
 

 



 

 

  



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

Робочою програмою нормативної навчальної дисципліни «Організація 

ресторанного господарства»  передбачена самостійна робота студентів та 

захист індивідуального семестрового завдання, до виконання якого вони 

приступають після вивчення теоретичної частини курсу. Самостійна робота 

студентів (далі – СРС) є складовою навчального процесу і основним засобом 

опанування навчального матеріалу дисципліни «Організація ресторанного 

господарства», в час, вільний від обов’язкових навчальних занять.  

Мета СРС–  сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми 

та формуванню самостійності як особистісної ознаки разом з підвищенням 

власного рівня професійної підготовки, що базується на навичках до 

систематизації, планування та контролю.  

Завдання СРС–  вивчення тем, питань, винесених на самостійне 

опрацювання студентами, засвоєння певних знань, закріплення здобутих на 

лекціях та інших аудиторних заняттях знань, виявлення недостатньо 

опрацьованого матеріалу із предмета, забезпечення підготовки студентів до 

поточних аудиторних занять, контрольного заходу та підсумкового 

(модульного чи семестрового) контролю.  

Зміст СРС визначається навчальною програмою, робочою програмою 

навчальної дисципліни «Організація ресторанного господарства», цими 

методичними матеріалами та методичними матеріалами (рекомендаціями, 

вказівками) до практичних і семінарських занять з названої дисципліни. СРС 

виконується згідно з методичними вказівками та у відповідності до переліку 

завдань до них.  

 

                               І. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ СРС 

             З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються у процесі СРС з 

дисципліни «Організація ресторанного господарства», вирізняються три її 

основних види:  



 

І –  СРС, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять і 

вивчення окремих питань, передбачених для самостійного опрацювання; ІІ –  

пошуково-аналітична робота;  

ІІІ –  наукова робота.  

 

Види та форми СРС.  Форма контролю та звітності  

1.1. Опрацювання прослуханого 

лекційного матеріалу, обов’язкових та 

додаткових літературних джерел  

1.1. Активна участь у різних видах 

аудиторних занять  

1.2. Вивчення окремих тем або питань, 

передбачених для самостійного 

опрацювання  

1.2. Перевірка правильності 

виконаних завдань під час 

консультацій та аудиторних занять  

1.3. Виконання та письмове 

оформлення завдань, тестів  

1.3. Перевірка правильності 

виконання завдань і тестів під час 

аудиторних занять та консультацій  

1.4. Підготовка до семінарських, 

практичних занять  

 

1.4. Активна участь у семінарських, 

практичних заняттях, до прикладу, 

у формі доповідей та презентацій.  

1.5. Підготовка до контрольних заходів 

(контрольних робіт) та інших форм 

поточного контролю  

1.5.Написання та перевірка 

контрольної роботи, тестування 

тощо  

1.6. Підготовка до підсумкового  

(семестрового) контролю  

1.6. Перевірка  екзаменаційних  

робіт  

1.7. Підготовка до виконання  

комплексної контрольної роботи (ККР)  

1.7. Виконання ККР  

1.8.)  1.8. Виконання РКР  

 

2.1. Пошук та огляд літературних 

джерел за заданою проблематикою  

2.1. Доповідь за підготовленими 

матеріалами та їх оцінювання на 



 

аудиторних заняттях  

2.2. Аналіз конкретних кейсів, 

підготовка до участі у ділових іграх, 

виконання ситуаційних вправ і т. п.  

2.2. Участь у ділових іграх, 

виконання ситуаційних вправ тощо  

 

Для реалізації СРС у процесі вивчення навчальної дисципліни студенти 

виконують завдання різних типів і рівнів складності. Студенту пропонуються 

типи завдань, які передбачають отримання результату.   

Перший рівень СРС забезпечує засвоєння предметних знань, основних 

понять та термінів, видів та способів діяльності, формування навичок, умінь, 

але не передбачає самостійного застосування набутого.  

