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1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ                

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

         Відповідно до навчального плану галузі знань освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр    вивчення дисципліни "Барна справа" 

передбачено в ході лекційних занять, практичних занять, а також під час 

самостійної роботи.  Оскільки дисципліна "Барна справа" має тісний зв'язок із 

такими професійно-орієнтованими дисциплінами як «Організація 

обслуговування в закладах ресторанного господарства», «Устаткування 

підприємств харчування», та ін., у процесі самостійної роботи необхідно 

опрацьовувати літературу щодо особливостей організації роботи барів, 

складу, смаку, технологічних властивостей основних складових напоїв, 

особливостей смакових та кольорових поєднань різних напоїв.   

Здобувачі освіти повинні своєчасно виконувати завдання для самостійної 

роботи, оцінка за їх виконання враховується при підсумковій атестації роботи 

здобувача освіти. Методичні рекомендації допоможуть студентові правильно 

організувати процес самостійної роботи, прищеплять вміння включати у 

систему своєї діяльності зростаючий потік інформації як професійної, так і 

просто корисної для фахівця. У зв'язку з цим під час вивчення дисципліни 

"Барна справа" студенти вчаться комплексно використовувати набуті знання, 

об'єднувати їх у систему, розвивати уміння приймати самостійні рішення в 

конкретних виробничих ситуаціях.   

Одним з головних завдань дисципліни є навчити майбутнього фахівця 

взаємодіяти зі змінним світом ресторанного бізнесу, надати широку фахову 

компетентність, розвинути здатність до саморозвитку.           

Самостійна робота базується на діяльному підході (використанні 

репродуктивних умінь та творчих здібностей), тобто знання та уміння 

спрямовуються на формування діяльності у гармонічному поєднанні. У 

фахівців вироблюється визначена система знань, яка забезпечує застосування 

набутого досвіду у професійній діяльності.            

У ході самостійної роботи студент вивчає рекомендовану літературу, 

готується до лекційних та практичних занять шляхом опрацювання 

запропонованого переліку питань з окремих тем, вирішення творчих завдань, 

відвідування індивідуальних і групових консультацій. На самостійне 

опрацювання студентами винесено: вивчення окремих тем дисципліни; 

виконання індивідуальних завдань; підготовка до поточного та підсумкового 

контролю знань.    

Під час самостійного опрацювання матеріалу студенти повинні засвоїти 

наукові основи організації роботи барів, створення нової продукції барів. Для 
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самостійного контролю повноти набутих знань студентам запропоновано 

питання. Теоретичний матеріал з виділених для самостійного опрацювання 

тем наданий у підручниках, науковій літературі та джерелах, наведених у кінці 

методичних вказівок.   

 

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ   

ТЕМА 1. Класифікація та характеристика різних типів барів 

Основні терміни: бар, класифікація барів,винні бари,  пивні бари, молочні 

бари, коктейль-бари, снек-бари,  салат-бари, вітамінні бари,  танцювальні 

бари, вар’єте-бари, диско-бари,суши-бари, хлібні бари, супові бари, лоббі-

бари, фітобари,  десертні бари, експрес-бари, спеціалізація, клас.     

Ця тема дає уявлення про традиційні та нові форми організації роботи 

барів, характерні особливості їх роботи, асортимент пропонованої барами 

продукції в залежності від їх типів та класу. Про організацію барів в Україні 

та за кордоном.    

 Особливості розміщення барів при адміністративно-культурних центрах,   

готелях  у  приміщеннях  суміжних  із  вестибюлем,  холах,   у ресторанах  

поруч  з основним торговим залом або у торговому залі. Бар може бути і 

самостійним закладом.  Якщо бар є самостійним підприємством то в ньому 

виділяються виробничі приміщення для приготування холодних закусок і 

других страв нескладного приготування, цех для первинного опрацювання 

деяких видів сировини. Основним обладнанням будь-якого бару є барна 

стійка, довжина і форма якої змінюється залежно від розмірів та конфігурації 

приміщення бару.   

Головною   метою роботи барів, повинно бути  приваблення  якомога 

більше споживачів та подовження  часу їх перебування у барі,що  спонукає  до 

нових замовлень.   Оскільки бари є закладами харчування високого класу, що 

пропонують обмежений асортимент кулінарної продукції та передбачають 

наявність широкої номенклатури додаткових послуг, студентам пропонується 

вивчити нормативну документацію щодо послуг ресторанного господарства, 

їх номенклатуру та рівень надання таких послуг у закладах різного класу. 

