 2 2 

Другий варіант     

Стіл високий шестимісний шт. 13 19 26 

Стіл для таць  -"- 2 2 2 

Третій варіант     

Стіл високий чотирьохмісний шт. 13 19 26 

Стіл для таць  -"- 2 2 2 

Четвертий варіант     

Комплект меблів чотирьохмісний 
6): 

компл. 13 19 26 

Стіл для таць 5) шт. 2 2 2 

Стіл для офіціантів 6) -"- 2 2 3 

Коктейль-хол 

Перший варіант     

Стіл ресторанний чотирьохмісний шт. 5 8 – 

Стіл ресторанний двохмісний -"- 17 24 – 

Крісло ресторанне -"- 54 80 – 

Стійка барна -"- 1 1 – 

Сервант для офіціантів 4) -"- 1 1 – 

Другий варіант     

Стійка барна шт. 1 1 – 

Стіл чотирьохмісний -"- 8 12 – 

Стіл двохмісний -"- 11 16 – 

Стілець ресторанний 2) -"- 54 80 – 

Сервант для офіціантів 4) -"- 1 1 – 



58 

 

 

Норми оснащення меблями 

 (із розрахунку на одне підприємство)  

 

Меблі 
Один. 

вимір. 

Місткість зали, місць 

25 50 

Коктейль-бар 

Клас люкс та вищий 

Стійка барна  пог. м 6 10 

Стілець (табурет) барний шт. 9 14 

Стіл двохмісний -"- 5 11 

Стіл чотирьохмісний -"- 2 4 

Крісло ресторанне -"- 18 38 

Клас перший 

Перший варіант    

Стійка барна пог. м 6 12 

Стілець (табурет) барний шт. 9 18 

Стіл чотирьохмісний -"- 4 8 

Крісло ресторанне -"- 18 32 

Другий варіант    

Стійка барна пог. м 6 7 

Стілець (табурет) барний  шт. 9 10 

Стіл високий шестимісний -"- 3 7 

 

Норми оснащення меблями 

 (із розрахунку на одне підприємство)  

 

Меблі 
Один. 

вимір. 

Місткість зали, місць 

25 50 75 100 

Спеціалізований бар (молочний, кавовий тощо) 

Клас вищий      

Стійка барна пог. м 7 10 11 13 

Стілець (табурет) барний шт. 9 14 15 20 

Стіл двохмісний -"- 5 11 11 14 

Стіл чотирьохмісний -"- 2 4 10 14 

Стілець ресторанний -"- 18 38 62 82 

Сервант для офіціантів 4) -"- - - 1 1 

Крісло для відпочинку 7) -"- 2 2 2 2 

Журнальний стіл 7) -"- - - 1 1 

Клас перший      

Перший варіант      

Стійка барна пог. м 7 7 11 13 
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Меблі 
Один. 

вимір. 

Місткість зали, місць 

25 50 75 100 

Стілець (табурет) барний шт. 10 10 15 20 

Стіл чотирьохмісний -"- 4 10 15 20 

Стілець напівм’який -"- 16 40 60 80 

Стіл для таць  -"- 2 2 2 2 

Другий варіант      

Стійка барна пог. м 7 7 11 13 

Стілець (табурет) барний шт. 10 10 15 20 

Стіл високий чотирьохмісний 8) -"- - 10 15 20 

Стіл для таць  -"- - 2 2 2 

Закусочна загального типу та спеціалізована 

Перший варіант      

Стіл з гігієнічним покриттям 

чотирьохмісний 

шт. 7 13 20 26 

Стілець напівм’який  -"- 28 52 80 104 

Стіл для таць -"- 2 2 2 2 

Другий варіант      

Комплект меблів чотирьохмісний компл. 7 13 20 26 

Стіл для таць шт. 2 2 2 2 

Третій варіант      

Стіл високий шестимісний шт. 5 8 12 14 

Стіл з гігієнічним покриттям 

чотирьохмісний 

-"- - 1 2 5 

Стілець напівм’який -"- - 4 8 20 

Стіл для таць  -"- 2 2 2 2 

 

 

 

 

Норми оснащення меблями 

 підприємств швидкого обслуговування 

(із розрахунку на один заклад) 

 

Меблі 
Один. 

вимір. 

Місткість зали, місць 

25 50 75 100 150 

Перший варіант       

Стіл високий чотирьохмісний шт. 7 13 19 25 38 

Другий варіант       

Стіл високий шестимісний шт. 4 9 13 17 25 

Третій варіант       

Стіл високий чотирьохмісний шт. 7 12 18 23 36 
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Стіл з гігієнічним покриттям 

чотирьохмісний 

шт. - 1 1 2 3 

Стілець жорсткий шт. - 4 4 8 12 

Для всіх варіантів       

Стіл для таць шт. 2 2 2 2 2 

1) Замість стільців можуть бути використані (повністю або частково) 

крісла по тій самій нормі. 

2) При індивідуальній формі обслуговування. При бригадній формі 

обслуговування передбачається один сервант на бригаду офіціантів. 

3) Можна замінити гарнітурами меблів для відпочинку. 

4) В закладі з обслуговуванням офіціантами. 

5) Для закладів з самообслуговуванням. 

6) В дитячих кафе передбачаються дитячі столи та стільці та 

обслуговування офіціантами. 

7) В коктейль-холах та коктейль-барах, розташованих спільно з 

ресторанами та кафе (з обслуговуванням офіціантами) меблів для відпочинку не 

передбачається. В окремо розташованих барах класу люкс та першого 

передбачається один журнальний столик та два крісла. 

8) Чотирьохмісні столи можуть бути замінені шестимісними з 

урахуванням місткості зали. 
 

 
 

 

 

 

 

Додаток  Д 

Характеристика та призначення класичного вітчизняного порцелянового 

та фаянсового посуду 

 

Найменування 
Розміри, 

мм 

Місткість, 

см3, 

порцій 

Призначення 

Для подавання хліба, хлібобулочних виробів, тостів 

Тарілка пиріжкова  Ø 175  Для подавання хліба при 

індивідуальному 

обслуговуванні 

Тарілка закусочна  Ø 200  Те ж саме при гуртовому 



61 

 

Найменування 
Розміри, 

мм 

Місткість, 

см3, 

порцій 

Призначення 

обслуговуванні 

Тарілка столова 

мілка 

Ø 240  Те ж саме при гуртовому 

обслуговуванні 

Сухарниця кругла 

чи овальна 

Ø 230-300  Те ж саме при гуртовому 

обслуговуванні 

Для подавання холодних страв та закусок 

Тарілка ікорна Ø 150  Для подавання зернистої 

ікри осетрових та 

лососевих риб на 

бенкетах 

Тарілка закусочна Ø 200  Для подавання холодних 

страв та закусок; 

використовується як 

підставна тарілка під 

однопорційні салатники 

тощо 

Салатник (круглої, 

квадратної, 

трикутної, 

овальної форми) 

 120,240,360, 

480 (1,2,4,6 

порційні) 

Для подавання салатів, 

маринадів, кваснини, 

натуральних овочів тощо 

Оселедниця  

 

 

 

250(270,30

0)* 150 

 

1-2 порційна Для рибної гастрономії, 

риби гарячого та 

холодного копчення, 

оселедця з гарніром 

Лоток  

(з малими 

плоскими бортами 

або без них) 

135*100 1 порційне Для рибної гастрономії в 

маслі, паштетів, закусок 

з твердих сирів, 

вершкового масла, 

лимону при 

індивідуальному 

обслуговуванні 

Блюдо кругле Ø 300 

Ø 350 

5–6 порційне 

8–10 порційне 

При гуртовому і 

банкетному 

обслуговуванні для 

подавання м’ясних, 

овочевих асорті, 

холодних страв з птиці, 

дичини, канапе 

Блюдо овальне 350×200 

400(500)× 

8–10 порційне 

10–12 

Для закусок з риби та 

рибної гастрономії, 
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Найменування 
Розміри, 

мм 

Місткість, 

см3, 

порцій 

Призначення 

200 порційне м’ясних (поросяти 

смаженого цілого, 

ростбіфу), полядвиці 

тощо при гуртовому та 

банкетному 

обслуговуванні 

Блюдо прямокутне “ “  “ 

Ваза салатна на 

низькій ніжці 

Ø 240 6 порційна Для фірмових салатів, 

овочів натуральних при 

гуртовому та банкетному 

обслуговуванні 

Соусник (різної 

форми з 

відтягнутим 

носиком і ручкою) 

 

 

80, 100, 200, 

400  

1–6 порційні 

Для холодних соусів чи 

сметани 

Хрінниця (з двома 

ручками і 

кришкою) 

 25–30 

100–200 

Для соусу хрону при 

індивідуальному та 

гуртовому 

обслуговуванні 

Для подавання гарячих закусок 

Тарілка закусочна Ø 200  Для подавання тартинок 

Чарки-підставки Ø 35-50  Для яєць, зварених 

некруто, в  

“мішечок” 

Для подавання перших страв 

Чашка бульйонна з 

блюдцем (може 

мати 

циліндричну, 

конусоподібну чи 

грушевидну 

форму) 