Другий рівень СРС формує певні навички та вміння самостійно 

застосовувати засвоєні знання для виконання певних завдань:  

• виконання вправ, тестів, розв’язання кейсових ситуацій за 

лекційними матеріалами теми;  

• підготовка контрольних запитань для перевірки рівня засвоєння 

навчального матеріалу теми;  

• підготовка письмових робіт аналітичного характеру за тематичними 

матеріалами (рефератів, роз’яснень, консультацій) тощо.  

Третій рівень передбачає самостійний інформаційний пошук, 

прийняття самостійних рішень та творчий рівень застосування набутих знань, 

навичок, умінь:  

• підготовка тез доповідей, пропозицій. Перевага надається 

завданням, які забезпечують творчий рівень засвоєння знань, серед яких: 

завдання на вміння розв’язувати задачі; аналізувати ситуації, експерименти. 

Факт виконання таких завдань свідчить про прагнення студентів до 

самореалізації та професійної рефлексії в процесі навчання.  
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У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти повинні 

опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно розглянути зміст 

питань, що виносяться на заняття, опрацювати навчальну літературу, 

опрацювати питання, які винесені на самостійне вивчення. Перевірку 

засвоєння знань студенти здійснюють за допомогою контрольних питань для 

опрацювання лекційного матеріалу і підготовки до практичних занять, які 

охоплюють основні положення, що підлягають засвоєнню студентами 

відповідно  до  кожної  теми  дисципліни  «Організація 

 ресторанного господарства».  

Кожна тема, яка виноситься на самостійне вивчення, передбачає кілька 

практичних та інколи тестових завдань.  

Практичні завдання включають в себе підготовку до семінарських 

занять, написання доповідей за заданими темами, тестові завдання.  

Окрему увагу слід приділити засвоєнню рекомендованої основної та 

додаткової літератури за кожною темою.   

Важливим засобом у засвоєнні знань студентами є вирішення 

ситуаційних задач, яке повинно носити творчий, аналітичний та самостійний 

характер з детальним обґрунтуванням рішень.  

 

1.1. Самостійна робота, що забезпечує підготовку 

Самостійна робота студента забезпечується системою 

навчальнометодичних засобів, передбачених для вивчення конкретної 

навчальної дисципліни, а саме: підручниками, навчальними та методичними 

посібниками, конспектами лекцій, практикумами, методичними вказівками 

тощо. 

ЗмістСРС із зазначеної дисципліни може складатися з таких видів: 

уважне слухання і конспектування лекцій; 



 

 

– підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних, 

семінарських, тощо);  

– виконання практичних завдань протягом семестру;  

– самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни 

згідно з навчально-тематичним планом, оформлення звіту про 

самостійну роботу;  

– відповіді на запитання і самостійне формулювання запитань до 

навчальної теми;  

– опрацювання відеолекцій, вебінарів та інших ресурсів;  

– участь в наукових студентських конференціях, семінарах, 

круглих столах;  

– написання наукових статей під керівництвом викладача;  

– складання термінологічних словників, покажчиків, планів;  

– виконання контрольних робіт студентами заочної форми 

навчання;  

– підготовка до усіх видів контролю, в тому числі до курсових, 

модульних і комплексних, ректорських контрольних робіт;  

– інші види діяльності, що ініціюються університетом, 

факультетом, кафедрою й органами студентського самоврядування.  

Практичні заняття можуть проходити в різних формах: співбесіда, 

доповідь, реферативна доповідь, дискусія, рольові ігри, аналіз кейс- ситуацій 

із організації ресторанного господарства та ін.  

Продуктивними і раціональними формами заняття є співбесіда та 

дискусія. Вони дають можливість обговорити питання з багатьох сторін і 

залучити до обговорення максимальну кількість студентів, допомагають 

розвивати мислення та мову, сприяють засвоєнню матеріалу.  



 

Студент, беручи участь у практичному занятті, семінарі, при 

обговоренні того чи іншого питання повинен:  

 

• чітко формулювати основні теоретичні положення;  

• обґрунтовувати і доводити свої міркування і твердження; • давати 

повну і стислу відповідь на поставлене запитання;  

• доповнювати доповідача тощо.  