Висновок, якого мають дійти студенти: робота барів це не лише організація 

виробництва та реалізації барної продукції, але й організація дозвілля та 

відпочинку споживачів. Для самоконтролю пропонується використовувати  

питання  щодо організації та правил функціонування барів.    

                                   Індивідуальні завдання        

1. Підготувати доповідь "Історія виникнення та розвитку барів".  
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2. Підготувати доповідь про один з барів міста, в якій описати тип бару, 

контингент його відвідувачів, відзначити особливості обслуговування, 

асортименту продукції, послуг, описати переваги над конкурентами.   

3. Креативні бари в різних країнах. Наявність таких барів в Україні та       місті   

Їх особливості.    

                                 Питання для самоконтролю 

 1. Дайте визначення бару. 

 2. Історія виникнення бару. 

 3.Чим бар відрізняється  від закладів ресторанного  господарства   інших 

типів. 

4.   Що покладено в основу класифікації барів.  

5.   Класифікація та характеристика барів у складі готелів. 

6.   Назвіть   класи  барів   залежно   від  рівня   обслуговування   та   їх 

технічного оснащення.  

7.   Охарактеризуйте особливості роботи барів різних типів.  

8.   Який асортимент продукції характерний для барів.  

9.   Який асортимент основних послуг пропонують бари.  

10. Який асортимент додаткових послуг можуть пропонувати бари.  

11. Чим відрізняються коктейль-бари від коктейль-холів.  

12. Що таке паб.    

Рекомендована література: 1,2, З, 4.   

    

ТЕМА 2.  Матеріально-технічне забезпечення барів. 

Основні терміни: матеріально-технічне забезпечення, постачальники, 

обладнання, інвентар, посуд, барна стійка, багатоярусні вітрини, шейк ери 

коктейлеві, коктейлеві стренери, барні ложки, ніж сомельє, совки для льоду, 

льодогенератор, фруктові ножі,  мірні стакани, джигери, гейзери, дизайн, 

фітодизайн, аквадизайн, флористика, інтер’єр, стилі інтер’єру.    

Матеріал цієї теми дає вичерпну характеристику матеріально-технічної 

бази для організації обслуговування споживачів у будь-якому типі бару. 

Включає до складу такі елементи як приміщення, в яких безпосередньо 

здійснюється процес обслуговування споживачів, устаткування,  засоби та 

предмети праці які використовуються для здійснення процесу обслуговування 

споживачів. Процес обслуговування  здійснюється у залах, аванзалах, 

бенкетних залах, терасах, балконах тощо.    

В барах існує група приміщень яка не прямо впливає на здійснення 

процесів обслуговування споживачів, але без них не може існувати  і 

здійснювати процес обслуговування. До них належать вестибюлі, гардеробні 

та туалетні кімнати, умивальники для відвідувачів, кімната для паління, 
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білизняна, сервізна, мийна столового посуду, приміщення для офіціантів. До 

кожної групи приміщень висуваються будівельні вимоги,  санітарні норми і 

правила щодо створення комфортних умов відпочинку споживачів.   

Устаткування, за допомогою якого здійснюється обслуговування споживачів 

в барах, є дуже різноманітним і виконує різні функції. Воно складається з 

торгово-технологічного, механічного, холодильного видів обладнання.    

До барного інвентарю для приготування напоїв належать: шейкери 

коктейлеві, коктейлеві стрейнери, барні ложки, ножі сомельє, фруктові ножі, 

мірні стакани (мензурки, джигери), гейзери. Характеристика та різновиди 

посуду, його місткість та зовнішній вигляд. Студент має навчитись робити 

правильний вибір постачальників товарів матеріальнотехнічного 

призначення,  вміти контролювати якість предметів матеріально-технічного 

забезпечення, забезпечувати бар основним обладнанням та інвентарем, знати 

характеристики основного обладнання, барного інвентарю, різновиди посуду  

для приготування та різних страв до них.    

Індивідуальне завдання 

1. Запропонувати перелік предметів матеріально-технічного забезпечення   

бару згідно з обраним варіантом завдання. 

 2. Розробити схему раціонального розміщення різних видів устаткування на 

робочому місті бармена.  

3. Зробити   перелік  посуду і інвентарю. Вказати його характеристику, 

призначення, його місткість та зовнішній вигляд.    

