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Навчальна  програма з основ гігієни та санітарних вимог виробництва 

Навчальна  програма з організації і техніки обслуговування в закладах ресторанного 

господарства 

Навчальна  програма з матеріалознавства 

Навчальна  програма з технології приготування закусок, страв і напоїв з основами 
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Професійна кваліфікація: Майстер ресторанного обслуговування 4 розряд 

Навчальна  програма з організації і техніки обслуговування в закладах ресторанного 

господарства 

Навчальна  програма з виробничого навчання 

Професійна кваліфікація: Майстер ресторанного обслуговування 5 розряд 

Навчальна  програма з організації і техніки обслуговування в закладах ресторанного 

господарства 

Навчальна  програма з виробничого навчання 

 



 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до орієнтовної  освітньої програми 
на основі предметно-модульного підходу для підготовки кваліфікованих 

робітників на другому ступені навчанняз числа осіб,  які мають повну загальну 
середню освітуза професією: 5129 Майстер ресторанного обслуговування 

 
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Криворізький 

навчально-виробничий центр» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
України від11.05.2018 за № 56 про методичний супровід упровадження стандартів 
професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу 
розробив орієнтовну освітню з професії 5129 Майстер ресторанного 
обслуговування Орієнтовна освітня програма розроблена відповідно до СП(ПТ)О 
5129.І.56.10 – 2018 з професії 5129 Майстер ресторанного обслуговування, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Українивід « 27 » грудня 2017 
р. № 169. 

Дана програма розроблена з  метою дотримання закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти єдиних вимог при плануванні освітньої діяльності з 
урахуванням вимог стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на 
основі компетентнісного підходу. Цілі  і завдання орієнтовно-освітньої програми 
– розвиток у учнів особистісних якостей а також формування загальних і 
професійних компетентностей у відповідності з вимогами МОІНУ з даної 
професії. 

Тривалість професійної підготовки за робочим навчальним планом складає 
1480 годин. Термін навчання - 1 рік. 

Навчальний план розрахований на навчання молоді, яка отримала повну 
загальну середню освіту, та мала при вступі до навчального закладу вік, 
установлений переліком професії, і не мала медичних протипоказань для 
виробничого навчання і роботи з цієї професії. 

Програма включає загальнопрофесійний блок  - загальний фонд навчального 
часу – 231 година. 

Загальний фонд навчального часу з кваліфікації майстер ресторанного 
господарства 4 розряд – 719 годин; 

Загальний фонд навчального часу з кваліфікації майстер ресторанного 
господарства 5 розряд – 530годин; 

Загальний фонд навчального часу на повний курс навчання за професією 
5129 Майстер ресторанного обслуговування 1545 годин. 

Орієнтовну освітню програму  та експериментальний робочий навчальний 



план підготовки кваліфікованих робітників розробленоспільно з Криворізьким 
навчально – виробничим центром та замовником робітничих кадрів - ФОП кафе 
«Каліфорнія» 

Експериментальний робочий навчальний план підготовки кваліфікованих 
робітників містить графік та співвідношення між загально-професійною, 
професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовками, в процесі яких 
забезпечується формування професійних (професійних базових, професійних 
профільних і загальних) компетентностей. 

Графік навчально-виробничого процесу передбачає послідовне вивчення 
навчальних предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної 
підготовок.  

У плані навчального процесу передбачено 45 годин для вивчення дисциплін, 
які вільно обираються учнями. 

Навчальні дисципліни з професійно-теоретичної підготовки вивчаються за 
робочими навчальними програмами, розробленими на основі компетентностей, у 
яких відображаються зміни, притаманні відповідній галузі виробництва, 
підприємству-замовнику кадрів. 

Для вивчення навчальних дисциплін професійно-теоретичної підготовки 
відводиться 484  години. Для професійно-практичної підготовки відводиться 982  
годин.  

Навантаження учнів під час професійно-практичної підготовки: виробниче 
навчання - 6 годин, виробнича практика - 7 годин. 

До самостійного виконання робіт слухачі допускаються лише після навчання 
і перевірки знань з охорони праці. 

З метою визначення досягнутих рівнів професійної кваліфікації учнів з 
професії майстер ресторанного обслуговування проводиться поетапна 
кваліфікаційна атестація, за наслідками якої присвоюється відповідна 
кваліфікація: 

І курс І семестр Майстер ресторанного господарства 4 розряд 
І курс ІІ семестр Майстер ресторанного господарства 5 розряд 
Державна кваліфікаційна атестація здійснюється за рахунок навчального 

часу, відведеного на професійно-практичну підготовку, і складає 7 годин. 
Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються навчальним 

закладом разом з роботодавцями і базуються на компетентнісному підході 
відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики. 

Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» 
відповідного розряду можливе за умови засвоєння учнем усіх компетентностей.  



Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який успішно 
пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний 
рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду і 
видається диплом державного зразка.  
 
Заступник директора  
 Департаменту освіти і науки Дніпропетровської  
 облдержадміністрації 
  ________________________                    А.Л.Демура 
„___” _____________ 2019р. 
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1. Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам 
 

Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам 
Професія: Майстер ресторанного обслуговування 
Рівень кваліфікації:  Майстер ресторанного обслуговування ЗПБ 
Професійний базовий навчальний модуль 
Бюджет навчального часу – 231 
 
Загальнопрофесійна підготовка 52год 
Основи галузевої економіки і підприємництва  – 13 
Основам трудового законодавства -10 

  Основи інформаційних технологій – 17 
  Правила дорожнього руху -8 
Основи енергозбереження - 4 

 
Професійно – теоретична підготовка 149 
Основи гігієни та санітарних вимог виробництва –9 
Охорона праці – 30  
Організація і техніка обслуговування в закладах ресторанного господарства - 10 
Технологія приготування закусок, страв і напоїв з основами товарознавства – 70 

  Облік, калькуляція та звітність – 10 
  Іноземна мова за професійним спрямуванням - 10 
  Основам психології, професійної етики й етикету - 10 
Професійно – практична підготовка – 30 
Виробниче навчання – 30 
 

 
  



Позна
чення 

Професійні 
профільні 

компетентнос
ті 

Зміст компетентностей Назви 
предметів 

Кількіст 
годин 

ЗПК.1 Оволодіння 
основами 
галузевої 
економіки та 
підприємницт
ва 

Знати: основні економічні процеси, відносини та 
явища, які виникають між суб’єктами економіки 
(підприємствами, державою та громадянами); 
загальну характеристику підприємств, їх форми і 
види; кадри підприємства, їх склад і структуру; 
організацію і оплату праці,  тарифну систему та її 
елементи; сутність підприємництва, його функції 
та умови існування; порядок створення приватного 
підприємства; витрати виробництва, прибуток, 
ефективність; порядок ліквідації підприємства; 
основи менеджменту (управління підприємством 
та розташування трудових ресурсів); основи 
маркетингу (як управляти продажами продукції); 
конкуренція (її види та прояви в економічних 
відносинах); основні фактори впливу держави 
(нормативно-законодавчу базу, податки, пільги, 
дотації); планування підприємницької діяльності; 
бізнес-план підприємства. 
Уміти: організувати та відкрити власне приватне 
підприємство на засвоєних знаннях 