У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти 

повинні всебічно розглянути і усвідомити зміст питань, що виносяться на 

заняття, опрацювати необхідну літературу (підручники, навчальні посібники, 

наукову та спеціальну літературу). Перевірку засвоєння своїх знань студенти 

здійснюють за допомогою питань для самоконтролю.  

Кращій підготовці до практичних занять сприятиме використання 

різних технічних засобів та технологій (комп’ютер, мережа Internet). 

Найзручніше у навчальному процесі використовують комп’ютер, він 

допомагає здійснювати пошук і систематизацію необхідної інформації, 

мінімізує витрати часу на такі дії, оптимізує самостійну роботу студентів, 

надає доробкам студентів закінченого і естетичного вигляду.  

Загальнівимогидоучасниківзаняття: 

 обов’язково прочитати текст першоджерела та рекомендовану 

додаткову літературу; 

 підготуватися до виступу з кожного питання плану семінару; 

 підготувати відповіді на запитання, наведені під кожним із пунктів 

плану заняття; 

 рекомендовано виступати не з місця, а перед усією аудиторією; 

 викладати думки своїми словами, а не завченими фразами, 

формулюваннями; 



 

 

 будувати виступ згідно з планом, користуючись конспектом лише в 

разі цитуванняпершоджерел; 

 враховувати, що кожен виступ має складатися з трьох частин:  

вступу, основноїчастини і висновку; 

 вільно триматися перед аудиторією, грамотно і переконливо 

говорити; 

 кожен студент бере участь в обговоренні всіх питань семінару; 

 після відповіді товариша вміти прокоментувати основне положення 

проблеми, задатийому додаткове запитання. 

Тести. Особливим способом контролю знань студентів є тестове 

опитування. Особливість роботи при підготовці до тестового контролю 

полягає у тому, що позитивне виконання тестових завдань потребує точних 

знань, доброї пам’яті, а у певних випадках – розвитку інтуїтивного мислення, 

оскільки під час тестування заборонено користуватися будь-якими 

джерелами.  

Тестове завдання складається з одного питання і декількох відповідей, 

серед яких одна чи кілька правильних. Студент повинен вказати на правильні 

відповіді. У кінці заняття викладач робить висновок щодо рівня підготовки 

студентів до заняття, відзначає позитивні і негативні сторони відповідей, 

аналізує їх та ставить завдання на наступне заняття.  

Самостійне вивчення визначених тем дисципліни. СРС включає 

також самостійне поглиблене вивчення за визначеним переліком тем 

дисципліни, з яких не проводяться практичні заняття. Студенти в процесі 

такої роботи користуються підручниками, навчальними посібниками, 

монографіями, науковими статтями. Відповіді на поставленні питання теми 

повинні бути розширеними, обґрунтованими з посиланням на 

науковотеоретичні джерела.  



 

Перевірка результатів такої СРС (у вигляді письмової роботи чи 

реферату) здійснюється під час проведення запланованої індивідуально-

консультативної роботи викладача зі студентами за графіком роботи кафедри 

чи індивідуальним графіком, узгодженим між викладачем та студентом, та 

під час окремих аудиторних занять. Під час перевірки результатів СРС 

оцінюється як письмовий результат СРС, так і усна доповідь студента з 

визначеної теми. Результатом перевірки повинне стати нарахування 

відповідної кількості балів відповідно до визначених критеріїв оцінювання.  

Підготовка до модульного контролю та інших форм поточного 

контролю здійснюється студентами шляхом написання контрольних робіт, 

виконання тестових завдань, вивчення матеріалу за переліком питань.  

 

1.2. Пошуково–аналітична робота  

Пошуково-аналітична робота є складовою СРС і полягає у 

проведенні самостійного пошуку джерел науково-теоретичного і практичного 

характеру з тем дисципліни «Організація ресторанного господарства», що 

дозволяє глибше і детальніше опанувати всі питання, визначені тематичним 

планом.  