   

Питання для самоконтролю 

1. Структура матеріально-технічної бази закладів ресторанного 

господарства типу бар. Для організації процесу обслуговування.  

2. Які приміщення мають бути у барі за правилами ХАСП і будівельними 

нормами.        

3. Устаткування, за допомогою якого здійснюються процеси  

обслуговування споживачів.       

4.  Які експлуатаційні характеристики барної стійки.  

5. Види елементів дизайну інтер’єру приміщень барів різних  класів.  

6. Характеристика основних приміщень для споживачів.  

7. Структура барної стійки та характеристика меблів в торговому залі 

бару.  

8. Характеристика барних табуретів.  

9. Вплив стилю на підбір устаткування та меблів  

10. Стиль дизайну інтер’єрів різних видів барів.  
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11. Характеристика винних шаф.  

 Рекомендована література: 2, З, 5, 7.     

 

               ТЕМА 3  Організація обслуговування споживачів 

Основні терміни: санітарне прибирання приміщення, розстановка 

меблів, скло для бару, сервіровка столів, оформлення вітрини, базові напої, 

міцність напоїв, спеціалізовані бари, компоненти напоїв.     

          Ця тема знайомить студентів з правилами підготовки приміщення бару 

до відкриття. З цією метою проводиться санітарне прибирання приміщення, 

розставляють меблі, роблять сервіровку столу, готують барну стійку до 

обслуговування.    

Робочий день бармена поділяється умовно на три частини. Спочатку 

виділяють час на підготовку закладу до відкриття. Бармен отримує зі складу 

сировину та продукцію в кількості необхідній для безперебійного 

обслуговування відвідувачів протягом всього робочого часу. Другу частину 

виділяють для обслуговування відвідувачів. Третя частина починається з 

прибирання товарів і робочого місця, потім заповнюються необхідні 

документи.  Підготовчий період займає 1/3 робочого часу. І за цей час потрібно 

підготувати для реалізації всю продукцію.             

Особливе значення в організації обслуговування бару має вірне 

оформлення  вітрини бару і барної стійки. На вітрині бару спочатку 

виставляють базові напої які використовують при приготуванні продукції 

бара, відповідно карті вин. По міцності розташовують напої від меншого 

вмісту алкоголю до більшого, справа наліво. Кожен напій традиційно  

наливається в передбачуваний для нього  спеціально призначений посуд. Різні 

вина мають характерний смак і аромат, тому для кожного з них підбирають 

бокали відповідної форми і ємкості. Також, кожному  типу закладу 

ресторанного господарства необхідний відповідний набір скляного посуду.              

Не менш важливе значення має організація робочого місця бармена, де 

він приймає замовлення, готує змішані напої і відпускає іншу продукцію. 

Інвентар, посуд і продукти  необхідно розміщувати за барною стійкою на 

відповідних місцях по схемі: безалкогольна продукція, слабоалкогольна 

продукція, алкогольна продукція. До початку роботи необхідно заготовити всі 

компоненти напоїв – цукровий сироп,  свіжі і консервовані ягоди, різні плоди 

в необхідній кількості. Також підготовлюють барний посуд, гарнір та 

відповідні аксесуари.                                         

Індивідуальне завдання 
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1.  Яке значення має оформлення вітрини і барної стійки в організації 

обслуговування відвідувачів?  

2. Робочий день бармена, його складові.                                

                                              Питання для самоконтролю    

1. Які види прибирання використовують при відкритті бару.  

2. На які частини умовно поділяють робочий день бармена.  

3. Правила оформлення барної вітрини та барної стійки.  

4. Правила виставляння базових напоїв на вітрині бару.       

5. Від чого залежить швидкість приготування змішаних напоїв.     

       Рекомендована література: 2, З, 5, 7.  

       

 Тема 4. Міксологія. Загальні відомості про приготування та подавання 

напоїв. 

 Основні терміни: сомельє,  Міжнародна Асоціація Сомельє, Гранд 

Сомельє, дегустація, карта вин, сомельє філософ, пакет документів,     

якість вина, аксесуари, система контролю, стимулювання продаж вина.    

Ця тема дає уявлення про основи організації роботи сомельє. Сомельє – 

французьке слово і в перекладається як «служитель ресторану, який відповідає 

за спиртні напої». В старі часи «Сомельє» називали людину, яка знімала пробу 

з королівських страв з метою наявності в них отрути.    Тільки через деякий 

час сомельє став відповідати за напої, за розлив вин в пляшки та бочки.   