Основи 
галузевої 
економіки і 
підприємницт
ва   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗПК.2 Оволодіння 
основами 
трудового 
законодавства 

Знати: основні нормативно-правові акти, які 
регулюють трудові правовідносини в Україні; 
основні трудові права та обов’язки працівників; 
порядок виникнення, зміни та припинення 
трудових відносин; умови та порядок застосування 
у трудовому праві дисциплінарної і матеріальної 
відповідальності; основи законодавства про захист 
прав споживачів. 
Уміти: застосовувати норми трудового 
законодавства; юридично обґрунтовано та 
аргументовано вирішувати правові ситуації; 
складати та заповнювати документи особового 
характеру (під час оформлення трудових 
відносин); розглядати трудові суперечки, 
дотримуватись правил внутрішнього розпорядку 

Основам 
трудового 
законодавства  
 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗПК.3 Оволодіння 
основами 
інформаційних 
технологій 

Знати: мультимедійні технології, засоби 
створення презентацій; основи мережних систем, , 
електронну пошту та телеконференції, основні 
мережі сервісу, браузери, пошукові системи; 
локальні, корпоративні і глобальні мережі; 
системи автоматизованого керування закладами 
ресторанного господарства; автоматизоване 
робоче місце адміністратора, його технічне та 

Основи 
інформаційних 
технологій  
 

 

 

17 

 

 

 



програмне забезпечення. 
Уміти: створювати мультимедійні презентації, 
здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет; 
використовувати електронну пошту для 
відправлення; користуватись автоматизованою 
системою типу R-Keeper; електронними 
контрольно-касовими системами відповідно до 
встановленого програмного забезпечення 

 

 

 

 

 

 

 

ЗПК 4 Оволодіння 
основами 
психології,  
професійної 
етики й етикету 

Знати: психологію та етику сучасного керівника; 
основні поняття професійної етики та психології; 
індивідуальні психічні властивості особистості; 
особливості спілкування в закладах харчування; 
психологічні властивості поведінки людини; 
характер, причини і способи розв'язання 
конфліктних ситуацій у виробничому колективі; 
основні психологічні та моральні вимоги до 
адміністратора; підходи до забезпечення 
сприятливого психологічного клімату в колективі. 
Уміти: визначати індивідуальні психологічні 
особливості; володіти технікою ведення ділових 
індивідуальних бесід; слухати і переконувати; 
дотримуватись професійної поведінки 
адміністратора, кодексу культури;  розв’язувати 
конфліктні ситуації, знаходити спільну мову зі 
співробітниками 

  Основи 
психології, 
етики й 
етикету 
   
 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗПК 5 Дотримання та 
виконання 
вимог 
охорони праці, 
промислової і 
пожежної 
безпеки 

Знати: основні законодавчі акти з охорони праці; 
права працівників з охорони праці на 
підприємстві; вимоги безпеки праці за професією; 
вимоги пожежної безпеки; параметри й 
властивості, що характеризують вибухонебезпеку 
середовища; основи електробезпеки; плани 
евакуації та ліквідації аварій; основні вимоги до 
шляхів евакуації, автоматичних систем 
пожежогасіння та автоматичної пожежної 
сигналізації; загальні правила безпечної 
експлуатації устаткування. 
Уміти: володіти засобами і методами 
індивідуального та колективного захисту від 
небезпечних та шкідливих виробничих факторів; 
надавати першу допомогу потерпілим від 
нещасного випадку; користуватися первинними 
засобами пожежогасіння. 

Охорона праці 
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ЗПК 6 Дотримання та 
виконання 
вимог 
виробничої 
санітарії та 
гігієни 

Знати: основи гігієни праці та виробничої 
санітарії;санітарні вимоги до закладів харчування; 
засоби та методи захисту працівників від 
шкідливого та небезпечного впливу виробничих 
факторів; правила проходження медичних оглядів, 
порядок надання першої долікарської допомоги; 
види інструктажів з охорони праці,  терміни їх 
проведення; порядок оформлення; порядок 
допуску до роботи працівників.  
Уміти: дотримуватися правил і норм виробничої 
санітарії та особистої гігієни 

Основи 
гігієни та 
санітарних 
вимог 
виробництва 
 

9 

 

ЗПК 7 Оволодіння 
основами 
енергозбереже
ння, 
раціональної 
роботи 
торговельно-
технологічного 
обладнання 

Знати: основи енергозбереження;класифікацію 
торгово-технологічного обладнання; правила 
експлуатації, принципи раціональної роботи 
відповідних видів торговельно-технологічного 
обладнання, реєстраторів розрахункових операцій, 
R-Keeper, виробничого інвентарю, інструменту, 
ваговимірювальних приладів; повірку та 
державний нагляд за ваговимірювальним 
обладнанням. 
Уміти: раціонально використовувати 
електроенергію; ефективно експлуатувати 
торговельно-технологічне обладнання; працювати 
на відповідних видах торгівельно-технологічного 
обладнання, реєстраторах розрахункових операцій, 
користуватись автоматизованою системою типу R-
Keeper, використовувати виробничий інвентар, 
інструмент, ваговимірювальні прилади; проводити 
розрахунки з відвідувачами, виводити звіти, 
програмувати реєстратори розрахункових 
операцій; кодувати товари 

Основи 
енергозбереж
ення 

   
 

 

 

 

4 

ЗПК.8 Оволодіння 
основами 
організації і 
техніки 
обслуговування 
в закладах 
ресторанного 
господарства 

Знати: класифікацію закладів ресторанного 
господарства; характеристику барів, кафе, 
закусочних, буфетів; характеристику ресторанів, 
класи ресторанів; види послуг, які надають 
заклади ресторанного господарства; правила 
роботи закладів ресторанного господарства; 
правила та технічні заходи обслуговування 
клієнтів; основи маркетингу і дизайну; правила 
роздрібної торгівлі; основні джерела постачання; 
управління структурним підрозділом; організацію 
рекламної діяльності. 
Уміти: володіти основними поняттями з 
класифікації та характеристики  закладів 
ресторанного харчування; надавати послуги 
відвідувачам; готувати торгівельну залу до 
обслуговування відвідувачів; володіти основними 

Організація і 
техніка 
обслуговуван
ня в закладах 
ресторанного 
господарства 
 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 



поняттями та термінами маркетингу, 
організовувати рекламну діяльність 

ЗПК .9 Оволодіння 
основами 
товарознавства, 
технології 
приготування 
закусок, страв і 
напоїв  
 

Знати: класифікацію та характеристику, хімічний 
склад харчових продуктів; споживні властивості 
харчових продуктів; поняття про технологічний 
процес; асортимент, рецептури, технологію 
виготовлення страв, закусок і напоїв; кулінарну 
характеристику страв і напоїв;  
правила та техніку подачі страв, напоїв, коктейлів, 
вимоги до якості страв, умови і терміни 
зберігання. 
Уміти: визначати якість харчових продуктів; 
дотримуватися умов та термінів зберігання 
харчових продуктів; готувати компоненти для 
приготування страв; готувати страви та закуски 
нескладного приготування; дотримуватись правил 
і норм охорони праці, виробничої санітарії та 
особистої гігієни 

