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1. Мета опанування дисципліни: формування у студентів професійних 

знань в області технології напоїв та формування у студентів бакалаврського 

рівня знань та вмінь при організації роботи різних барів та обслуговування в 

них споживачів, також із наукових основ зберігання і вживання алкогольних 

напоїв шляхом поглибленого вивчення основних підходів, принципів і методів 

роботи бармена і сомельє. 

2. Завдання: навчання студентів теоретичним і практичним основам 

організації роботи з алкогольними напоями; правилам професіональної етики 

працівників сфери послуг, як базисного елементу підвищення рівня 

обслуговування в барах в умовах зростання конкуренції; побудови структури 

приміщень барів різних типів; підбору устаткування та інвентарю необхідного 

для ефективної праці бармена. 

 

3.  Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння: 

• історії виникнення алкогольних напоїв та їх типологію; 

• технологічні прийоми відпуску алкогольних та безалкогольних напоїв, 

які входять до асортименту різних типів барів; 

• правила і терміни зберігання алкогольних напоїв; 

• процеси виробництва основних базових алкогольних напоїв та їх 

класифікацію; 

• процеси виробництва вин та їх класифікацію; 

• класифікацію слабоалкогольних та безалкогольних напоїв; 

• класифікацію, методи та техніку приготування змішаних напоїв; 

• гарнірування та правила подавання напоїв; 

• особливості складання винної карти, та її збалансованість з картою страв; 

• правила та особливості проведення дегустації вин; 

• вимоги до зберігання алкогольних та безалкогольних напоїв; 

• правила еногастрономії; 

• основні правила приготування, оформлення та подавання змішаних 

напоїв; 

• організацію обслуговування споживачів та роль бармена у процесі 

обслуговування. 

 



застосування знань і розумінь: 

- використовувати нормативну документацію на харчові продукти, 

проводити інформаційний пошук в науковій літературі та інших джерелах 

науково-технічної інформації; 

- формувати знання з наукових основ зберігання і вживання алкогольних 

напоїв шляхом поглибленого вивчення впливу такої продукції на 

організм людини; 

-  підбирати необхідне барне устаткування, інвентар та посуд залежно від 

концептуального направлення бару і здійснювати необхідні  розрахунки; 

-  вирішувати і аналізувати різні виробничі ситуації, які виникають в 

процесі обслуговування споживачів. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Барна справа 

Тема 1. Особливості організації і функціонування барів  

Тема 2. Організація обслуговування споживачів в барах 

Тема 3. Класифікація і технологія гарячих  і холодних напоїв в барах 

Тема 4. Класифікація і технологія змішаних напоїв 

Змістовий модуль 2. Організація роботи сомельє  

Тема 5. Правила роботи сомельє та складання винної карти  

Тема 6. Класифікація і правила подачі вина  

Тема 7. Класифікація і правила подачі ігристих вин  

Тема 8. Класифікація і правила подачі міцних алкогольних напоїв 

 

5. Викладацький склад: 

Слащева А.В., доцент кафедри економіки та бізнесу, к.т.н., доцент. 