В наш час сомельє має ще більші функції, він повністю корегує  роботу 

пов’язану з алкогольними напоями, класифікацією вин, складанню винної 

карти, правил і методів презентації вина, правила дегустації, умов зберігання 

алкогольних напоїв, сполучення страв і вина. Сомельє одна із самих 

романтичних і відповідальних, самих  цікавих але і нелегких, самих творчих 

але і регулюємих професій. Ця професія вимагає як таланту так і навиків. Вона  

зареєстрована зовсім недавно, але стара як світ. Відповідно  вислову 

президента гільдії сомельє Франції Жоржа Пертюізе, «сомельє» це людина яка 

відповідає за  подачу напоїв в ресторані,  який  дає поради відповідно вибору 

вин і напоїв тому, що від винної карти на 40% залежить успіх роботи 

ресторану,  сервірує їх або слідкує за їх подачею відвідувачам до моменту коли 

вони покидають зал. Людина яка посвятила себе вину і людям повинен 

поєднувати в собі відразу декілька професій. Він повинен бути гарним вченим, 

знаючим справу бізнесменом,  гарним  учителем, тонким психологом і 

блискучим актором. Щоб поєднати в собі  такі важливі професії, людина 

повинна бути насамперед філософом.  Для того щоб стати професіоналом, 

сомельє необхідно мати великий багаж знання і практики. Так щоб 
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запропонувати  набір напоїв до замовлених страв, у сомельє буває 2 – 3 

хвилини, інакше може скластися враження некомпетентності працівника.   

Студент повинен усвідомити, що до обов’язків сомельє входить 

формування винної політики закладу, пошук постачальників, відбір і 

закупівля вина,  правильність його зберігання, контроль супроводжувальних 

документів, складання і раціональне використання винної карти, підбір напоїв 

до різних страв у відповідності до різних смаків, вимогам і фінансовим 

можливостям відвідувачів.    

Індивідуальне завдання 

1. Передумови  виникнення на ринку праці професії сомельє.  

2. Розробка системи контролю і стимулювання продаж  вина в ресторані.  

3. Яким чином виглядає найбільш ефективна політика продажу напоїв.    

                                          Питання для самоконтролю    

1. Кому на підприємстві підпорядковується сомельє.  

2. Які основні обов’язки сомельє.  

3. Яким вимогам повинен відповідати працівник який назначається на посаду 

сомельє. 

 4. Які правила роботи сомельє з відвідувачами.  

5. Основні вимоги до кваліфікації сомельє.  

6. За які показники несе відповідальність сомельє.    

Рекомендована література: 1,2, З, 4, 7.      

 

ТЕМА 5 .Карта вин ресторану. Правила складання.   

Основні терміни: замовлення вина, кулер, поєднання страв і вина, 

дегустаційна характеристика напою,  колір вина,  сила вина, наявність цукру, 

осад,дегустація, недоброякісність, температура подачі, шамбрирування,  

драпірування, штопор,    представлення вина,відкупорювання,  акцизна марка, 

ковпачок, тастевен,пробка.             

Матеріал цієї теми знайомить студентів з правилами подачі різних типів 

міцних базових алкогольних напоїв, в тому числі і  вин в закладах 

ресторанного господарства.  Процедура подачі вина, це цілий  ритуал, але в 

ньому повинно бути місце і для імпровізації. Головне, щоб процедура подачі 

була єдиною для всього закладу.  Вино треба замовляти після того, як гості 

визначилися з меню  страв. Гість має бути проінформованим про вартість 

пропонованого напою, його дегустаційні характеристики, звернути увагу на 

легкість або силу вина, наявність цукру.           

Перш ніж подавати вино, треба впевнитися, що воно не має ознак 

зіпсованості, й довести його до потрібної температури. Попередній контроль 

якості дозволяє уникнути подавання  недоброякісного вина. Кожне вино має 
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власну температуру подавання. Сухі білі вина а також рожеві та ігристі 

вживають охолодженими, з цією метою їх «фрапірують» а червоні вина 

подають при кімнатній температурі і процес нагрівання  називають 

«шамбрируванням»  і він проходить  в  торгових  залах.    