Технологія 
приготування 
закусок, 
страв і напоїв 
з основами 
товарознавста 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

ЗПК.10 Оволодіння 
основами 
обліку, 
обчислень, 
калькуляції та 
звітності 

Знати: основні поняття господарського обліку; 
скорочені прийоми усного підрахунку; процентні 
обчислення; вимоги до оформлення документації 
на виробництві; нормативно-технологічну 
документацію закладів ресторанного господарства, 
порядок проведення інвентаризації на 
виробництві. 
Уміти: користуватися обліковими вимірниками; 
володіти прийомами усного підрахунку; 
виконувати процентні обчислення; користуватися 
нормативно-технологічною документацією 

Облік, 
калькуляція та 
звітність 
   
   
 

 

 

 

10 

 

 

 

ЗПК.11 Оволодіння 
основами 
іноземної мови 
за професійним 
спрямуванням 

Знати: основні поняття та термінологію форм 
звертання (зустріч, вітання, знайомство, прийом 
замовлення, розрахунок, прощання, ствердження, 
схвалення, згода, відмова, співчуття, побажання, 
подяка, вибачення, прохання, складові меню) 
іноземною мовою; назви предметів сервірування 
столу до сніданку, обіду, вечері; назви продуктів 
харчування та типів приміщення; особливості 
обслуговування іноземних гостей та туристів в 
ресторанах, кафе та барах, туристичних 
комплексах; 
особливості харчування  іноземних туристів, 
традиції національної кухні; складання  меню. 
Уміти: володіти основними поняттями та 
термінами форм звертання; володіти іноземною 
мовою в межах розмовного та професійного 
мінімуму; складати меню на іноземній мові 

Іноземна мова 
за 
професійним 
спрямуванням 
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   Виробниче 
навчання 

30 

 

 



Зведена  таблиця по розрядам, модулям та предметам 

№ 
з/п 

Навчальні предмети 
за видами підготовки 

Кількість годин 
Всього 
годин ЗПБ МРО – 

4.1 
МРО – 

4.2 

1 Загальнопрофесійна підготовка 52 52   

 Основи галузевої економіки і 
підприємництва  13 13   

 Основам трудового законодавства  10 10   
 ПДР 8 8   
 Основи інформаційних технологій  17 17   
 Основи енергозбереження 4 4   
2 Професійно-теоретична підготовка 292 149 129 14 

 Основи гігієни та санітарних вимог 
виробництва 9 9   

 Охорона праці 30 30   

 Організація і техніка обслуговування в 
закладах ресторанного господарства 153 10 129 14 

 
Технологія приготування закусок, страв і 
напоїв з основами товарознавста 70 70   

 Облік, калькуляція та звітність 10 10   

 Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 10 10   

 Основам психології, професійної етики й 
етикету 10 10   

3 Професійно-практична підготовка 599 30 422 147 
 Виробниче навчання  452 30 422  
 Виробнича практика  147   147 
4 Консультації 20    

5 Кваліфікаційна атестація  7    

6 Загальний обсяг навчального часу (без 
п.4) 950 231 551 161 

 

  



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 
Основи галузевої економіки і підприємництва 

 
Професія: Майстер ресторанного обслуговування 
Рівень кваліфікації: Майстер ресторанного обслуговування ЗПБ 
 
 

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

 
ЗПК.1 

Оволодіння основами галузевої економіки та 
підприємництва 

13  

Разом 13  

 
Зміст 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
ЗПК.1 Оволодіння основами галузевої економіки та підприємництва 

основні економічні процеси, відносини та явища, які виникають між суб’єктами 
економіки (підприємствами, державою та громадянами); загальну характеристику 
підприємств, їх форми і види; кадри підприємства, їх склад і структуру; організацію 
і оплату праці, тарифну систему та її елементи; сутність підприємництва, його 
функції та умови існування; порядок створення приватного підприємства; витрати 
виробництва, прибуток, ефективність; порядок ліквідації підприємства; основи 
менеджменту (управління підприємством та розташування трудових ресурсів); 
основи маркетингу (як управляти продажами продукції); конкуренція (її види та 
прояви в економічних відносинах); основні фактори впливу держави (нормативно-
законодавчу базу, податки, пільги, дотації); планування підприємницької діяльності; 
бізнес-план підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 
Основи трудового законодавства 

Професія: Майстер ресторанного обслуговування 
Рівень кваліфікації: Майстер ресторанного обслуговування ЗПБ 

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

 
ЗПК.2 

Оволодіння основами трудового законодавства 10 2 

Разом 10 2 

 
 

Зміст 
Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
ЗПК.2 Оволодіння основами трудового законодавства 

основні нормативно-правові акти, які регулюють трудові правовідносини в Україні; 
основні трудові права та обов’язки працівників; порядок виникнення, зміни та 
припинення трудових відносин; умови та порядок застосування у трудовому праві 
дисциплінарної і матеріальної відповідальності; основи законодавства про захист 
прав споживачів. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 
Основи інформаційних технологій 

 
Професія: Майстер ресторанного обслуговування 
Рівень кваліфікації: Майстер ресторанного обслуговування ЗПБ 

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

 
ЗПК.3 

Основи інформаційних технологій 
 

17 8 

Разом 17 8 

 
 

Зміст 
Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 



ЗПК.3 Основи інформаційних технологій 
 

мультимедійні технології, засоби створення презентацій; основи мережних систем, , 
електронну пошту та телеконференції, основні мережі сервісу, браузери, пошукові 
системи; локальні, корпоративні і глобальні мережі; системи автоматизованого 
керування закладами ресторанного господарства; автоматизоване робоче місце 
адміністратора, його технічне та програмне забезпечення. 

 
 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 
Основам психології, професійної етики й етикету 

 
Професія: Майстер ресторанного обслуговування 
Рівень кваліфікації: Майстер ресторанного обслуговування ЗПБ 
 
 

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

 
ЗПК. 4 

Основам психології, професійної етики й етикету 
 

10  

Разом 10  

 
Зміст 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
ЗПК. 4 Основам психології, професійної етики й етикету 

 
психологію та етику сучасного керівника; 
основні поняття професійної етики та психології; індивідуальні психічні властивості 
особистості; особливості спілкування в закладах харчування; психологічні 
властивості поведінки людини; характер, причини і способи розв'язання конфліктних 
ситуацій у виробничому колективі; основні психологічні та моральні вимоги до 
адміністратора; підходи до забезпечення сприятливого психологічного клімату в 
колективі. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 
Охорона праці 

 
Професія: Майстер ресторанного обслуговування 
Рівень кваліфікації: Майстер ресторанного обслуговування ЗПБ 
 
 

Тематичний план 



 
Код 

модуля 
 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

 
ЗПК. 5 

Охорона праці 30 8 

Разом 30 8 

 
Зміст 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
ЗПК. 5 Охорона праці 

основні законодавчі акти з охорони праці; права працівників з охорони праці на 
підприємстві; вимоги безпеки праці за професією; вимоги пожежної безпеки; 
параметри й властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища; основи 
електробезпеки;  плани евакуації та ліквідації аварій;  основні вимоги до шляхів 
евакуації, автоматичних систем пожежогасіння та автоматичної пожежної 
сигналізації; загальні правила безпечної експлуатації устаткування; основи гігієни 
праці та виробничої санітарії;санітарні вимоги до закладів харчування; 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 
Основи гігієни та санітарних вимог виробництва 

 
Професія: Майстер ресторанного обслуговування 
Рівень кваліфікації: Майстер ресторанного обслуговування ЗПБ 
 
 

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

 
ЗПК. 6 

Основи гігієни та санітарних вимог виробництва 9  

Разом 9  

 
Зміст 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 



ЗПК. 6 Основи гігієни та санітарних вимог виробництва 

засоби та методи захисту працівників від шкідливого та небезпечного впливу 
виробничих факторів; правила проходження медичних оглядів, порядок надання 
першої долікарської допомоги; види інструктажів з охорони праці, терміни їх 
проведення; порядок оформлення; порядок допуску до роботи працівників.  