 300, 330, 350, 

400 

З двома ручками - для 

подавання бульйонів без 

гарнірів чи з малою їх 

кількістю. З однією 

ручкою – для подавання 

супів–пюре, супів–крем, 

заправочних супів з 

дрібно нарізаними 

продуктами 

Тарілка столова 

глибока 

Ø 240 500 Для заправочних супів 

повними порціями 

Тарілка столова 

глибока 

Ø 220 300 Для супів напівпорціями 

Супниця з 

кришкою 

 4(6,8,10) – 

порційна 

Для подавання супів під 

час обслуговування 
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Найменування 
Розміри, 

мм 

Місткість, 

см3, 

порцій 

Призначення 

сімейних обідів, гуртів 

туристів, учасників 

нарад, конференцій 

тощо. Використовується 

спосіб подавання страв 

“російський”, “ 

англійський” 

Кісе  

(має національний 

орнамент) 

 900 Для подавання 

національних страв 

(плов, лагман, унаш, 

шалгам шорбо тощо) 

народів Середньої Азії; 

страв Японської, 

Корейської, Китайської 

кухонь 

Піала  

(має національний 

орнамент) 

 220 Для подавання бульйону 

в якості гарніру до 

бешбармаку в ресторанах 

з національною 

казахською кухнею, 

страв Японської, 

Корейської, Китайської 

кухонь 

Для подавання других страв 

Тарілка столова 

мілка 

Ø 240  Для подавання 

індивідуально 

оформлених других 

страв 

Блюдо кругле Ø 500  Для гуртового 

обслугову-вання і 

подавання на банкетах 

“російським” та 

“французьким” 

способами страв з птиці, 

дичини, овочів 

Салатник  120 В якості полоскальниці 

для пальців при 

подаванні певних видів 

других страв (курчата – 

табака) 
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Найменування 
Розміри, 

мм 

Місткість, 

см3, 

порцій 

Призначення 

Для подавання солодких страв, кондитерських виробів та фруктів 

Тарілка десертна 

мілка (може мати 

розпис на дні або 

бортах у вигляді 

рослинного, 

плодо-вого, 

ягідного орна-

ментту) 

Ø 200  Для мусів, желе, 

пудингів, самбуків, яблук 

в тісті смажених, 

індивідуально 

порціонованих фруктів  

Тарілка пиріжкова Ø 175  Для кісточок, шкуринок, 

насіння. Для подавання 

кондитерських виробів 

інди-відуально 

порціонованих 

Тарілка десертна 

глибока 

(оформлення 

аналогічно мілкій) 

Ø 200 250 Для подавання 

фруктових супів, ягід з 

молоком чи вершками 

Салатник   120 В якості полоскальниці 

для пальців при 

подаванні певних 

солодких страв (фруктів, 

ягід натуральних) 

Ваза “плато” на 

низькій ніжці 

Ø 300  Для тістечок та 

порційних і традиційних 

тортів круглої форми 

Ваза трьох’ярусна   Для подавання тістечок в 

асортименті 

Для подавання гарячих напоїв 

Чайник для 

заварю-вання чаю 

 100,250,400,60

0 

Для заварювання і 

подавання чаю 

Чайник для окропу 

доливний 

 1200–1600 Для окропу при 

подаванні чаю “парами 

чайників” 

Чайник для 

заварю-вання і 

подавання 

зеленого чаю 

 900 Для заварювання і 

подавання зеленого чаю 

Чашка чайна з 

блюдцем 

 200, 250 Для подавання чаю, кави 

з молоком, какао 
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Найменування 
Розміри, 

мм 

Місткість, 

см3, 

порцій 

Призначення 

Піала  100–250 Для зеленого чаю 

Блюдце чайне Ø 185  Під скляні стакани з 

підстаканниками 

Кавовник  100, 400, 600, 

800 (1,4,6,8 – 

порційний) 

Для подавання чорної 

кави при 

індивідуальному та 

гуртовому 

обслуговуванні 

Чашки кавові з 

блюдцями 

 75 – 100 Для подавання кави 

чорної, кави по-

східному, шоколаду 

Молочники 

(закриті) 

 25,50,100 (1, 

2, 4 –

порційні);  

150–200  

(6–10 

порційні) 

Для молока до чаю, кави 

при індивідуальному та 

гуртовому 

обслуговуванні 

Вершківники 

(відкриті) 

 25, 50, 100 (1, 

2, 4–порційні);  

150–200  

(6–10 

порційні) 

Для вершків до чаю, кави 

при індивідуальному та 

гурто-вому 

обслуговуванні 

Розетки-блюдця Ø 85 1 порційні Для варення, джему, кон-

фітюру, повидла, меду, 

цукру – піску при 

індивідуальному 

обслуговуванні. Для 

лимону 

Вазочки без ніжки Ø 130 300,330  

(6–порційні) 

Для варення, джему, кон-

фітюру, повидла, меду 

при гуртовому 

обслуговуванні 

Цукерниця  100,200,400 Для подавання литого, 

колотого, кускового, 

рафінаду та цукру – піску 

при гуртовому 

обслуговуванні 

Для подавання спецій 

Сільничка 

(закрита та 

 40 Для солі “Екстра” 
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Найменування 
Розміри, 

мм 

Місткість, 

см3, 

порцій 

Призначення 

відкрита) 

Перечниця  25–30 Для молотого перцю 

Гірчичниця з 

кришкою 

 100 Для гірчиці 

Прибор для спецій   Трьох, чотирьох 

предметний. При 

традиційному та 

банкетному 

обслуговуванні 

Для подавання тютюнових виробів та інших аксесуарів сервірування 

Попільниці    Для паління цигарок 

Ваза для квітів 

(різної форми і 

висоти) 

  Для однієї квітки чи 

композицій з квітів 

Ваза для серветок   Використовується у 

денний час при 

обслуговуванні 

організованих гуртів 

споживачів, туристів  

Місткість для 

цигарок 

  При гуртовому 

обслугову-ванні  

 

Характеристики та призначення вітчизняного керамічного посуду 

 

Найменування 
Розміри 

, мм 
Місткість, 

см3, порції 

Призначення 

 

Салатники (круглі 

з низькими та 

високи-ми 

бортами) 

Ø 135 

 

Ø 150 

 

120  

(1–порційні) 

 

240, 360, 480  

(2-6–порційні) 

Для подавання 

індивідуально 

порціонованих холодних 

страв і закусок з риби, 

м’яса, птиці, салатів, овочів 

натуральних, квашених.  

Для подавання гарячих 

закусок з різних видів 

сировини 

Тарілка Ø 170 120  

(1–порційна) 

240  

(1-2–порційна) 

Для подавання хліба та 

хлібобулочних виробів при 

індивідуальному та 

гуртовому обслуговуванні. 

Для подавання холодних 
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Найменування 
Розміри 

, мм 
Місткість, 

см3, порції 

Призначення 

 

страв та закусок, солодких 

страв 

Полумисок Ø 200 300–500 Для подавання перших, 

других та солодких страв. 

Використовується також в 

якості багатопорційного 

посуду для подавання 

холодних страв та закусок, 

гарячих закусок, солодких 

страв, борошняних 

кондитерських виробів та 

фруктів 

Миска Ø 185-

200 

Ø 235 

1000; 

500–1000 

Для подавання при 

гуртовому обслуговуванні 

холодних страв та закусок, 

гарячих закусок, солодких 

страв, борошняних 

кондитерських виробів та 

фруктів 

Макітра з 

кришкою та без 

кришки 

Ø 190  

Ø 135 

2500;  

500–1000 

Для подавання при 

гуртовому обслуговуванні 

перших та других страв, 

борошняних кулінарних 

виробів 

Горщики (великі ) Ø 100 - 

130 

500–1000 Для приготування та 

подавання при гуртовому 

обслуговуванні перших та 

других страв, борошняних 

кулінарних виробів 

Горнці (середньої 

величини) з 

кришками та без 

них 

Ø 80 

Ø 80 

 

 

500–700 

350–400 

Для приготування і 

подавання індивідуально 

оформлених перших та 

других тушкованих, 

запечених, борошняних 

кулінарних виробів та 

страв 

Горні  Ø 80 200–250 Для гарячих та холодних 

напоїв 

Горнятка Ø 80 

Ø 60 

 

150–200 

100–150 

Для гарячих та холодних 

напоїв, для приготування та 

подавання гарячих закусок 
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Найменування 
Розміри 

, мм 
Місткість, 

см3, порції 

Призначення 

 

Горщики з двома 

боковими ручками 

та кришкою 

Ø 80 - 

100 

250–500 Для приготування та 

подавання перших страв та 

тушкованих чи запечених 

других страв, борошняних 

кулінарних виробів 

Кухоль Ø 80-

100 

500–1500 Для подавання фірмових 

напоїв 

Глечик Ø 80 1000–1500 Для подавання фірмових 

напоїв 

Чайник для 

заварю-вання чаю 

 500–1000 Для подавання чаю при 

гуртовому обслуговуванні 

Чашка чайна з 

блюдцем 

 Ø 300 150–250 Для чаю, кави з молоком 

Кавовник  600–800 Для подавання кави при 

гуртовому обслуговуванні 

Чашка кавова з 

блюдцем 

 100 Для кави чорної 

Сільничка 

відкрита та з 

кришкою. 

