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Анотація 

    Дисципліна «Кейтеринг» включена до блоку вибіркових дисциплін за вибором 

здобувача, циклу професійної підготовки ОПП  «Готельно-ресторанна справа» і 

спрямована на опанування теоретичних та практичних аспектів організації кейтерингової 

діяльності в різних виробничих умовах.  

Мета вивчення дисципліни. 

      Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів   освіти практичних навиків у 

сфері кейтеринг-індустрії; планування господарської діяльності у співвідношенні з 

попитом ринку і можливостей отримання необхідних ресурсів; якісному наданню 

широкого кола послуг з кейтерингу; ефективній інноваційній діяльності; вивчення 

останніх досягнень закордонного досвіду в сфері гостинності і впровадження його в 

практику діяльності закладу ресторанного господарства.  

     Завданнями вивчення дисципліни є вивчення організації надання послуг кейтерингу у 

закладах ресторанного господарства; опанування навичок складання та розрахунку меню з 

урахуванням особливостей проведення виїзного обслуговування; набуття практичних 

умінь з технології приготування страв та напоїв для виїзного обслуговування; вивчення 

номенклатури існуючих послуг і сучасної матеріально-технічної бази для організації 

виїзного обслуговування; опанування теоретичних знань та практичних навичок з досвіду 

функціонування сфери кейтеринг-індустрії за кордоном і ресторанного господарства 

зокрема. 

Результати вивчення навчальної дисципліни, її місце в освітньому процесі. 

       Знання та навички, набуті здобувачами вищої освіти під час вивчення дисципліни 

«Кейтеринг», дозволять фахівцям ефективно організовувати процес кейтерингового 

обслуговування, враховуючи сучасні тенденції розвитку галузі.  

       Результатом вивчення навчальної дисципліни «Кейтеринг» для освітньої програми 

«Готельно-ресторанна справа» є формування комплексу компетентностей: 

- загальні компетентності: 

ЗК 03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 ЗК 10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 1. Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності. 

СК 2. Здатність застосовувати знання теорії і практики готельно-ресторанного 

обслуговування для вирішення типових спеціалізованих задач професійної діяльності. 

СК 3. Здатність використовувати на практиці основи чинного законодавства в сфері 

готельного та ресторанного господарства. 

СК 4. Здатність здійснювати сервісно-виробничий процес у закладах готельного та 

ресторанного господарства. 

СК 5. Здатність здійснювати підбір технологічного устаткуваннями та обладнаннями для 

закладів готельного та ресторанного господарства з метою раціонального 

використання просторових та матеріальних ресурсів. 

СК 6. Здатність визначати ознаки, властивості і показники якості продукції та послуг, що 

впливають на рівень забезпечення вимог споживачів у закладах готельно-ресторанного 

господарства. 

СК 7. Здатність планувати, аналізувати та контролювати власну роботу та роботу 

обслуговуючого персоналу. 
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СК 8. Здатність знаходити творчі рішення на визначені конкретні проблеми у професійній 

діяльності. 

СК 9. Здатність забезпечувати безпеку основ-них та додаткових послуг у закладах 

готельного і ресторанного господарства. 

СК 10. Здатність застосовувати інноваційні технології  обслуговування споживачів для 

покращення результатів власної діяльності і роботи інших. 

СК 11. Здатність здійснювати документальне оформлення господарських операцій у 

закладах готельного та ресторанного господарства. 

СК 12. Здатність реалізовувати ефективні внутрішні комунікації та навички взаємодії у 

професійній діяльності. 

 

Програмні результати навчання здобувачів з навчальної дисципліни «Кейтеринг» 

полягають: 

 РН 01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення 

законодавства, національних і міжнародних стандартів, що регламентують діяльність 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.  

РН 06. Аналізувати, інтерпретувати і моделювати на основі існуючих наукових концепцій 

сервісні, виробничі та організаційні процеси готельного та ресторанного бізнесу.  

РН 09. Здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, вирішувати 

питання раціонального використання просторових та матеріальних ресурсів.  

РН 10. Розробляти нові послуги (продукцію), використовуючи сучасні технології 

виробництва та обслуговування споживачів. 

 РН 12. Здійснювати ефективний контроль якості продуктів та послуг закладів готельного 

і ресторанного господарства.  

РН 13. Визначати та формувати організаційну структуру підрозділів, координувати їх 

діяльність, визначати їх завдання та штатний розклад, вимоги до кваліфікації персоналу.  

. 

Програма навчальної дисципліни 

Лекції 

Тема 1. Кейтеринг як професійна діяльність. 

Тема 2. Класифікація кейтерингу. 