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 
Основи енергозбереження 

 
Професія: Майстер ресторанного обслуговування 
Рівень кваліфікації: Майстер ресторанного обслуговування ЗПБ 
 
 

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

 
ЗПК.7 

Основи енергозбереження 
 

4  

Разом 4  

 
Зміст 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
ЗПК. 7 Основи енергозбереження 

основи енергозбереження;класифікацію торгово-технологічного обладнання; правила 
експлуатації, принципи раціональної роботи відповідних видів торговельно-
технологічного обладнання, реєстраторів розрахункових операцій, R-Keeper, 
виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів; повірку та 
державний нагляд за ваговимірювальним обладнанням. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 
Організація і техніка обслуговування в закладах ресторанного господарства 

 
Професія: Майстер ресторанного обслуговування 
Рівень кваліфікації: Майстер ресторанного обслуговування ЗПБ 
 



Тематичний план 
 

Код 
модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

 
ЗПК. 8 

Організація і техніка обслуговування в закладах 
ресторанного господарства 

 

10 3 

Разом 10 3 

 
Зміст 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
ЗПК. 8 Організація і техніка обслуговування в закладах ресторанного господарства 

 
класифікацію закладів ресторанного господарства; характеристику барів, кафе, 
закусочних, буфетів; характеристику ресторанів, класи ресторанів; види послуг, які 
надають заклади ресторанного господарства; правила роботи закладів ресторанного 
господарства; правила та технічні заходи обслуговування клієнтів. 
основи маркетингу і дизайну;  правила роздрібної торгівлі;  основні джерела 
постачання; управління структурним підрозділом; організацію рекламної діяльності. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 
Технологія приготування закусок, страв і напоїв з основами товарознавста 

Професія: Майстер ресторанного обслуговування 
Рівень кваліфікації: Майстер ресторанного обслуговування ЗПБ 
 

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

 
ЗПК. 9 

Технологія приготування закусок, страв і напоїв з 
основами товарознавста 

70 8 

Разом 70 8 

 
Зміст 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
ЗПК. 9 Технологія приготування закусок, страв і напоїв з основами товарознавста 

 
класифікацію та характеристику, хімічний склад харчових продуктів; споживні 
властивості харчових продуктів; поняття про технологічний процес; асортимент, 



рецептури, технологію виготовлення страв, закусок і напоїв; кулінарну 
характеристику страв і напоїв;  
правила та техніку подачі страв,  напоїв,  коктейлів,  вимоги до якості страв,  умови і 
терміни зберігання. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 
Облік, калькуляція та звітність 

 
Професія: Майстер ресторанного обслуговування 
Рівень кваліфікації: Майстер ресторанного обслуговування ЗПБ 

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

ЗПК. 10 
 

Облік, калькуляція та звітність 
 

10 4 

Разом 10 4 

 
Зміст 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
ЗПК. 
10 
 

Облік, калькуляція та звітність 
 

основні поняття господарського обліку; скорочені прийоми усного підрахунку; 
процентні обчислення; вимоги до оформлення документації на виробництві; 
нормативно-технологічну документацію закладів ресторанного господарства, 
порядок проведення інвентаризації на виробництві. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 
Іноземна мова за професійним спрямуванням 

 
Професія: Майстер ресторанного обслуговування 
Рівень кваліфікації: Майстер ресторанного обслуговування ЗПБ 
 

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

 
ЗПК. 11 
 

Іноземна мова за професійним спрямуванням 
 

10  



Разом 10  

 
Зміст 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
ЗПК. 11 
 

Іноземна мова за професійним спрямуванням 
 

основні поняття та термінологію форм звертання (зустріч, вітання, знайомство, 
прийом замовлення, розрахунок, прощання, ствердження, схвалення, згода, відмова, 
співчуття, побажання, подяка, вибачення, прохання, складові меню) іноземною 
мовою; назви предметів сервірування столу до сніданку, обіду, вечері; назви 
продуктів харчування та типів приміщення; особливості обслуговування іноземних 
гостей та туристів в ресторанах, кафе та барах, туристичних комплексах; 
особливості харчування  іноземних туристів, традиції національної кухні; складання  
меню. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  
 

Виробничого навчання 
 

Професія: Майстер ресторанного обслуговування 
Рівень кваліфікації: Майстер ресторанного обслуговування ЗПБ 

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

ЗПБ Вступ. Безпека праці та пожежна безпека в навчальних 
лабораторіях. Екскурсія на підприємства.  
Технологічний процес приготування страв, закусок і напоїв 
 
 

30 

Разом 30 

 
 
 

Зміст 
Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
ЗПБ Вступ. Безпека праці та пожежна безпека в навчальних лабораторіях. Екскурсія 

на підприємства. 
Технологічний процес приготування страв, закусок і напоїв 

 
Ознайомлення учнів із загальною характеристикою навчального 

процесу. Роль виробничого навчання, його завдання у підготовці 



кваліфікованих робітників. Кваліфікаційна характеристика майстра 
ресторанного обслуговування, вимоги до майстра ресторанного 
обслуговування. Трудова й технологічна дисципліна, культура 
обслуговування. Новітні виробничі технології. Ознайомлення учнів із 
навчальними лабораторіями, режимом роботи, правилами внутрішнього 
розпорядку. Безпека праці та пожежна безпека. Інструктаж з охорони праці 
і пожежної безпеки в майстернях. Вимоги безпеки праці в навчальних 
майстернях та на робочих  місцях. Попередження травматизму. Правила і 
інструкції з техніки безпеки, їх дотримання.  Протипожежна безпека. 
Причини пожеж у приміщеннях. Заходи попередження пожеж. Правила 
користування електроінструментами та електронагрівальними приладами. 
Правила поведінки учнів при виникненні пожежі. Використання засобів 
пожежогасіння. Порядок виклику пожежної команди.  Екскурсія. 
Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з роботою закладів 
ресторанного господарства міста. 

Інструктаж за змістом занять та організації робочого місця й безпеки 
праці. Класифікація закусок, страв і напоїв. Кулінарна характеристика 
холодних страв і закусок, гарячих закусок, перших страв, других страв, 
солодких страв, гарячих та холодних напоїв, хлібобулочних і 
кондитерських виробів. Правила оформлення закусок, страв. Правила 
складання технологічних та калькуляційних карт. Правила експлуатації 
холодильного і ваговимірювального обладнання, машин для нарізки 
гастрономічних продуктів, грилів, тостерів, мікрохвильових печей, 
міксерів, блендерів. 