Ø 60 80–100 Для солі “Екстра” 

Перечниця з 

кришкою 

Ø 60 80–100 Для перцю чорного 

молотого 

Хрінниця з 

кришкою 

Ø 60 80–150 Для соусу хрону 

Куманці на ніжках 

та без них, з 

полою серединою 

та суцільні. 

Ø 210-

250 

1000–2000 Для подавання різних видів 

наливок, настойок та інших 

фірмових алкогольних 

виробів та для оформлення 

інтер’єру залу 

Келихи з різною 

висотою ніжки 

 100, 150, 250 Для води, вина наливок, 

настойок 

Вази для фруктів 

без ніжки 

Ø 250  Для подавання фруктів при 

гуртовому обслуговуванні 

Попільнички Ø100-

250 

 Для паління цигарок 

Декоративні вази 

настільні, 

напільні, для 

квітів; декора-

тивні настінні 

таріл-ки, панно, 

  Для оформлення інтер’єру 

залів, банкетних залів, 

аванзалів, ресторанів; 

стійки та примі-щення бару 

та інших стилі зо-ваних 

підприємств  харчування 
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Найменування 
Розміри 

, мм 
Місткість, 

см3, порції 

Призначення 

 

підсвічник-ки 

тощо 

 

Характеристика та призначення класичного вітчизняного  

металевого посуду 
 

Найменування 

 

Розмір, 

мм 

Місткість, 

см3, порції 
Призначення 

Ікорниця під 

кришталеву 

розетку 

Ø 80 1–4 порції Для подавання зернистої 

ікри лососевих та 

осетрових риб 

Кокотниця (іноді 

буває з невеликою 

мисочкою для 

підставки) 

Ø 60–90 90, 100, 125, 

150 

Для приготування і 

подавання гарячих закусок 

з м’яса, субпродуктів, 

птиці, овочів, грибів з 

соусами 

Кокільниця (на 

високій широкій 

ніжці та без неї) 

 70–90 Для запікання і подавання 

гарячих закусок з риби та 

продуктів моря 

Порційна 

сковорідка з двома 

ручками і 

округленими 

бортами 

Ø 140; 

170; 

190; 210 

 Для приготування гарячих 

закусок і других порційних 

страв з яєць, крупи, риби, 

овочів тощо 

Кроншель 

(порційна 

сковорідка з двома 

витими ручками і 

прямими 

бортиками) 

Ø 140; 

170; 

190; 210 

1,2,4–

порційна 

Для приготування і 

подавання порційних 

гарячих закусок (сосисок, 

тефтелів в томатному соусі, 

нирок в мадері), других 

гарячих страв, гарнірів 

(гарячої відвареної картоплі 

до оселедця 

натурального), а також 

порцій-них гарячих 

солодких страв 

Засіб для подання 

юшки рибацької 

(двохпредметний 

– казанок з 

підставкою) 

 500 Для подання юшки 

рибацької в спеціалізованих 

і стилізованих 

підприємствах 
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Найменування 

 

Розмір, 

мм 

Місткість, 

см3, порції 
Призначення 

Миски супові з 

кришками  

(глибокі, круглі з 

двома ручками) 

 1–6 порційні Для подавання гарячих та 

холодних супів при 

гуртовому обслуговуванні, 

а також при спеціальних 

формах обслуговування 

Пашотниця   Каструлька, в якій 

подаються гарячі чищені 

яйця, зварені в “мішечок”, 

як гарнір до бульйону 

Баранчики з 

кришкою овальні 

 

 

 1–6 порційні Для зберігання необхідної 

температури при подаванні 

гарячих страв з припущеної 

риби 

Баранчики з 

кришкою круглі 

 1 – 6 порційні Для зберігання необхідної 

температури при подаванні 

гарячих припущених та 

тушкованих страв з м’яса, 

птиці, овочів, млинців. 

Блюда овальні 280×140 

650×350 

(1–порційні); 

(10–порційні) 

Для других гарячих страв, 

до яких соус подається 

окремо при 

індивідуальному та 

гуртовому обслуговуванні 

Блюда круглі  6–12 порційні Для подавання на банкетах 

других натуральних 

смажених страв з м’яса, 

птиці, овочів 

Менажниці круглі 

з однією 

перегородкою 

 1–порційні Слугують для подавання 

основного продукту (з 

соусом чи без) з одним 

гарніром 

Менажниці круглі 

з двома 

перегородками 

 1–порційні Слугують для подавання 

основного продукту (з 

соусом чи без) зі складним 

гарніром 

Менажниці 

прямокутні з 

однією 

перегородкою 

 1–порційні Слугують для подавання 

основного продукту (з 

соусом чи без) з одним 

гарніром 

Соусники (з 

носиком та 

 1–2 порційні Для подавання гарячих 

соусів 
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Найменування 

 

Розмір, 

мм 

Місткість, 

см3, порції 
Призначення 

ручкою) 

Таганчик  1–порційний Подавання біфштексу по-

селянські, фірмових страв 

Креманка на 

підставці 

 150–200 Подавання морозива 

Турка  150–250 Для приготування і 

подавання кави по-

східному при 

індивідуальному 

обслуговуванні 

Кавовники  500–1500; 

(5–15 порцій) 

Подавання кави при 

гуртовому обслуговуванні 

та в номерах готелю 

Молочники  200–500 Подавання молока до 

гарячих напоїв при 

гуртовому обслуговуванні 

Вершківники  50–200 Подавання вершків до 

гарячих напоїв при 

індивідуальному та 

гуртовому обслуговуванні 

Відерце для льоду 

з кришкою та 

щипцями 

  Для подавання льоду до 

холодних перших страв, 

напоїв 

Відерце для 

охолод-ження 

шампанського та 

ігристих вин з 

двома ручками 

 3–5 л Для охолодження і 

подавання до столу 

шампанського і ігристих 

вин 

Вази трьох’ярусні    Для подавання борошняних 

кондитерських виробів, 

фруктів на банкетах 

Таці великі 

прямокутні, круглі 

500×400 

Ø 500 

 Для транспортування страв 

та посуду 

Таці середні 

прямокутні 

350×250 

335×235 

 Використовуються при 

обслуговуванні прийомів та 

банкетів 

Таці малі 

прямокутні 

300×300  Для подавання тютюнових 

виробів, рахунків 

Самовар з 

підставкою 

  Для приготування гарячого 

напою, сервірування 

чайного столу, як елемент 
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Найменування 

 

Розмір, 

мм 

Місткість, 

см3, порції 
Призначення 

дизайну стилізованого 

підприємства харчування 

Решітка для 

спаржі зі щипцями 

  Для подавання спаржі при 

гуртовому обслуговуванні 

  

Характеристика основних наборів 
 

Назва 

набору 
Призначення 

Столовий Для сервірування столу при подаванні перших (ложка) та 

других (виделка, ніж) страв. Для розкладання страв з 

багатопорційного посуду (ложка, виделка). Ніж може мати 

зазубрений кінчик леза 

Рибний Для сервірування столу при подаванні гарячих рибних страв 

Закусочний Для сервірування столу при подаванні холодних страв та 

закусок усіх видів, деяких гарячих закусок (шинки смаженої, 

яєчні, млинців з наповнювачами тощо 

Десертний Для сервірування столу при подаванні солодких страв 

(шарлот яблучний, солодкий пиріг, млинці фламбовані з 

абрикосовим варенням тощо) 

Для сервірування столу при подаванні пудингу, мусу, ягід з 

молоком чи вершками, суфле тощо 

Фруктовий Для сервірування столу при подаванні фруктів натуральних 

(яблук, груш, кавуна, дині, персиків тощо) 

Чайна ложка Для сервірування чаю 

Кавова 

ложка 

Для сервірування кави 

Ложка для 

морозива  

Для сервірування та подавання морозива 

Ложка 

бульйонна 

Для сервірування та подавання бульйону в бульйонній чашці 

з блюдцем 

Виделка 

кокотна 

Для сервірування та подавання гарячих закусок (жюльєна з 

птиці, дичини, печериць у сметанному соусі тощо) 

  

Характеристика додаткових приборів 

 

Назва приборів Призначення 

Прибори для розкладання холодних страв та закусок 

Лопатка ікорна Для розкладання зернистої ікри осетрових та 

лососевих риб 
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Назва приборів Призначення 

Лопатка рибна Для розкладання заливних та інших страв з риби та 

рибної гастрономії, а також деяких гарячих рибних 

страв 

Виделка для оселедця Для розкладання оселедця 

Виделка-лопатка Для розкладання рибних консервів в маслі (шпроти, 

сайра, сардини тощо) 