Пошук та огляд літературних джерел за заданою 

проблематикою..Для належної підготовки практичного психолога вивчення 

тієї чи іншої психологічної дисципліни тільки за допомогою конспекту 

лекцій та навчальних посібників, підручників є недостатнім. Тому студентам 

вкрай необхідно опрацювати першоджерела, наукову і спеціальну літературу. 

Її перелік, як правило, наводиться у навчально-методичному комплексі 

навчальної дисципліни. 

В подальшому студент повинен оформити за встановленим зразком 

бібліотечне замовлення на літературу (внести шифр знайденого джерела та 

усі необхідні реквізити).  

 



 

Робота із комп’ютерними інформаційними системами. Великий 

обсяг необхідної навчально-методичної та наукової інформації містить у собі 

мережа Internet, яка може бути використана студентами у підготовці до 

занять, написанні доповідей, рефератів, курсових робіт та ін.  

Активне і раціональне використання засобів технічного забезпечення і 

новітніх технологій сприятиме ефективній підготовці до навчальних занять, 

розширенню і поглибленню знань.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІ. ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА ЗАВДАННЯ ДО 

НИХ  

     Тема 1. Історія та тенденції розвитку ресторанного бізнесу 

План.  

1.Історія розвитку підприємств ресторанного господарства. 

2.Становлення ресторанного бізнесу. 

Вивчити основні поняття:менеджмент,ресторанне господарство,заклад 

ресторанного господарства.   

Тема 2.Організаційно-правові форми,організації підприємств 

ресторанного госпдарства 

План.  

1.Принципи розміщення закладів ресторанного господарства 

2.Основні правила роботи підприємств харчування                                                                                                        

Вивчити основні поняття:підприємства міського значення,унітарне 

підприємство,корпоративне підприємство. 

      Тема 3.Характеристика закладів ресторанного господарства    

План.  

1.Характеристика послуг закладів ресторанного господарства 

2.Вимоги до закладів ресторанного господарства 

Вивчити основні поняття:  ресторан, бар, кафе, їдальня, буфет, 

закусочна, послуга, сервіс, сервісна діяльність, вимоги щодо послуг, 

соціальна адресність, ергономічність, естетичність послуг ресторанного 

господарства. 

 

 



 

 

 

Контрольні питання для опрацювання лекційного матеріалу і 

підготовки до практичних занять 

1. Що таке масове харчування?  

2. Назвіть особливості галузі масового харчування?  

3. Які головні функції здійснює галузь громадського харчування?  

4. У чому суть ресторанного господарства?  

5. Що таке підприємство громадського харчування, які його функції? 6.Що 

таке ресторан? (бар, кафе, їдальня, тощо)  

7. Що таке клас закладу?  

8. Що таке послуга? Що таке послуга ресторанного господарства?   

9. Що таке сервіс та сервісна діяльність?  

 

           Тема 4.Оперативне планування в закладах ресторанного 

господарства. 

План.  

1.Основи оперативного планування на підприємствах ресторанного 

господарства 

2.Меню як засіб реклами і планування роботи закладів ресторанного 

господарства 

Вивчити основні поняття:  циклічне меню,електронне меню,дієтичне 

меню. 

Тема 5.Виробнично-торговельна структура закладів ресторанного 

господарства. 

      План. 



 

1.Особливості виробничої інфраструктури закладів ресторанного 

господарства                         

2.Вимоги до організації робочих місць на підприємствах ресторанного 

господарства. 

Запитання для самоперевірки: 

1.З яких груп складаються підприємства харчування. 

2.Наведіть перелік службово побутових приміщень підприємств харчування. 

 

 

 

Тема 6. Основи організації постачання закладів ресторанного 

господарства. 

План.  

1.Логістичний підхід до управління матеріальними потоками в закладах 

ресторанного господарства 

2.Критерії вибору постачальників в аспекті заготівельної логістики 

 

Вивчити основні поняття: логістика,рух товару. 