 

 

  



Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам 
Професія: Майстер ресторанного обслуговування 
Рівень кваліфікації: майстер ресторанного обслуговування 4 розряд 
Професійний базовий навчальний модуль 
Бюджет навчального часу -  712  
Професійно – теоретична підготовка – 143  
Організація і техніка обслуговування в закладах ресторанного господарства – 143 
професійно – практична підготовка – 569  
виробниче навчання   -  422 
виробнича практика – 147 
Кваліфікаційна атестація - 7 

 

Навчальн
ий 

модуль 

Професійна 
компетентн

ість 

Назва теми (компетентності) 
 

Кількість годин 
 
Всього 

 
Всього 

 
МРО – 
4.1 

Організація обслуговування в закладах ресторанного 
господарства 

129 35 

 МРО – 
4.1.1 

Організація процесу підготовки торгівельної зали до 
обслуговування  

40 10 

МРО – 
4.1.2 

Обслуговування клієнтів в закладах ресторанного 
господарства 

40 14 

МРО – 
4.1.3 

Координація та контроль роботи персоналу 20 2 

МРО – 
4.1.4 

Обслуговування відвідувачів у буфеті та за барною 
стійкою 

29 9 

МРО – 
4.2 

Організація постачання закладів ресторанного господарства та 
складання товарних звітів  

14 5 

 МРО – 
4.2.1 

Організація постачання закладів ресторанного 
господарства 

7 2 

МРО – 
4.2.2 

Ведення облікових операцій в закладах ресторанного 
господарства 

7 3 

 

 

 

 

 



Зміст 
 

Позначення
Назва теми 

(компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 

Модуль МРО – 4.1. Організація обслуговування  в закладах   ресторанного господарства 
МРО -
4.1.1 

Організація 
процесу 
підготовки 
торговельної зали 
до обслуговування 

Знати: порядок підготовки торгівельної зали до обслуговування 
відвідувачів; загальні правила і послідовність сервірування столів; 
види та призначення посуду, приборів, столової білизни, способи їх 
зберігання; правила полірування столового посуду та столових 
приборів; види меню, прейскурантів, карт вин, карт напоїв та інших 
видів спеціальних карт для різних типів підприємств; форми 
складання серветок; правила оформлення столу квітами та іншими 
прикрасами; види сервірування столів. 

Уміти: виконувати роботи з підготовки залів до обслуговування 
споживачів;  підбирати посуд,  прибори,  столову білизну з 
урахуванням виду обслуговування; полірувати посуд і столові 
прибори; складати серветки різними способами; виконувати 
сервірування столів; приймати участь у складанні меню, 
прейскурантів, карт вин, карт напоїв та інших видів спеціальних карт 
для різних типів підприємств 

МРО -
4.1.2 

Обслуговування 
клієнтів у закладах 
ресторанного 
господарства 

Знати: правила та технічні заходи обслуговування клієнтів; правила 
обслуговування клієнтів у номерах готелів; правила та порядок 
подавання страв і напоїв, вимоги до їх оформлення та температури; 
відповідність асортименту вино-горілчаних виробів характеру страв; 
правила  декантації, фламбування та траншування страв;  правила 
порядок оформлення рахунків і форми розрахунку із клієнтами, у 
тому числі за кредитними картками; правила обслуговувати клієнтів 
по типу: «Кейтерінг»,«Шведський стіл», «Фуршет», «Бенкет-чай», 
«Бокал шампанського» та інших видів обслуговування;  правила 
обслуговування учасників конференцій, фестивалів, нарад ; основи 
психології; принципи професійної етики; іноземну мову у межах 
розмовного мінімуму; правила та норми охорони праці, 
протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни. 
Уміти:  зустрічати клієнтів,  супроводжувати їх до вільних або 
попередньо замовлених місць; складати попередньо замовлене 
клієнтами меню для фуршетів, банкетів або інших заходів поза 
межами закладу ресторанного господарства; обслуговувати клієнтів 
у закладах ресторанного господарства зі складним сервіруванням; 
брати участь у створенні рекламних продуктів (ескізів) під час 
оформлення банкетного залу, барної стійки, вітрин і приміщення; 
обслуговувати клієнтів у номерах готелів;  

надавати вичерпну інформацію клієнтам щодо інгредієнтів, способу 
приготування та куштування страв, напоїв, десертів тощо; подавати 
страви різними способами ("до столу", "в обхід", із використанням 
допоміжного столика тощо) відповідно до загальноприйнятих 
правил послідовності куштування та сервірування; керувати 
процесом або безпосередньо займатися декантацією вина та напоїв і 
фламбуванням та траншуванням  страв; заповнювати розрахункові 



чеки ручним способом та / або за допомогою реєстратора 
розрахункових операцій, персонального комп’ютера та проводити  
розрахунки із клієнтами; супроводжувати клієнтів до виходу із 
закладу; складати попередньо замовлене клієнтами меню для 
фуршетів, бенкетів або інших заходів; підбирати напої до страв; 
приймати заявку на замовлення столів та страв в мережі Інтернет;  
переглядати Інтернет-пошту; відбирати і сортувати замовлення;  

підтверджувати замовлення за телефоном; обслуговувати клієнтів 
по типу: «Кейтерінг»,«Шведський стіл», «Фуршет», «Бенкет-чай», 
«Бокал шампанського» та інших видів обслуговування; 
організовувати обслуговування учасників конференцій, фестивалів, 
нарад; визначати кількість учасників,час приймання їжі, вартість 
денного раціону, порядок розрахунку; володіти правилами етикету 
під час обслуговування 

МРО  -
4.1.3 

Координація та 
контроль 
персоналу 

Знати: основи управління персоналом; правила експлуатації 
відповідних видів торгово-технологічного обладнання, реєстраторів 
розрахункових операцій, R-keeper; правила використання та 
призначення у торгово-технологічному процесі виробничого 
інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду; 
термін реалізації та температурний режим зберігання та відпускання 
закуплених товарів, кулінарних виробів, страв, булочних і 
кондитерських виробів. 

Уміти: контролювати автоматизовану систему виклику персоналу до 
кабінки клієнтів; стежити за своєчасним приготуванням страв, 
напоїв, десертів тощо і керувати процесом; 

перевіряти вихід порцій за допомогою вимірювального 
устаткування; стежити за чистотою столової білизни та у разі її 
забруднення змінювати або віддавати її до прання; керувати 
допоміжним персоналом, змінними бригадами (офіціантами, 
барменами тощо); стежити за термінами реалізації та температурним 
режимом зберігання кулінарних виробів, страв, булочних і 
кондитерських виробів; встановлювати та перевіряти справність 
ваговимірювальних приладів, реєстраторів розрахункових операцій, 
R-keeper, торгово-технологічного устаткування, виробничого 
інвентарю та інструменту; здійснювати контроль за їх санітарним 
станом; забезпечувати дотримання безпечних умов праці, 
виробничої санітарії та особистої гієни персоналу 

МРО -
4.1.4 

Обслуговування 
відвідувачів у 
буфеті та за 
барною стійкою 

Знати: правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами; асортимент, рецептури, технологію 
виготовлення страв і напоїв; кулінарну характеристику страв і 
напоїв; ознаки доброякісних закуплених товарів, кулінарних виробів, 
страв, булочних і кондитерських виробів, правила їх нарізання та 
розподілу на порції, правила розміщення та викладання на буфетних 
прилавках і барних стійках; техніку відкривання пляшок; 
відповідність посуду до замовлених напоїв; класифікацію, формули 
побудови рецептур коктейлів, загальні правила приготування 
змішаних напоїв, правила оформлення та подачі напоїв. 