Прибор для розподілу 

раків, крабів, омарів 

Для розподілу ракоподібних 

Виделка для устриць Для відкриття раковин устриць 

Лопатка паштетна Для розкладання оселедця січеного, паштетів 

Ложка для салатів Для розкладання салатів 

Ніж–виделка для 

твердих сортів сиру 

Для нарізання і розкладання сиру, поданого 

великим куском 

Ніж та виделка для 

лимону 

Для нарізки та розкладання лимона 

Прибори для порціювання перших, солодких страв, соусів та змішаних 

напоїв 

Ложки для 

порціювання 

Для порціювання перших та солодких страв 

(киселів, компотів тощо) 

Ложка для соусів Для порціювання соусів 

Ложки для 

приготування 

змішаних напоїв 

Для приготування змішаних напоїв, коктейлів, віскі 

з содовою водою 

Ложка фігурна Слугує для порціювання варення в розетки 

Прибори для порціювання других страв 

Ніж та виделка 

розподільчі 

Для нарізання ростбіфу у присутності замовника 

при застосуванні англійського методу подавання 

страв 

Прибори для порціювання кондитерських виробів та фруктів 

Лопатка 

кондитерська 

Використовується для розкладання тістечок, тортів 

Щипці кондитерські: 

великі 

малі 

 

Призначені для розкладання печених виробів 

Для розкладання цукру–рафінаду (кускового), 

шоколадного асорті 

Щипці для 

розколювання 

грецьких горіхів 

Для розколювання волоських горіхів 

Щипці для 

розколювання 

кускового цукру 

Для розколювання кускового цукру. 
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Назва приборів Призначення 

Щипці для харчового 

льоду 

Використовують для розкладання льоду 

Спеціальні ножиці Для розрізання грона винограду на супліддя 

 

 

Характеристика та призначення багатопорційного скляного  

(кришталевого) посуду 

 

Найменування 

 

Місткість, 

см3,  

розмір, мм 

Призначення 

Графини різної конфігурації 

з вузьким горлом та 

притертою пробкою 

250–1200 Для алкогольних та 

безалкогольних напоїв при 

подаванні на розлив 

Глечики різної конфігурації з 

носиком, кришкою та 

ручкою 

2000–2750 Для негазованої води, соків, 

морсу, крюшону, фірмових 

слабо та безалкогольних напоїв 

Крюшон ниці  з черпаком, 

бокалами та кришталевою 

тацею 

3000 Для приготування та 

подавання крюшону, 

холодного пуншу тощо 

Вази чашоподібні на високій 

ніжці 

Ø 90 Для варення, цукерок, печива, 

тістечок та інших 

кондитерських виробів 

Вази з круглою чашею на 

ніжці  

(високій чи низькій) та без 

ніжки, типу ладі  

Ø 200–240 Для фруктів, ягід, цитрусових 

тощо 

Вази–плато (з плоскою 

поверх-нею) 

Ø 240–250 Для тістечок, тортів звичайних 

та порційних 

Вази для квітів високі, 

циліндричні, конусоподібні 

та іншої форми, низькі 

настільні  

100–150 Для букетів зі свіжого зрізу та 

квіткових композицій 

Салатники з потовщеного 

скла круглої та овальної 

форми 

Ø 200–240 Для подавання овочевих 

салатів, овочів натуральних 

Прибори для спецій та 

приправ 

 Для солі, перцю та гірчиці 

Флакони різної форми з 

широким дном та скляною 

пробкою 

200 Для оцту, олії соняшникової, 

кукурудзяної, провансаль чи 

оливкової 

Жом  Для вичавлювання соку 
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Найменування 

 

Місткість, 

см3,  

розмір, мм 

Призначення 

лимона чи помаранчі 

Попільниці круглої, 

прямокутної та інших форм 

 Для попелу під час паління 

Мірний посуд з пресованого 

скла: 

мірний стакан циліндричної 

форми 

мірний стакан циліндричної 

форми 

 

 

 

100 

 

200 

Для вимірювання певних 

порцій напоїв 

Має риски, що відповідають 

об’ємам 50 та 100 см³ 

Має риски, що відповідають 

об’ємам 100 та 200 см³ 

  

Характеристика та призначення індивідуального скляного  

(кришталевого) посуду 

Найменування 
Місткість, 

см3 
Призначення 

Чарка лікерна на високій 

ніжці 

(може бути кольоровою) 

25 Для лікерів 

Чарка коньячна (форми 

бочечки чи тюльпану) 

30 Для подавання коньяку до кави 

Чарка горілчана 50 Для горілки, настоянок, наливок 

Стопка 50 Для горілки, настоянок, наливок 

Чарка мадерна 75 Для міцних та десертних вин 

Чарка рейнвейна 

(кобальтового чи 

жовтувато–зеленуватого 

кольору), має подовжену 

форму  

100 Для білих сухих та напівсухих 

столових вин 

Чарка лафітна 125 Для червоних столових вин 

Бокал (конічної, 

подовженої, 

циліндричної, грушочи 

тюльпаноподібної або 

креманчастої форми 

(блюдця) 

125–150 Для шампанського та коктейлів з 

шампанським; ігристих та 

газованих вин 

Фужери 200–240 Для безалкогольних напоїв 

(фруктових та мінеральних вод) та 

пива, які відпускаються в пляшках 

Бокали циліндричної 

форми на низькій ніжці 

250–400 Для подавання пива в 

спеціалізованих барах та 
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Найменування 
Місткість, 

см3 
Призначення 

ресторанах 

Креманки Ø 90 Для подавання свіжих ягід, фруктів 

в сиропі, фруктових салатів та 

драглистих солодких страв 

Стакани конічні високі 

(160–170 мм) з 

потовщеним дном 

250–300 Для подавання вершкових, 

молочних, фруктово–ягідних 

коктейлів, кави–глясе  

Стакани конічні з 

потовщеним дном 

200 Для подавання лимонаду, 

мінеральної та содової води, віскі з 

льодом 

Стакани конічні 125 Для соків 

Стакани чайні 250 Для подавання чаю, глінтвейну та 

інших гарячих напоїв. 

Використовується разом з 

підстаканниками для чаю 

Стакани з пресованого 

скла 

200–250 Для подавання гарячих напоїв 

(чаю, кави з молоком, какао) та 

холодних напоїв в кафе, їдальнях, 

спеціалізованих закладах 

ресторанного господарства 

Блюдця–розетки Ø 90–100 Для індивідуального подавання 

варення, меду, джему, конфітюру 

тощо 

В барах різних типів та класів використовується більш різноманітний 

асортимент скляного посуду, що пояснюється широким асортиментом 

вироблюваних напоїв. Разом з класичним використовується й новітній 

скляний (кришталевий) посуд. 

 

 

 

 

 

Характеристика та призначення деяких видів додаткового скляного 

посуду, що використовується в барах різних видів 

 

Найменування 

 

Місткість, 

см3 
Призначення 

Коктейльна рюмка 100 Для мартіні, коктейлів 

Чарка для 

коктейлів  

 “Пус-кафе” 

100 Для шарових коктейлів 
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Найменування 

 

Місткість, 

см3 
Призначення 

Чарка “Гоблет” 150 Для коблерів та айс–крімів 

Чарка–креманка 

“Маргарита” 

100–150 Для коктейлю відповідного найменування та 

коктейлів з фруктами 

Шароподібний 

бокал 

200 Для коктейлів з фруктами і десертних 

коктейлів 

Бокал “Айріш 

кафе” 

150 Для подавання кави по-ірландськи, 

виготовлений з термостійкого скла 

Бокал “Порт–глас 

шеррі”  

150–200 Для подавання гарячих коктейлів та напоїв 

Чашка для пуншу 125–150 Для подавання пуншу 

Стакан 

“Олдфешенд” 

150 Для віскі та натуральних (моно) напоїв з 

льодом; коктейлів групи “Олдфешенд” 

Стакан “Тумблер” 150–200 Для коктейлів (фліп), соків, мінеральної 

газованої та негазованої води, фруктових та 

солодких газованих напоїв з льодом 

Стакан “Хайбол” 250–300 Для охолоджених і тонізуючих напоїв 

Стакан “Колінз” 300–400 Для подавання коктейлів відповідної групи 

Пивні кружки 150–500; 

1000 

Для пива на розлив 

Бокал “Флуте” 180–190 Для подавання ігристих напоїв, коктейлів з 

ними 

Стакан “Шот глас” 50–65 Для міцних алкогольних напоїв, коктейлів з 

ними 

Характеристика та призначення дерев’яного посуду та приборів 

Найменування Призначення 

Хлібниці, тарілки, 

таці 

Для подавання хліба та хлібобулочних виробів 

Дошки квадратні, 

прямокутні 

Для подавання канапе, волованів, тарталеток тощо 

Фігурні, овальні таці 

з головою корови, 

свині, риби 

Для подавання холодних страв та закусок з м’яса і 

м’ясної гастрономії, птиці, риби і рибної 

гастрономії 

Таці зі скляними 

випуклими кришками 

Для подавання асортименту сирів 

Прямокутні таці Для подавання канапе, волованів, тарталеток, овочів 

фаршированих  

Соусники Для холодних соусів 

Прибори для спецій з 

тацею та ложечками 

(лопатками) 