Тема 3. Види локацій кейтерингу. 

Тема 4. Види послуг кейтерингу. 

Тема 5. Меню. 

Тема 6. Виробництво та транспортування кулінарної продукції. 

Тема 7. Ресурсне забезпечення кейтерингу. 

Тема 8. Сервісні процеси в кейтерингу. 

Тема 9. Клінінг та санітарно-гігієнічні заходи в кейтерингу. 

Тема 10. Рісайклінг та утилізація в кейтерингу. 

 

Практичне заняття №1 

 1. Дослідження мережі кейтерингових фірм. 2. Дослідження сезонних особливостей 

діяльності кейтерингових компаній. 3. Дослідження інформаційного забезпечення послуг 

кейтерингу. 

Практичне заняття №2 
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1. Класифікація кейтерингу за різними ознаками. 2. Класифікація діяльності провідних 

кейтерингових компаній України та м. Києва за видами кейтерингу. 3. Порівняння частоти 

здійснення ознак класифікації за окремими кейтеринговими фірмами (визначає викладач). 

Практичне заняття №3 

1. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку кейтерингу в Україні. 2. Динаміка 

розвитку кейтерингу в Україні (зобразити графічно). 

Практичне заняття №4 

1. Вимоги до локацій кейтерингу. 2. Кейтеринг у приміщенні: вітчизняний та закордонний 

досвід. 3. Кейтеринг поза приміщеням: вітчизняний та закордонний досвід.  

Практичне заняття №5 

 1. Дослідження місць здійснення подієвого кейтерингу (вітчизняний та закордонний 

досвід). 2. Дослідження місць промислового кейтерингу (вітчизняний та закордонний 

досвід). 3. Презентація незвичайних та екстремальних місць проведення подієвого 

кейтеринг. 

Практичне заняття №6 

1. Дослідження основних послуг промислового кейтерингу провідних вітчизняних 

кейтерингових компаній. 2. Дослідження додаткових послуг подієвого кейтерингу 

провідних вітчизняних кейтерингових компаній. 

Практичне заняття №7 

1. Формування переліку основних та додаткових послуг подієвого кейтерингу 

конкретного заходу за варіантом. 2. Формування переліку основних та додаткових послуг 

промислового кейтерингу конкретного заходу. 

Практичне заняття № 8 

 1. Скласти меню бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами. 2. Скласти 

меню для весілля, що проходить у форматі пікніка. 3. Скласти меню бортового 

харчування для бізнес класу. 

Практичне заняття № 9 

1. Скласти меню для офісного харчування з урахуванням потреб потенційних споживачів. 

2. Скласти меню фуршету з нагоди ювілею фірми. 3. Скласти меню брейк-кави (бізнес-

клас). 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

      Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою відповідно до Положення про 

оцінювання навчальних досягнень студентів за кредитно-модульною системою. 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється шляхом проведення 

контрольних заходів, які включають:  

- поточний контроль,  

- модульний контроль,  

- виконання індивідуального навчально-дослідного завдання.  

    Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних і семінарських занять 

і    має на меті перевірку знань студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до 

виконання конкретної роботи. Ключовими формами та методами демонстрації студентами 

результатів навчання при поточному контролі є:  

- робота в малих групах спільне опрацювання групою студентів окремих проблемних 

питань з наступною демонстрацією результатів та засвоєння навчального матеріалу; 
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 - презентація-виступи перед аудиторією для висвітлення окремих питань, індивідуальних 

завдань, реферативних досліджень, захист міні-проєктів тощо;  

- дискусія - обґрунтування власної позиції у вирішенні проблемних питань;  

- кейс-метод - аналіз конкретних ситуацій, що дає змогу наблизити процес навчання до 

реальної практичної діяльності.  

Критерії оцінювання результатів навчання 

     Перевірка та оцінювання знань, вмінь та навичок здобувачів з дисципліни «Кейтеринг» 

забезпечується здійсненням поточного та підсумкового контролю. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення практичних занять та передбачає оцінювання рівня 

теоретичної підготовки здобувачів до заняття із значенням теми та якість виконання 

відповідних практичних завдань. Здійснення поточного контролю знань здобувачів 

включає обговорення питань, опитування (усне або письмове), перевірку індивідуальних 

творчих завдань, комп’ютерне тестування.  

    Вивчення дисципліни «Кейтеринг» передбачає також виконання здобувачами 

позааудиторної самостійної роботи (виконання індивідуальних завдань, підготовка 

реферативних повідомлень та доповідей, створення презентацій, написання глосаріїв, а 

також наукових статей з наступним їх опублікуванням тощо), яка оцінюється 

максимально.  
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