Уміти: готувати пакувальний матеріал; оформлювати цінники; 



забезпечувати дотримання належного санітарного стану буфету, 
барної стійки; упаковувати штучні та вагові товари; нарізати, 
зважувати, розподіляти на порції та викладати продукти та вироби на 
тарілки, у салатники, інший посуд; розливати молочні продукти та 
напої у склянки, бокали, фужери тощо; володіти технологією 
приготування безалкогольних напоїв, аперитивів, гарячих напоїв на 
основі кави, з використанням техніки «Латте-атр» 

МРО – 4.2. Організація постачання закладів ресторанного господарства та складання 
товарних звітів 

МРО –
4.2.1 

Організація 
постачання 
закладів 
ресторанного 
господарства 

Знати: порядок та правила складання заявок; правила приймання 
продукції за кількістю та якістю, умови і терміни зберігання 
продукції, вимоги щодо оформлення супровідних документів; 
правила складання товарних звітів;правила оформлення 
супровідних документів; правила роботи та виведення звітів на  
реєстраторах розрахункових операцій. 
Уміти: складати заявки на одержання необхідних товарів, 
кулінарних виробів, страв, булочних і кондитерських виробів; 
контролювати своєчасне їх поповнення, розміщувати їх у місцях 
зберігання з урахуванням вимог товарного сусідства; оформляти 
забірні листи на продукцію власного виробництва; складати звіти 
за тиждень, зміну 

МРО– 
4.2.2 

Ведення  
облікових 
операцій в 
закладах 
ресторанного 
господарства 

Знати: порядок ведення книг обліку, розрахункових операцій, 
розрахункових книжок; правила ведення товарно-касових книг; 
документальне оформлення прихідних і розхідних касових ордерів; 
оформлення інвентаризаційних описів та актів, недостач і лишків 

Уміти: вести облікові операції для подання розрахункової звітності 
за робочі добу та/або тиждень; вести облік реалізованих товарів 
кожного найменування, складати товарні звіти; збирати та здавати в 
установленому порядку харчові залишки, тару, посуд, макулатуру; 
брати участь або проводити інвентаризацію товарно-матеріальних 
цінностей; знати правила оформлення супровідних документів; 
правила ведення товарно-касової книги 

  



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 
Організація і техніка обслуговування в закладах ресторанного господарства 

 
Професія: Майстер ресторанного обслуговування 
Рівень кваліфікації: майстер ресторанного обслуговування 4-го розряду 
 
 

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) Кількість годин 
 

Всього З них ЛПР 

 
МРО – 
4.1. 

Організація обслуговування  в закладах   
ресторанного господарства 

129 35 

МРО – 
4.2. 

Організація постачання закладів ресторанного 
господарства та складання 

товарних звітів 

14 5 

Разом 143 40 

 
Зміст 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
МРО – 
4.1. 

Організація обслуговування  в закладах   ресторанного господарства 

МРО -
4.1.1 

Організація процесу підготовки торговельної зали до обслуговування 

порядок підготовки торгівельної зали до обслуговування відвідувачів; загальні 
правила і послідовність сервірування столів; види та призначення посуду, приборів, 
столової білизни, способи їх зберігання; правила полірування столового посуду та 

столових приборів; види меню, прейскурантів, карт вин, карт напоїв та інших видів 
спеціальних карт для різних типів підприємств; форми складання серветок; правила 

оформлення столу квітами та іншими прикрасами; види сервірування столів. 

МРО -
4.1.2 

Обслуговування клієнтів у закладах ресторанного господарства 

правила та технічні заходи обслуговування клієнтів; правила обслуговування клієнтів 
у номерах готелів; правила та порядок подавання страв і напоїв, вимоги до їх 
оформлення та температури; відповідність асортименту вино-горілчаних виробів 
характеру страв; правила  декантації, фламбування та траншування страв;  правила 
порядок оформлення рахунків і форми розрахунку із клієнтами, у тому числі за 
кредитними картками; правила обслуговувати клієнтів по типу: 
«Кейтерінг»,«Шведський стіл», «Фуршет», «Бенкет-чай», «Бокал шампанського» та 
інших видів обслуговування;  правила обслуговування учасників конференцій, 
фестивалів, нарад ; основи психології; принципи професійної етики; іноземну мову у 
межах розмовного мінімуму; правила та норми охорони праці, протипожежного 
захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни. 



МРО -
4.1.3 

Координація та контроль персоналу 

основи управління персоналом; правила експлуатації відповідних видів торгово-
технологічного обладнання, реєстраторів розрахункових операцій, R-keeper; правила 
використання та призначення у торгово-технологічному процесі виробничого 
інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду; термін реалізації та 
температурний режим зберігання та відпускання закуплених товарів, кулінарних 
виробів, страв, булочних і кондитерських виробів. 

МРО -
4.1.4 

Обслуговування відвідувачів у буфеті та за барною стійкою 

правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими 
виробами;асортимент, рецептури, технологію виготовлення страв і напоїв; 
кулінарну характеристику страв і напоїв;ознаки доброякісних закуплених товарів, 
кулінарних виробів, страв, булочних і кондитерських виробів, правила їх нарізання 
та розподілу на порції, правила розміщення та викладання на буфетних прилавках і 
барних стійках; техніку відкривання пляшок; відповідність посуду до замовлених 
напоїв; класифікацію, формули побудови рецептур коктейлів, загальні правила 
приготування змішаних напоїв, правила оформлення та подачі напоїв. 

МРО – 
4.2. 

Організація постачання закладів ресторанного господарства та складання 
товарних звітів 

МРО –
4.2.1 

Організація постачання закладів ресторанного господарства 
 

порядок та правила складання заявок; правила приймання продукції за кількістю та 
якістю,  умови і терміни зберігання продукції,  вимоги щодо оформлення 
супровідних документів; правила складання товарних звітів;правила оформлення 
супровідних документів; правила роботи та виведення звітів на  
реєстраторах розрахункових операцій. 
 