У процесі подавання вина виділяють декілька послідовних стадій: 

представлення вина, відкривання пляшки, наповнення чарок. Наливає вино 

гостям сомельє. Спочатку наливає собі для дегустації в тастевен кілька  

мілілітрів вина на предмет доброякісності й відповідності типу. Офіціант, на 

відміну від сомельє, не дегустує вино. У цьому випадку доброякісність  

продукту оцінює сам гість.  Наливають вино гостям починаючи з дам. Якщо 

за столом присутні служителі релігійного культу, їх обслуговують першими.   

Останнім наповнюється бокал гостя, який замовив вино. Наливають вино 

справа від гостя і правою рукою. Пляшку тримають так, щоб присутнім за 

столом було видно етикетку. Отримав дозвіл від гостя, офіціант повинен 

налити вино у бокал: червоне на 1/2, а біле на 1/3 частину бокала.  Після 

наповнення  бокалів пляшку з білим вином залишають у кулері, з червоним - 

на столі на особливій металевій тарілочці, якщо не кладуть вино у кошик. При 

повторному замовленні змінюють декантер і бокали у всіх гостей. Змішувати 

у бокалі вино з різних  пляшок  недопустимо.           

Декантування полягає в переливанні вина з пляшки в іншу ємність – 

декантер. До вин, які потребують декантування, належать: зрілі  червоні вина 

чудових років врожаю; вина років  з чудовою якістю врожаю; ще не повністю 

розкриті червоні вина гарних сортів або середніх років врожаю; білі вина віком 

від 5 до 15 років Бургундські,  Монраше, Кортон, Шарлемань,  Батар,  

Шевалье,  Мерсоа також білі замкові. Декантації потребують також 

портвейни.           

Студент повинен усвідомити, що наливати гостям вино потрібно стоячи 

з правого боку від нього і правою рукою, при чому пляшку треба тримати так, 

щоб гостю було видно етикетку. Серветкою не потрібно обгортати горличко 

пляшки, а треба тримати її в лівій руці, щоб підхопити при потребі  стікаючу 

краплю. Підливати вино треба не дуже часто щоб не бути нав’язливим, але і 

не чекати що бокал стане порожнім. Змішувати вино з різних пляшок 

неприпустимо.    

Індивідуальне завдання 

1.  Правила подачі міцних базових алкогольних напоїв в барах. 

2. Подача вин відвідувачам в закладах  ресторанного господарства.                      

Питання для самоконтролю 

1.   Що таке процедура подачі вина.  
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2.   Що є критерієм визначення вина до страви.  

3. Що повинен знати гість про вино яке йому пропонують в закладі  

ресторанного господарства.  

4.   По яким показникам визначають попередній контроль якості вина.  

5. Які вина «фрапірують», а які  «шамбрирують». Характеристика цих  

процесів.  

6.   З яких стадій складається процес подачі вина.  

7. Послідовність відкупорювання пляшки з вином. Особливості  

відкупорювання ігристих вин.    

8. Яку суть має процес декантації вина. Які вина  потрібно обов’язково   

декантувати.   

9.   Яку думку мають  експерти відповідно процесу декантації різних видів   

вин.  

10. Правила обслуговування гостей при повторному замовленню вин.  

11. Що таке декантер та правила користування ним.    

Рекомендована література:  1, 5, 7, 8.       

 

Рекомендована література   

1. Машир Н. П. Ресторанний сервіс та секрети гостинності: навч. посібник/ - 

2-ге видання, доп. і випр. – Київ: Кондор, 2014. – 392 с.  

2. Малюк Л.П., Кононенко Т.П., Полстяна Н.В., Усіна А.І. Організація роботи 

бармена: Навч. посіб. - X., 2002. - 214 с   

3. www. cislink. com (інформація про нові  надходження  на ринку 

алкогольних   напоїв)    

4. http.gildia.virtualave.net (сайт гільдії барменів)    

5. di/torgovoe obor./site/index.htm (інформація про обладнання барів)   

6. www.barclass.ru (сайт "Барменської асоціації ")   

7. Ростовський В. С., Шамян С. М. Барна справа. Підручник. 2-ге вид. – К.: 

Центр учбової літератури, 2011. – 395 с.  

8. П’ятницька Н. О. Організація обслуговування в закладах ресторанного 

господарства. Підручник. – К.: ЦУМ, 2011. – 584 с.  
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Барна справа [Текст]: методичні вказівки до самостійної  робіти  для 

здобувачів освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр з 

готельно-ресторанної справи галузь знань  24 Сфера обслуговування  

241 Готельно-ресторанна справа денної форми навчання / уклад. А.С. Корх. − 
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