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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1 Вища математика  

2. Товарознавство харчових продуктів 

3. Технологія виробництва продукції громадського харчування 

4. Технологічне обладнання харчової галузі 

 

 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Технологія харчової галузі 

2. Проектування харчових підприємств з основами САПР 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

- типи та класифікацію закладів ресторанного господарства; 

- види послуг, що надаються у закладах ресторанного господарства; 

- особливості організації роботи заготівельних та доготівельних цехів; 

- характеристику матеріально-технічної бази, що використовуються для організації та 

обслуговування.  

Вміти: 

- визначати торгівельно-виробничу структуру закладів ресторанного господарства; 

- раціонально організовувати роботу основних та допоміжних підрозділів виробництва; 

- моделювати та організовувати процес обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства різних типів. 

 

Володіти: 

1. Методикою проведення розрахунків цехів у закладах ресторанного господарства 

2. Методикою організації процесу обслуговування  

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль №1 

Організація виробництва підприємств ресторанного господарства 

1.1. Класифікація, характеристика та основи діяльності ЗРГ 

1.2. Нормування праці у ЗРГ. Класифікація витрат робочого часу 

1.3. Організація роботи закладів РГ 

1.4. Організація постачання ЗРГ 

1.5. Організація роботи заготівельного цеху 

1.6. Організація роботи овочевого цеху 

1.7. Організація роботи м’ясного цеху 

1.8. Організація роботи рибного цеху 

1.9. Організація роботи доготівельного цеху 

1.10. Організація роботи холодного цеху 

1.11. Організація роботи гарячого цеху 

1.12. Організація роботи кулінарного цеху 

1.13. Організація роботи кондитерського цеху 

1.14. Організація збуту готової продукції 

 

Модуль №2 

Обслуговування у закладах ресторанного господарства  

2.1. Основи обслуговування споживачів у ЗРГ 

2.2. Характеристика видів, методів та форм обслуговування 

2.3. Особливості організації процесу обслуговування у ЗРГ 

2.4. Організація обслуговування банкетів та прийомів 

 



4. Список рекомендованої літератури 

№ 

з/п 
Найменування навчальної літератури 

№№  

модулів Рік 

видання 
Автори 

1 2 3 4 5 
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Основна література 

Технология продукции общественного 

питания. В 2-х т. – М.: Мир, 351 с. 

1-15 2004 А.С.Ратушный, 

В.И.Хлебников, 

Л.Г.Баранов 

2 ДСТУ 3862-99 «Громадське 

харчування. Терміни та визначення» 

   

3 Организация производства на 

предприятиях общественного питания. 

– Ростов-на-Дону, 352 с 

 2003 Радченко Л.А. 

4 Организация производства. -К.:МАУП, 

216 с 

 2002 Курочкин А.С. 

5 Организация обслуживания в 

предприятиях общественного питания. 

– К.: Вища школа, 280 с 

 1998 Пятницкая Н.А. 

 

6 
Допоміжна література 

Организация работы предприятий 

общественного питания. – М.: 

Экономика, 272 с 

 1991 Шаповалов Н.Н 

8 Организация производства. -

М.:ИНФРА-М, 672 с 

 2003 Фатхудинов Р.А 

9 Организация производства и 

обслуживание в бщественном питания. 

– К.: Вища школа, 352 с 

 1990 Пятницкая Л.А 

 

 