Для солі, перцю, гірчиці 
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Найменування Призначення 

Тарілки, блюда Для борошняних кондитерських виробів, фруктів 

Келихи  Для напоїв власного виробництва 

Бокали Для алкогольних та прохолодних напоїв власного 

виробництва 

Столові ложки Для перших страв (національних супів), для 

розкладання вареників, галушок 

Ложки для 

порціювання 

Для порціювання національних супів, печені по–

домашньому в горщиках 

Столова ложка та 

виделка для 

порціювання 

Для порціювання других страв 

Зубочистки в індиві-

дуальній упаковці, 

ароматизовані тощо 

Для використання за призначенням 

Шпажки дерев’яні з 

папільйотками  

Виробляються чотирьох видів. Використовуються в 

якості приборів при подаванні страв на банкетах 

групи фуршет тощо 

Палички для страв 

китайської кухні 

Для використання в етнічних ресторанах. Можуть 

бути в паперових, пластикових упаковках по 2 

штуки, також з’єднаними в місці ручок 

Підставки під 

паперові серветки 

Для використання за призначенням 

Підсвічники різних 

форм і розмірів  

Для використання за призначенням 

Підставки–таці 

плетені з лози 

прямокутні 

 

Підставки довжиною 30–50 см використовуються 

під головки твердого сиру при викладанні на 

“шведській лінії”, як елемент декору 

Хлібниці овальні Мають розмір 20139 см і використовуються для 

подавання хлібобулочних виробів при 

індивідуальному та гуртовому обслуговуванні 

Хлібниці круглі з 

бамбуку 

Мають Ø 15–20 см і використовуються при 

індивідуальному та гуртовому обслуговуванні 

Лотки плетені з лози Довжина 25–30 см. Для подавання тостів при 

гуртовому обслуговуванні 

Плетені вази з 

подовженими 

бортами 

Довжиною 15, 20, 24 см. Для подавання хліба та 

хлібобулочних виробів при індивідуальному та 

гуртовому обслуговуванні 

Кошики плоскі з 

хвилястими бортами і 

високою ручкою 

Мають розміри 362910 см .Для подавання 

фруктів, кондитерських та хлібобулочних виробів, 

головок твердого сиру при сервіруванні відповідних 
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Найменування Призначення 

столів на банкетах групи фуршет 

Кошики з високими 

бортами з ручкою 

Мають розміри Ø 13, висота 5 см та Ø 18, висота 10 

см. Для подавання фруктів 

Кошики з двома 

ручками плоским 

дном і одним бортом 

 Мають розміри 494722 см. Для подавання 

фруктів, твердих головок сиру на банкетах групи 

фуршет, при оформлені вітрини або дизайну залу 

тощо 

Кошик прямокутний 

з чотирма 

відділеннями 

Має розмір 5028 см. Для різних сортів хліба при 

гуртовому обслуговуванні тощо 

Підставка під пляшки 

з колекційним вином 

Має різні види. З двома ручками і кільцем для 

притримування горла пляшки при наливанні вина , з 

однією ручкою ззаду кошика 

Плетені форми–

підстав-ки під певні 

пляшки з напоями 

Мають утилітарне призначення та 

використовуються в якості дизайну 

 

Додаток Е 

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 3 

Варіант Тема презентації та доповіді 

1, 6, 11, 16, 21, 26 Підготовка персоналу до обслуговування. 

2, 7, 12, 17, 22, 27 
Підготовка приміщень приймально-вестибюльної 

групи до обслуговування. 

3, 8, 13, 18, 23 Підготовка залів до обслуговування споживачів. 

4, 9, 14, 19, 24 Попереднє сервірування в ресторанах. 

5, 10, 15, 20, 25 Попереднє сервірування в їдальнях та кафетеріях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Є 

Правила подавання холодних та гарячих закусок 

Назва 

холодних 

страв та 

закусок 

Кулінарна 

характеристика 

холодних страв та 

закусок, рекомендовані 

Посуд для подавання 

холодних страв та 

закусок 

Набори для 

розкладання 
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гарніри, соуси, супутні 

продукти 
Холодні закуски1 

Ікра 

зерниста, 

кетова 

Ікра осетрових або 

лососевих риб 

Кришталеву розетку 

ставлять на ікорницю, 

запов- 

Лопатка для ікри або 

чайна ложка, 

  нену харчовим льодом, 

яка подається на 

підставній (пиріжковій) 

тарілці з різною 

паперовою серветкою 

які кладуть на пі-

дставну тарілку збоку 

ручкою вправо 

Ікра паюсна Ікра осетрових риб. 

Після засолу її пресують, 

формують у вигляді 

рулету, який під час 

відпускання нарізають 

на порційні шматочки. 

До кожного виду ікри 

окремо можна подати 

масло, зелену цибулю, 

розтягаї з рибою або 

визигою, млинці, гарячі 

калачі або тости, лимон, 

зелень петрушки 

Рибний лоток, на якому 

ікру викладають у 

вигляді ромба, еліпса. 

Розетка для масла 

(цибулі) на підставній 

тарілці (ставлять зліва 

від ікорниці), гарячі 

калачі або тости -— у 

полотняній серветці на 

пиріжковій тарілці 

Лопатка для ікри, 

паштетна лопатка або 

закусочний ніж2 

Риба солена 

(сьомга, 

лосось), 

риба 

холодного 

Нарізають тонкими 

шматочками по 2—3 на 

порцію. Подають без 

гарніру 

Рибний лоток або 

овальне порцелянове 

блюдо 

Гастрономічна або 

столова, або закусочна 

виделка2 

копчення, 

балик 

   

Риба 

гарячого 

копчення 

(севрюга, 

осетер) 

Можна подавати з 

гарніром (огірки, 

помідори свіжі, салат 

зелений, горошок 

консервований, морква і 

картопля відварені, салат 

з капусти) 

Рибний лоток або порце-

лянове овальне блюдо 

Столові або закусочні 

виделка та ложка3 

Шпроти та 

інші рибні 

консерви 

Прикрашають лимоном, 

зеленню 

Рибний лоток Шпротна виделка 4 

Оселедець 

натуральний 

Нарізане філе оселедця 

прикрашають зеленню 

петрушки. Окремо 

подають відварену 

картоплю, масло 

Рибний лоток. Круглий 

баранчик для картоплі на 

підставній тарілці, розет-

ка на підставній тарілці 

для масла 

Гастрономічна 

дворіжкова або 

закусочна виделка для 

оселедця, ложка для 

картоплі, ніж для 

масла5 

Оселедець з 

гарніром 

Нарізане шматочками 

філе оселедця 

викладають у вигляді 

Порцеляновий лоток для 

оселедця або рибний ло-

ток 

Гастрономічна 

дворіжкова або 

закусочна виделка, 
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цілої риби з головою та 

хвостом 

столова або десертна 

ложка2 

Риба 

відварена з 

гарніром 

Порційні шматочки 

відвареної осетрини, 

севрюги, судака. 

Подають з гарніром зі 

свіжих помідорів, огір-

ків, салату та шматочків 

желе. Можна подати 

соус з хріну 

Рибний лоток або 

овальне фарфорове 

блюдо. Соусник 

порцеляновий для соусу 

на пиріжковій тарілці, на 

яку кладуть чайну ложку 

ручкою вправо 

Ложка та виделка або 

спеціальна фігурна 

лопатка з прорізами, 

чайна ложка 2 

Риба 

заливна 

Шматочки відвареної 

осетрини, судака (1 

шматочок на порцію), 

залиті прозорим рибним 

желе. Відпускають з 

гарніром із овочів. 

Окремо подають соус з 

хріну з оцтом або соус-

майонез 

Овальне порцелянове 

блюдо Соусник 

порцеляновий для соусу 

на пиріжковій тарілці, на 

яку кладуть чайну ложку 

ручкою вправо 

Ложка та виделка або 

спеціальна фігурна 

лопатка з прорізами, 

чайна ложка 2 

Асорті 

рибне 

Різні види рибних 

продуктів (не 

Порцелянове овальне 

блюдо або рибний лоток 

Гастрономічна 

 менше 3—4 

найменувань): ікра, 

сьомга або лососина, 

шпроти, відварена 

осетрина та ін. 

 або столова, або 

закусочна виделка4 

Риба під 

маринадом 

Смажені порційні 

шматочки осетрини, 

судака та ін., залиті 

маринадом і посилані 

зеленню 

Порцелянове овальне 

блюдо або рибний лоток 

Ложка та виделка або 

спеціальна фігурна 

лопатка2 

Риба під 

майонезом 

Порційні шматочки 

відвареної осетрини, 

судака та ін. виклада-

ються на нарізаний 

дрібними кубиками і 

заправлений майонезом 

овочевий гарнір, залитий 

соусом-майонезом із 

желе 

 

Порцелянове овальне 

блюдо або рибний лоток 

Ложка та виделка або 

спеціальна фігурна 

лопатка 6 

Краби, 

лангусти, 

омари, раки 

Подають віджатими. 