МРО –
4.2.2 

Ведення  облікових операцій в закладах ресторанного господарства 

порядок ведення книг обліку, розрахункових операцій, розрахункових книжок; 
правила ведення товарно-касових книг; документальне оформлення прихідних і 
розхідних касових ордерів; оформлення інвентаризаційних описів та актів, недостач 
і лишків 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  
 

Виробничого навчання 
 

Професія: Майстер ресторанного обслуговування 
Рівень кваліфікації: майстер ресторанного обслуговування 4-го розряду 

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 
 

Кількість годин 
 
 



 
 

 Всього 
 

МРО – 
4.1 

Меню й прейскуранти 24 

МРО – 
4.1 

Столовий посуд, прибори та білизна. Барний посуд, інвентар 24 

МРО – 
4.1 

Підготовка торгового залу до обслуговування, організація 
робочого місця за барною та буфетною стійками 

48 

МРО – 
4.1 

Організація постачання закладів ресторанного господарства 30 

МРО – 
4.1 

Технологія приготування коктейлів  72 

МРО – 
4.1 

Обслуговування відвідувачів 40 

МРО – 
4.1 

Спеціальні форми обслуговування 46 

МРО – 
4.1 

Обслуговування бенкетів та прийомів  60 

МРО – 
4.1 

Особливості обслуговування відвідувачів європейських та 
інших країн  

54 

МРО – 
4.1 

Організація процесу управління персоналом 24 

Разом 422 

 
 
 

Зміст 
Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
МРО – 
4.1 

Меню й прейскуранти 
 

Інструктаж за змістом занять та організації робочого місця й безпеки 
праці. Види меню та прейскурантів. Засвоєння правил складання меню з 
вільним вибором страв, денного раціону харчування, скомплектованого 
меню, меню спеціальних видів обслуговування, меню бенкетів, дитячого 
та дієтичного харчування. Меню ресторанів «люкс», «вищого» та 
«першого» класу. Меню «аля-карт», «табл-дот». Меню-газета. Сезонні й 
фірмові страви в меню. Засвоєння правил складання прейскурантів. 
Вимоги до оформлення меню та прейскурантів. Асортиментний мінімум. 
Порядок розміщення закусок і страв з урахуванням послідовності їх 
подачі. 

Правила й порядок складання меню та прейскурантів. 
Прейскурант. Призначення і зміст прейскуранту. Послідовність 

розміщення в прейскуранті винно-горілчаних виробів, напоїв, 
кондитерських і тютюнових виробів. Вимоги до оформлення меню й 
прейскурантів. 



МРО – 
4.1 

Столовий посуд, прибори та білизна. Барний посуд, інвентар 
 

Інструктаж за змістом занять та організації робочого місця й безпеки 
праці. 

Засвоєння асортименту та призначення скляного, порцелянового, 
керамічного, металевого  столового посуду, пластикового посуду. 
Характеристика й призначення столових приборів. Асортимент, розміри, 
призначення столової білизни. Асортимент барного посуду, приборів, 
інвентаря. Шейкер – будова, призначення. Санітарні вимоги до столового 
посуду, приборів, білизни, інвентаря. 

Облік та зберігання столового посуду, приборів, білизни, інвентаря. 
Правила ведення журналу обліку. Правила  списання столового посуду, 
білизни. 
 

МРО – 
4.1 

Підготовка торгового залу до обслуговування, організація робочого місця за 
барною та буфетною стійками 

 
Інструктаж за змістом занять та організації робочого місця й безпеки 

праці. Етапи підготовки торгового залу до обслуговування. 
Засвоєння правил розстановки обідніх столів, враховуючи 

конфігурацію залу, розміщення колон, естради, дверей. 
Одержання столової білизни, посуду, приборів. Полірування посуду, 

приборів. Підготовка спецій та приправ. Правила і порядок підготовки 
квітів при складанні букетів, композицій. 

Засвоєння способів складання полотняних та паперових серветок.  
Сервіровка столів. Накриття столів скатерками, заміна скатерок. 

Правила і послідовність сервірування столів залежно від типу 
підприємства. Види сервіровок. Підбір посуду, приборів, столової білизни 
для даного виду обслуговування.  

Організація робочого місця за барною та  буфетною стійкою. 
Викладка товару. Оформлення прилавків і вітрин. Підготовка обладнання 
до роботи. 

Засвоєння правил роботи на РРО, касових терміналах, комп’ютерно-
касових системах. 

Особиста підготовка майстра ресторанного обслуговування  до 
роботи. 

Організація музичного обслуговування у закладах ресторанного 
господарства.  
 

МРО – 
4.1 

Організація постачання закладів ресторанного господарства 
 

Інструктаж за змістом занять та організації робочого місця й безпеки 
праці.  

Правила забезпечення підприємств товарами, продукцією, 
інвентарем. Порядок складання заявок. Порядок видачі доручень на 
одержання товарів, контроль за їх використанням. Приймання продукції за 



якістю та кількістю. Документальне оформлення прийому товарів і тари. 
Порядок оформлення супровідних документів. Вимоги до складських 
приміщень. Порядок ведення обліку товарів. Умови зберігання й терміни 
придатності готової продукції. Види матеріальної відповідальності 
працівників підприємств громадського харчування. Порядок і строки 
складання та здачі звітності матеріально-відповідальними особами на 
підприємствах.  

Порядок ведення книг обліку розрахункових операцій і 
розрахункових книжок. Правила ведення товарно-касових книг. 
Документальне оформлення прихідних та розхідних касових ордерів. 
Порядок підготовки виручки до здачі в касу, банк. Облік основних засобів, 
малоцінного інвентаря  та швидкозношуваних предметів і порядок їх 
списання. 

Правила підготовки й проведення інвентаризації. Оформлення 
інвентаризаційних описів та актів. Оформлення недостач і лишків, 
виявлених під час інвентаризації.  
 

МРО – 
4.1 

Технологія приготування коктейлів 
 

Інструктаж за змістом занять та організації робочого місця й безпеки 
праці при приготуванні коктейлів.  

Класифікація змішаних напоїв. Правила приготування змішаних 
напоїв. Методи приготування: в шейкері, барній склянці, посуді для 
подавання та у блендері.  

Приготування сиропів, міксів, елементів оформлення для коктейлів. 
Оформлення напоїв і їх подавання. 

Приготування безалкогольних змішаних напоїв груп: айс-крім, фіз, 
фраппе, коблер, джулет, фліп, ег-ног, аперитив, молочні, крюшон. Правила 
подачі. 

Технічні характеристики і правила експлуатації льодогенераторів, 
фризерів, охолоджувачів напоїв. Застосування крошмейкера для 
подрібнення льоду. 

Асортимент, технологія приготування, правила подачі коротких 
коктейлів-аперитивів на основі джину, віскі, коньяку, бренді, рому, горілки 
та гірких настоянок, вина.  

Асортимент, технологія приготування, правила подачі коротких 
коктейлів-деджистивів групи сауер на основі: джину, віскі, коньяку, 
бренді, рому, горілки та гірких настоянок, вина. Особливості подачі 
коктейлів фрозен. 

Асортимент, технологія приготування, правила подачі оригінальних 
коктейлів групи кордіал, смеш, фліп, ойстер, фраппе і міст, шаруватих, 
коктейлів з вершками. 

Асортимент, технологія приготування, правила подачі довгих 
змішаних напоїв типу: хайбол, колінз, фіз, кулер, дейзі, слінг, ріккі, тодді, 
коблер, джулеп, ег-ног, сангарі, грог. 



Асортимент, технологія приготування, правила подачі групових 
змішаних напоїв: крюшон, пунш, ег-ног, глінтвейн. 

Складання технологічних і калькуляційних карт. 
 

МРО – 
4.1 

Обслуговування відвідувачів 
 

Інструктаж за змістом занять та організації робочого місця і безпеки 
праці при обслуговуванні відвідувачів. 