 

Тема 7. Організація продовольчого постачання закладів ресторанного 

господарства 

 

План.  

1.Організація приймання продовольчих товарів 

2.Товарні запаси ,їх значення для ритмічної роботи підприємства 

Вивчити основні поняття: централізована доставка .децентралізована 

доставка 

 



 

Тема 8 .Організація приймання продовольчих товарів 

План.  

1.Основні критерії вибору постачальників матеріально-технічного 

забезпечення для закладів ресторанного господарства  

2.Норми оснащення предметами матеріально-технічного забезпечення для 

підприємств харчування 

Тема 9. .Організація складського і тарного господарств на підприємствах 

ресторанного господарства 

План.  

1.Організація зберігання продуктів .Режими і способи зберігання 

2.Склад складських приміщень та їх оснащення  

     3.Розміщення та компонування складських приміщень  

4.Організація тарного господарства на підприємствах ресторанного 

господарства 

 

Вивчити основні поняття: складське приміщення,інвентар,тара. 

 

Тема 10.Основи організації виробничих цехів 

План.  

1.Принципи організації доготівельних  цехів для закладів ресторанного 

господарства  

2.Основні вимоги до організації виробничих приміщень в закладах 

ресторанного господарства 



 

Вивчити основні поняття: заготівельний цех,доготівельний цех. 

             Тема 11. Оганізація роботи спеціалізованих заготівельних цехів 

        План.  

1.Особливості технологічного процесу виробництва м’ясних напівфабрикатів 

в заготівельних цехах закладів ресторанного господарства 

2.Організація технологічного процесу обробки птиці та дичини 

3.Організація рибних цехів  на заготівельних підприємствах  ресторанного 

господарства 

          Тема 12. .Організація заготівельних цехів на підприємствах 

ресторанного господарства з повним виробничим циклом 

План.  

1.Організація роботи овочевих цехів на підприємствах ресторанного 

господарства з повним виробничим циклом 

2.Організація технологічного процесу обробки м’яса підприємствах з повним 

виробничим циклом 

 

Тема 13. Організація роботи доготівельних цехів в закладах 

ресторанного господарства 

План.  

1.Організація роботи гарячого цеху 

2.Особливості організації холодного цеху в закладах ресторанного 

господарства 

 



 

Тема 14.Організація роботи кулінарного цеху 

План.  

1.Асортимент продукції кулінарного цеху  

2.Особливості організації технологічного процесу в кулінарному цеху 

Тема 15.Організація роботи кондитерського цеху 

План.  

1.Особливості технологічного процесу виробництва хлібобулочних та 

кондитерських виробів в закладах ресторанного господарства  

2.Організація праці в кондитерському цеху 

Запитання для самоперевірки: 

1.Наведіть схему обробки яєць. 

2.Наведіть терміни зберігання кондитерських виробів. 
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Тема 16.Організація роботи приміщення для борошняних  виробів 

План. 

1. Загальна характеристика приміщення для борошняних виробів 

2.Особливості технологічного процесу виробництва кулінарних борошняних 

виробів 

Тема 17.Особливості організації допоміжних приміщень виробничого 

призначення на підприємствах ресторанного господарства 

План. 

1.Організація мийних столового, кухонного посуду та тари  



 

2.Організація сервізної, роздавальної та приміщення для різання хліба 

Тема 18.Раціональна організація праці в закладах ресторанного 

господарства. 

План. 

1.Організація робочих місць та поліпшення умов праці в закладах 

ресторанного господарства  

2.Графіки виходу виробничих працівників на роботу ,їх характеристика  

3.Вимоги до виробничого персоналу 

Запитання для самоперевірки: 

1.Які завдання вирішує раціональна організація праці на підприємствах 

харчування. 

2.Охарактеризуйте вимоги до виробничого персоналу в закладах 

ресторанного   

 

Індивідуальні завдання виконуються самостійно із забезпеченням 

необхідних консультацій окремих питань з боку викладача.  

В межах змістових модулів індивідуальна робота може передбачати:  
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