Окремо подають соус-

майонез 

Салатник або порцеляно-

ва ваза 6. Чашка з водою 

(зліва від тарілки 

кожного гостя) для миття 

рук 

Спеціальні щипчики 

або виделка3 

Овочі 

натуральні 

Подають до страв з 

риби, м'яса, птиці, як 

правило, на початку об-

слуговування. 

Скляні, кришталеві чи 

порцелянові салатники, 

вази 

Столові виделка та 

ложка3 
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Подаються з харчовим 

льодом 

 

Мариновані 

овочі та 

гриби 

Мариновані огірки, 

помідори, патисони та 

інші овочі у власному 

соку. 

Скляні, кришталеві чи 

порцелянові салатники, 

вази 

Для грибів, помідорів 

десертна або столова 

ложка, для інших — 

 

 

Подаються як гарнір або 

закуска до холодних та 

гарячих м'ясних і рибних 

страв 

 

 столова або закусочна 

виделка 

Салати 

та вінегрети 

Готують з різних овочів, 

зелені, грибів, м'ясних, 

рибних продуктів, птиці 

у відвареному, припу-

щеному, смаженому або 

консервованому вигляді. 

Продукти для салатів 

нарізають соломкою, 

шматочками, кубиками, 

кружальцями, змішують 

і заправляють 

 

Скляні,   кришталеві   чи 

порцелянові одно- або 

ба-гатопорційні   

салатники, салатні вази 

Ложка на салатнику 

ручкою вправо 

Салати-

коктейлі 

Готують з різних 

продуктів — овочів, 

грибів, м'ясних, рибних 

та морепродуктів, птиці. 

Мають консистенцію 

густих коктейлів 

Фужери або низькі бока-

ли на підставній тарілці з 

паперовою серветкою 

Десертна ложка на 

підставній тарілці 

ручкою вправо 

Канале Невеликі   фігурні  

бутерброди. При 

приготуванні 

використовують хліб без 

скоринки або невеликі 

фігурні крутони 

(переважно з листкового 

тіста) та різні продукти 

(рибні, м'ясні та ін.) 

Кругле (овальне) 

порцелянове блюдо або 

невеличка таця, накриті 

серветкою. Стаканчик зі 

«шпильками» 

Лопатка або 

«шпильки», встромлені 

у канале 

Корзинки 

(тарталетки), 

валовани 

 

Корзинки (тарталетки) 

готують із здобного або 

листкового тіста 

виходом 12—25 г, а 

валовани —з листкового 

тіста виходом 20— 40 г. 

їх заповнюють різними 

продуктами: корзинки — 

салатом, паштетом, 

крабами, кальмарами, 

валовани — ікрою, сьом-

Кругле фарфорове 

блюдо, накрите 

серветкою 

Лопатка або виделка та 

ложка 
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гою, куркою, салатом 

Гарячі закуски 

Млинці з 

ікрою, 

сметаною, 

маслом 

Млинці, завтовшки не 

менше 3 мм, випікають 

з обох боків 

Порційні сковорідки або 

баранчики на підставній 

тарілці з паперовою 

серветкою. Ікра у 

кришталевій розетці на іко-

рниці, заповненій харчовим 

льодом, подається на 

підставній (пиріжковій) 

тарілці з різною паперовою 

серветкою. Сметана у 

соуснику. Масло на 

пиріжковій тарілці або 

розетці на підставній та-

рілці 

Виделка для млинців. 

Лопатка для ікри або 

чайна ложка, які 

кладуть на підставну 

тарілку збоку ручкою 

вправо. Для масла — 

спеціальний ніж 

Риба, 

запечена у 

сметанному 

соусі 

Припущені шматочки 

риби, прогріті у 

паровому соусі з від-

вареними грибами. 

Заливають молочним 

соусом і запікають у 

кокільницях 

Кокільниця на 

підставній тарілці з 

вирізаною паперовою 

серветкою ручкою вліво7. 

Поряд з ручкою кладуть 

паперову серветку 

 

Жульєн з 

осетрини, 

птиці, 

дичини, 

грибів 

Дрібно нарізані 

шматочки осетрини, 

птиці, дичини, грибів, 

запечені у сметанному 

соусі в кокотницях (1—

2 шт. на порцію) 

Кокотниця на підставній 

тарілці з вирізаною 

паперовою серветкою 

ручкою вліво. Ручку 

оформляють паперовою 

папільйоткою8 

 

Фрикадель-

ки у соусі 

Обсмажені кульки з 

котлетної маси, залиті 

соусом (томатним, 

червоним основним) 

Порційні   сковорідки   

або круглі баранчики на 

підставній тарілці з 

паперовою серветкою. На 

бенкетах подають на 

багатопорційному блюді' 

Столові виделка та 

ложка 

Примітки: 1 При подаванні холодних закусок стіл сервірують закусочними 

тарілками та закусочними наборами. 
2 Набори для розкладання кладуть на лоток так, щоб ручка виступала за край 

посуду.  

3 Набори для розкладання кладуть на страву, подану на блюді або лотку: спершу 

виделку зубцями вниз, на неї ложку. Їхні ручки повинні виступати за край 

посуду. 
4 Виделку кладуть на лоток так, щоб ручка виступала за край посуду. 
5 Виделку кладуть на лоток, ложку на підставну тарілку, ніж для масла на край 

пиріжкової тарілки. 
6 Стіл сервірують виделками для раків, кокотною виделкою або чайною 

ложкою. 
7 Стіл сервірують закусочною виделкою. 
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8 Стіл сервірують кокотною виделкою або чайною ложкою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Ж 

Правила подавання перших страв 

Назва 

перших страв 

Кулінарна характеристика 

перших страв, 

рекомендовані гарніри та 

Посуд для подавання перших 

страв 

Набори для 

розкладання 
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соуси, супутні продукти 

 

 

Бульйон з 

яйцем 

Готується на м'ясному 

бульйоні. В якості гарніру 

використовується очищене 

яйце, зварене «в мішечок». 

Окремо подають грінки 

Бульйонна чашка на блюдці і 

підставній тарілці разом з 

десертною ложкою ручками 

вправо. Грінки на пиріжковій 

тарілці 

 

Бульйон з 

овочами 

Готується на м'ясному 

бульйоні. В якості гарніру 

використовуються різні 

овочі, нарізані соломкою 

Бульйонна чашка на блюдці і 

підставній тарілці разом з 

десертною ложкою ручками 

вправо або супова миска 

 

Борщик 

з гострими 

грінками 

Бульйон з кісток з 

додаванням соку буряка та 

оцту. Окремо подають гострі 

грінки (з сиром і томатною 

пастою) 

Бульйонна чашка на блюдці і 

підставній тарілці разом з 

десертною ложкою ручками 

вправо. Грінки на пиріжковій 

тарілці 

 

Рибна юшка Рибний бульйон зі шматком 

риби. Окремо подають 

скибочку лимона і дрібно 

нарізану зелень 

Бульйонна чашка на блюдці і 

підставній тарілці разом з 

десертною ложкою ручками 

вправо. Розетка на підставній 

тарілці 

 

Щі зі свіжої 

капусти 

Суп з м'ясом і капустою з 

додаванням пасерованих 

корінців та цибулі. Окремо 

подають сметану, зелень 

кропу або петрушки 

Супова миска на підставній 

тарілці, глибока тарілка, столова 

ложка. Соусник на підставній 

тарілці з десертною ложкою 

ручкою вправо. Розетка на 

підставній тарілці 

Розливна ложка 

Борщ 

український 

Суп на м'ясному бульйоні з 

буряком, капустою, 

картоплею, томатом, 

солодким перцем, цибулею, 

заправляють часником, 

розтертим із зеленню та 

салом. Окремо подають 

пампушки, сметану та зелень 

Супова миска на підставній 

тарілці, глибока тарілка, столова 

ложка. Соусник на підставній 

тарілці разом з десертною 

ложкою ручкою вправо. 

Пиріжкова тарілка 

Розливна ложка 

Розсольник 

ленінградсь-

кий 

Суп на основі бульйону з 

додаванням огірків, картоплі, 

білих коренів, моркви та 

крупи (перлової або рисової). 

Супова миска на підставній 

тарілці, глибока тарілка, столова 

ложка. Соусник на підставній 

тарілці разом з десертною 

Розливна ложка 
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Окремо подають сметану та 

зелень 

ложкою ручками вправо 

Солянка 

м'ясна 

Суп на м'ясному бульйоні з 

томатом, сметаною, цибулею, 

каперсами,оливками, 

огірками,м'ясними 

продуктами. Окремо подають 

сметану, маслини та дрібно 

нарізану зелень 

Супова миска на підставній 

тарілці, глибока тарілка, столова 

ложка. Соусник на підставній 

тарілці з десертною ложкою 

ручками вправо. 

Розетка на підставній тарілці 

Розливна ложка 

Суп-пюре з 

курки 

Суп на курячому бульйоні з 

протертим м'ясом курки, 

заправлений лієзоном і 

маслом. Окремо подають 

грінки з білого хліба 

Бульйонна чашка на блюдці і 

підставній тарілці разом з 

десертною ложкою ручками 

вправо. Пиріжкова тарілка для 

грінок 

 

Молочний суп 

з вермішеллю 

Суп, приготований на основі 

молока та вермішелі. 

Заправляють маслом та 

цукром 

Підігріта однопорційна супова 

миска чи глибока тарілка на 

підставній тарілці, столова 

ложка 

Розливна ложка 

Окрошка збі- 

рна м'ясна 

Холодний суп на основі 

хлібного квасу, нарізаних 

шматочками яловичини, 

сосисок 

Супова миска на підставній 

тарілці, глибока тарілка, столова 

ложка 

Розливна ложка 

Юшка з бу-

ряків із осет-

риною 

Холодний суп на основі 

хлібного квасу з додаванням 

пюре з гички молодого 

буряка, нашинкованого 

відвареного буряка, свіжих 

огірків, зеленої цибулі, 

відварених яєць, сметани та 

зелені. Окремо подають 

порцію відвареної осетрини 

Супова миска на підставній 

тарілці, глибока тарілка, столова 

ложка. Порцелянове блюдо або 

лоток, або закусочна тарілка для 

риби  

Розливна ложка 

Фруктово-

ягідний суп 

Суп у вигляді рідкого киселю 

зі свіжими або консервовани-

ми ягодами чи фруктами, 

риовою крупою. Відпускають 

зі сметаною або вершками 

Глибока десертна тарілка або 

порцелянова супова миска, 

столова або десертна ложка 

Розливна ложка 

Додаток З 

Правила подавання других страв 
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Назва 

других 

страв 

Кулінарна 

характеристика других 

страв, рекомендовані 

гарніри та соуси, 

супутні продукти 

Посуд для подавання других 

страв 

Набори для 

розкладання 

Риба, від-

варена з 

гарніром 

Порції риби, зварені у 

пряному відварі. Подають 

з відвареною картоплею. 

Окремо подають соус 

польський або голландсь-

кий 

Порцелянове овальне блюдо або 

овальний баранчик на підставній 

тарілці, круглий баранчик для 

картоплі, металевий соусник на 

підставній тарілці, на яку 

кладуть чайну ложку ручкою 

вправо 

Ложка та виделка 

столові, чайна ложка 

Риба сма-

жена 

Порційні шматочки риби, 

запа-ніровані борошном 

та обсмажені на маслі. 

Гарнір — смажена 

картопля, овочі, відварені 

з жиром. Окремо подають 

соус (червоний основний, 

томатний, томатний з 

овочами) 

Порцелянове або мельхіорове 

кругле (овальне) блюдо, мета-

левий соусник на підставній та-

рілці, на яку кладуть чайну ло-

жку ручкою вправо. Зліва — 

тарілка для кісток 

Ложка та виделка 

столові, чайна ложка 

Риба в тісті Брусочки філе риби 

маринують 20—30 хв. з 

додаванням оцту, спецій, 

зелені, масла; занурюють 

у рідке тісто (кляр), об-

смажують у фритюрі. 

Окремо подають соус-

майонез з корнішонами 

або томатний 

Металеве овальне 

блюдо. Металевий соусник для 

томатного соусу (порцеляновий 

для соусу-майонезу) на 

підставній тарілці, на яку 

кладуть чайну ложку ручкою 

вправо 

Ложка та виделка 

столові, чайна ложка 

Риба, запе-

чена по-

московсь-

ки 

Порційні шматочки 

смаженої риби, запечені у 

сметанному соусі разом з 

відвареною картоплею, 

нарізаною скибочками, 

відвареним яйцем, 

смаженими грибами, 

пасерованою цибулею та 

соуси, супутні продукти 

Порційна мельхіорова сковорідка 

на підставній тарілці 

Ложка та виделка 

столові 

Тільне з 

риби 

Рибний фарш з начинкою 

із цибулі, відварених яєць 

та грибів, сформований у 

вигляді напів-місяця, 

запанірований у сухарях і 

обсмажений на маслі. Га-

рнір — картопля 

смажена, зелений 

горошок. Окремо пода-

ють соус томатний 

Мельхіорове овальне блюдо. 

Металевий соусник на підставній 

тарілці, на яку кладуть чайну 

ложку ручкою вправо 

Ложка та виделка 

столові, чайна ложка 

М'ясо, язик Порційні шматочки Два металеві круглі баранчики Ложка та виделка 
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відварені з 

гарніром 

відвареного м'яса (язика) 

з відвареною картоплею, 

розсипчастими кашами, 

відвареними овочами, 

картопляним пюре. Соуси 

— червоний основний, 

білий з яйцем 

(для основної страви та гарніру) 

на підставній тарілці або 

мельхіорове овальне блюдо. 

Металевий соусник на підставній 

тарілці, на яку кладуть чайну 

ложку ручкою вправо 

столові, чайна ложка 

Птиця, ди-

чина, кро-

лик відва-

рені 

Відварені тушки 

нарізають на порції. 

Гарнір — розсипчасті 

каші, зелений горошок, 

відварена картопля. Для 

качок та гусей — капуста 

тушкована, яблука печені 

Круглий металевий баранчик на 

підставній тарілці. Гарнір можна 

подати окремо на круглому 

блюді 

Ложка та 

виделка 

столові 

М'ясо сма-

жене 

Смажені порційні 

шматки м'яса (1—2 на 

порцію). Гарнір — кар-

топля, відварена у молоці, 

складні гарніри, відварені 

бобові 

Мельхіорове овальне блюдо з 

гарніром 

Ложка та виделка 

столові 

Біфштекс з 

цибулею 

Порційний шматок 

смаженої вирізки з 

гарніром із смаженої 

цибулі (фрі). Гарнір — 

смажена картопля або 

картопля-фрі, нарізана 

кружальцями, скибочка-

ми 

Мельхіорове   овальне   блюдо 

або порційна сковорідка на та-

ганчику з гарячими вуглинками 

Ложка та виделка 

столові 

Філе в соу-

сі з гарні-

ром 

Порційний шматок 

смаженої вирізки, 

политий соусом з вина. 

Гарнір — картопля-фрі 

Філе — в круглому баранчику на 

підставній тарілці, гарнір — на 

порційній сковорідці на під-

ставній тарілці 

Ложка та виделка 

столові 

Ромштекс Порційний запанірований 

у сухарях смажений 

шматок м'яса. Подають з 

овочами або смаженою 

картоплею 

Порцелянове (мельхіорове) 

овальне або кругле блюдо 

Ложка та виделка 

столові 

Котлети 

натуральні 

Корейка з яловичини, 

свинини чи баранини, 

нарізана з реберною 

кісткою. Смажені котлети 

подають з гарніром з 

овочів та смаженої 

картоплі 

Порцелянове (мельхіорове) 

овальне або кругле блюдо 

Ложка та виделка 

столові 

М'ясо туш-

коване 

 Порційні шматки мяса, 

відрізані від великого 

шматка тушкованого 

м'яса, политі власним 

соусом. Гарнір — 

картопля або макарони, 

Круглий баранчик на підставній 

тарілці 

Ложка та виделка 

столові 
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різні овочі, розсипчасті 

каші 

Чанахи Тушковані у бульйоні 

баранина, картопля, 

цибуля, фаршировані 

курдючним салом з 

перцем і зеленню 

баклажанів та помідорів 

Одно- або двопорційний глиня-

ний горщик на підставній тарілці 

Ложка 

Шашлик Замариновані шматки 

м'яса, обсмажені на 

вертелі. Гарнір — свіжі 

помідори, зелена цибуля, 

зелень петрушки. Окремо 

подають соус-ткемалі або 

томатний гострий 

Порцелянове овальне або кругле 

блюдо. 

Металевий соусник на підставній 

тарілці, на яку кладуть чайну 

ложку ручкою вправо 

Ніж, виделка 

Беф -

строганов  

Соусна страва з дрібно 

нарізаного м'яса, 

обсмаженого з ци булею, 

і заправлена сметаною. 

Гарнір — смажена 

картопля 

Для м'яса — круглий баранчик 

на підставній тарілці, для гарніру 

– порційна сковорідка на 

підставній тарілці 

 

Ложка 

Азу Соусна страва, до складу 

якої входять м'ясо, 

нарізане брусочками, 

тушковане у томатному 

соусі з цибулею та 

часником, обсмаженою 

картоплею та соленими 

огірками 

Круглий баранчик на підставній 

тарілці - 

Ложка 

Плов Невеликі шматочки 

баранини тушкують з 

рисом, томатом та 

цибулею 

Круглий баранчик на підставній 

тарілці 

Ложка 

Курчата-

табака 

Курчата, смажені на 

сковорідці під пресом. 

Гарнір — салат або солені 

овочі з часниковим соу-

сом 

Порцелянове (металеве) блюдо 

або мілка столова тарілка, сала-

тник на підставній тарілці 

Металевий соусник на підставній 

тарілці, на яку кладуть чайну 

ложку ручкою вправо Піала з 

теплою водою та скибочкою 

лимона на підставній тарілці, 

полотняна серветка 

Ложка та виделка 

столові, чайна 

ложка 

Птиця, ди-

чина, кро-

лик смаже-

ні 

Порційні шматки птиці, 

дичини, политі соком, 

отриманим під час 

смаження, та маслом, з 

гарніром із смаженої 

картоплі. Окремо по-

дають салат та огірки 

Металеве або порцелянове 

блюдо, салатник на підставній 

тарілці 

Ложка та виделка 

Котлети Куряче філе з кісточкою, Металеве або порцелянове Ложка та виделка 
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по-

київськи 

фаршироване 

охолодженим шматочком 

масла, запаніроване з 

подвійною паніровкою і 

обсмажене у фритюрі. 

Гарнір — смажена 

картопля соломкою, 

зелений горошок 

блюдо, салатник на підставній 

тарілці 

Смажені 

овочі 

Овочі, смажені на 

сковорідці 

Порцелянове кругле блюдо Ложка 

Овочі запе-

чені 

Овочі запечені на 

сковорідці 

Порційна сковорідка на підста-

вній тарілці 

Ложка 

Цвітна ка-

пуста від-

варена 

Цвітна капуста, зварена 

цілим качаном. Окремо 

подають соус цукрово-

масляний або голланд-

ський 

Баранчик на підставній тарілці. 

Металевий соусник на підставній 

тарілці, на яку кладуть чайну 

ложку ручкою вправо 

Ложка 

Зелений 

горошок, 

консерво-

вана куку-

рудза 

Зелений горошок, 

консервована кукурудза 

прогріті у баранчику або 

порційній сковорідці 

Круглий баранчик або порційна 

сковорідка на підставній тарілці 

Ложка 

Спаржа Зварені в підсоленій воді 

палички спаржі, 

викладені на решітку для 

спаржі. Окремо подають 

соус голландський або 

сухарно-масляний 

Решітка для спаржі на підставній 

тарілці. 

Металевий соусник на підставній 

тарілці, на яку кладуть чайну 

ложку ручкою вправо 

Ложка та виделка 

або щипці для 

розкладання спаржі 

Овочі в 

молочному 

соусі 

Овочі, нарізані кубиками 

і відварені з додаванням 

молока. Заправляють 

маслом 

Круглий баранчик або порційна 

сковорідка на підставній тарілці 

Ложка 

Крокети 

картопляні 

Відварена протерта 

картопля з маслом, 

сформована у вигляді 

кульок, груш, циліндрів. 

Пані-рують борошном, 

сухарями, обсмажують у 

фритюрі. Можна подати з 

соусами — томатним або 

грибним 

Металеве блюдо або порційна 

сковорідка на підставній тарілці 

Металевий соусник на підставній 

тарілці, на яку кладуть чайну 

ложку ручкою вправо 

Ложка та виделка 

столові, чайна ложка 

Вареники, 

запечені у 

сметані 

Вареники, залиті 

сметаною, запечені 

Керамічний горщик на підстав-

ній тарілці 

Ложка 

Запіканки Страва, приготована із 

подрібнених або 

пюреподібних продуктів, 

запечених на деку або 

сковорідці. Окремо 

подається соус 

Порцелянове кругле блюдо. 

Металевий соусник на підставній 

тарілці, на яку кладуть чайну 

ложку ручкою вправо 

Лопатка 
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Яєчня з бе-

коном, ко-

вбасою 

Смажені на сковорідці 

яйця з нарізаними 

шматочками ковбаси або 

бекону 

Порційна сковорідка на підста-

вній тарілці 

Ложка та виделка 

Омлет Яйця, змішані з молоком, 

підсмажені на сковорідці 

Сковорідка на підставній тарілці Ложка та виделка 

* Перед подаванням других страв стіл сервірують столовими наборами 

(за винятком рибних страв, для яких стіл сервірують рибними наборами) та 

мілкими столовими тарілками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток И 

Правила подавання солодких страв 

Назва 

солодких 

Кулінарна характеристика 

солодких страв, 

Правила та посуд для 

подавання солодких страв 

Набори для 

розкладання 
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страв рекомендовані гарніри та 

соуси, супутні продукти 

Пудинг Страва, приготована із рису, 

сухарів та інших продуктів з 

додаванням молока і яєць. 

Запікають у спеціальних фо-

рмах. Фруктовий або ягідний 

соус 

Десертна тарілка при 

індивідуальному або 

порцелянове чи мельхіорове 

кругле блюдо при груповому 

обслуговуванні. Соусник 

(ручкою вліво) на підставній 

тарілці, на яку кладуть чайну 

ложку ручкою вправо 

Лопатка, чайна ложка 

Суфле Легкий пиріг зі збитих білків, 

жовтків, розтертих з цукром, 

борошна та ароматичних 

продуктів. Окремо подають 

вершки або молоко 

Порційна сковорідка на 

підставній тарілці, накрита 

паперовою серветкою. 

Соусник або молочник на під-

ставній тарілці, на яку кладуть 

чайну ложку ручкою вправо 

Лопатка, чайна ложка 

Каша 

гуріївська 

Молочна солодка манна ка-

ша, запечена на сковорідці. 

Окремо подають 

абрикосовий соус 

Порційна" сковорідка на 

підставній тарілці з 

паперовою серветкою. 

Соусник на підставній тарілці, 

на яку кладуть чайну ложку 

ручкою вправо 

Столова ложка, чайна 

ложка 

Яблука в 

тісті 

Очищені яблука занурюють у 

рідке тісто і обсмажують. Пе-

ред відпуском посипають цу-

кровою пудрою 

Десертна тарілка при 

індивідуальному або 

порцелянове чи мельхіорове 

кругле блюдо при груповому 

обслуговуванні 

Виделка та ложка, 

щипці 

Компот Готують зі свіжих чи консер-

вованих фруктів та ягід у си-

ропі з додаванням цукру 

Креманка на підставній 

тарілці, десертна ложка 

 

Киселі Готують на основі пюре різ-

них ягід і фруктів, соків і си-

ропів, а також з молока, 

квасу з додаванням 

розведеного у воді крохмалю 

і цукру. Перед подаванням 

поливають ягідним сиропом 

або окремо подають холодне 

кип'ячене молоко, вершки 

Креманка на підставній 

тарілці. Соусник або 

молочник на підставній 

тарілці, на яку кладуть 

десертну (чайну) ложку 

ручкою вправо 

Чайна ложка 

Желе Готують на основі фруктово-

ягідних соків, сиропів з дода-

ванням желатину, а також 

лікеру або десертного 

виноградного вина. 

Підготовлене желе пере-

ливають у формочки і охоло-

джують. Подають без 

формочок 

Креманка на підставній 

тарілці, на яку кладуть 

десертну (чайну) ложку 

ручкою вправо 

Фігурна лопатка 

Мус Готується так, як і желе, але 

при охолодженні збивається 

Креманка або глибока 

десертна тарілка на підставній 
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у пухку масу. Перед 

відпусканням поливають 

сиропом 

 

тарілці, на яку кладуть 

десертну (чайну) ложку 

ручкою вправо 

Самбук Готують з абрикосового або 

яблучного пюре з додаванням 

желатину, яєчних білків і 

цукру 

Креманка або глибока 

десертна тарілка на підставній 

тарілці, десертна ложка 

 

Крем Готується на основі збитих 

густих вершків з додаванням 

цукру, желатину, яєчно-мо-

лочної суміші, ароматичних і 

смакових продуктів 

Креманка на підставній 

тарілці, на яку кладуть 

десертну (чайну) ложку 

ручкою вправо 

 

Морозиво 

«Сюрприз» 

На овальне металеве блюдо 

викладають випечений біск-

віт, зверху на нього кладуть 

нарізані апельсини або консе-

рвовані фрукти, кульки моро-

зива і з боків накривають ша-

рами бісквіту. На виріб з 

кондитерського мішка випус-

кають збиті білки з цукровою 

пудрою. Швидко запікають і 

подають. Перед подаванням 

на краї блюда наливають 

підігрітий коньяк і 

запалюють 

Мельхіорове овальне блюдо. 

Стіл сервірують підставними 

та мілкими десертними 

тарілками та десертними 

ножем і виделкою 

Фігурна лопатка 

Морозиво 

десертне 

Морозиво подають з різними 

наповнювачами: консервова-

ними фруктами, горіхами, си-

ропами, варенням 

Креманка на підставній 

тарілці, ложка для морозива 

 

Парфе Морозиво, приготоване із 

густих вершків, збитих з 

цукром, у спе ціальній формі. 

Додають різні смакові та 

ароматичні продукти 

Кругле блюдо. Глибока 

десертна тарілка або креманка 

на підставній тарілці, 

десертна ложка 

 

Фрукти Помиті та висушені фрукти Багатопорційна ваза  

Салат фру-

ктовий 

Очищені та нарізані фрукти, 

залиті цукровим сиропом 

Креманка на підставній 

тарілці, десертна ложка 

 

Ягоди   на-

туральні 

Ягоди з черешками миють, 

просушують на решеті. 

Окремо подають цукрову 

пудру 

Десертна тарілка або 

креманка на підставній 

тарілці. Розетка на підставній 

тарілці 
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