Правила і порядок зустрічі відвідувачів. Подача меню  та 
прейскурантів. Правила і техніка  прийому замовлення. Рекомендації 
закусок, страв, напоїв і коктейлів. Передача замовлень у буфет, холодний і 
гарячі цехи. Підготовка посуду для замовлених страв та напоїв. 

Виконання додаткової сервіровки згідно із замовленням. 
Порядок і правила подачі буфетної продукції. 
Робота сомельє в торговому залі. Рекомендації винно-горілчаних 

виробів до закусок і страв. Подача винно-горілчаних виробів та холодних 
напоїв. Способи відкриття пляшок і наливання напоїв. 

Подача вин та інших алкогольних напоїв з підсобного столика 
(гарідона). Декантування колекційних вин. Правила подачі коктейлів. 

Правила подачі алкогольних, слабоалкогольних та безалкогольних 
напоїв.  

Загальні правила подачі коктейлів; температура подачі, посуд подачі.  
Основні способи подачі: «в стіл», «в обнос», з використанням 

приставного столика та індивідуального. Індивідуальний і бригадний 
методи обслуговування відвідувачів. 

Послідовність й правила подачі холодних закусок, гарячих закусок, 
перших страв, других страв, солодких страв, приготування та подача 
гарячих напоїв, правила подачі кондитерських виробів. Виготовлення 
раклету. Траншування і фламбування страв. 

Особливості подачі окремих видів закусок: сирна тарілка, сирний 
ковпак, сирний візок. Фондю, види, технологія приготування та правила 
подачі. 

Правила приготування гарячих напоїв. Правила експлуатації 
кавоварок. Подача гарячих напоїв. Підбір посуду та сервіровка столу перед 
подачею гарячих напоїв. 

Правила подачі тютюнових виробів, кальяну 
Розрахунок з відвідувачами. Форми розрахунку з відвідувачами. 

Подача рахунку і розрахунок через РРО, через комп’ютерно-касові 
системи. Прибирання використаного посуду. Послідовність і техніка 
прибирання використаного посуду та приборів.   

Правила поведінки за столом, правила користування приборами, 
серветками, правила споживання їжі: хліба, закусок, супів, страв з риби, 
м’ясних страв, десертів, фруктів і ягід, тортів і тістечок, гарячих напоїв, 
холодних напоїв. 
 



МРО – 
4.1 

Спеціальні форми обслуговування 
 

Інструктаж за змістом занять та організації робочого місця й безпеки 
праці при спеціальних формах обслуговування. 

Види обслуговування: обслуговування осіб, які проживають у 
готелях, обслуговування за попереднім замовленням, обслуговування у дні 
свят і при зустрічі Нового року, обслуговування учасників з’їздів, нарад, 
конференцій, весільних та інших святкових вечорів. 

Організація обслуговування в готелях. Організація поверхових 
буфетів, форми обслуговування: «шведський стіл», «зал-експрес», «стіл-
експрес», «стіл саморозрахунку». Прийом  замовлення із номерів, 
виконання замовлення. Використання спеціального посуду, обладнання, 
інвентаря, спеціальних візочків та підносів для роботи.  

Організація обслуговування за межами підприємства громадського 
харчування по типу «кейтерінг»: на природі, на фірмі, в закладах 
культурно-масового відпочинку. 

Організація та обслуговування по типу: «бокал шампанського», 
«бар-бекю», «брейк-кава», «бізнес-ланч» та ін. Дотримання правила 
етикету під час обслуговування гостей. Послідовність подачі й 
відповідність асортименту вин та винно-горілчаних виробів стравам, що 
подаються. 

Організація обслуговування пасажирів у транспорті. Харчування та 
обслуговування пасажирів залізничного транспорту, пасажирів на 
авіатранспорті, на водному транспорті. 
 

МРО – 
4.1 

Обслуговування бенкетів та прийомів 
 

Інструктаж за змістом занять та організації робочого місця й безпеки 
праці при обслуговуванні бенкетів та прийомів. 

Види бенкетів: бенкет з частковим обслуговуванням, бенкет з 
повним обслуговуванням (офіційний бенкет), бенкет-фуршет, бенкет-
коктейль, бенкет-чай. 

Організація бенкету з повним обслуговуванням. Прийом замовлення. 
Складання меню. Складання плану розміщення столів у торговому залі. 
Розміщення столів, накривання столів скатерками. Сервірування 
бенкетного столу.  

Розсаджування гостей за бенкетним столом і черговість їх 
обслуговування. 

Час подачі аперитиву. Правила обслуговування гостей за столом. 
Подача кави.  

Організація і проведення бенкету з частковим обслуговуванням.  
Організація і проведення бенкету-чай.  
Організація і проведення обслуговування за типами фуршет, 

коктейль, буфет-бар.  
 



МРО – 
4.1 

Особливості обслуговування відвідувачів європейських та інших країн 
 

Інструктаж за змістом занять та організації робочого місця й безпеки 
праці при обслуговуванні іноземних туристів з використанням іноземної 
мови 

Особливості обслуговування відвідувачів європейських та інших 
країн. Види обслуговування. 

Обов'язки майстра ресторанного обслуговування при обслуговуванні 
іноземних відвідувачів. Правила етикету під час обслуговування таких 
відвідувачів.  

Особливості меню іноземних кухонь. 
 

МРО – 
4.1 

Організація процесу управління персоналом 
 

Інструктаж за змістом занять та організації робочого місця й безпеки 
праці при управлінні персоналом. 

Основні вимоги до роботи адміністратора залу. Види управлінської 
діяльності. Організація процесу управління допоміжним персоналом, 
змінними бригадами (офіціантами, барменами). Персонал як суб’єкт і 
об’єкт управління. Система співпраці з персоналом, її складові. 
 

 
 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА   
 

Виробничої практики 
 

Професія: Майстер ресторанного обслуговування 
Рівень кваліфікації: майстер ресторанного обслуговування 4-го розряду 
 

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

МРО – 
4.2 

Ознайомлення з підприємством, інструктаж з 
охорони праці . 

7 

МРО – 
4.2 

Самостійне виконання послуг на робочих 
місцях в закладах ресторанного обслуговування 

133 

МРО – 
4.2 

ПА 7 

Разом 147 

 
 
 



Зміст 
Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
МРО – 
4.2 

Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці . 

Ознайомлення з робочими місцями на підприємстві. Техніка безпеки 
при роботі на підприємстві.  
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з 
робочим місцем майстра ресторанного обслуговування на підприємстві. 
Техніка безпеки під час роботи на підприємстві. 

МРО – 
4.2 

Самостійне виконання послуг на робочих місцях в закладах 
ресторанного обслуговування 

Самостійне виконання робіт майстром ресторанного обслуговування 
на робочому місці. 

Самостійне виконання робіт на робочому місці відповідно до вимог 
кваліфікаційної характеристики і з дотриманням норм безпеки праці 

 
Поетапна атестація 

 
 
 
Приклади робіт 

1. Складання серветок різними способами. 
2. Підготовка торгівельний зал до обслуговування відвідувачів. 
3. Виконання попередього сервірування столу. 
4. Обслуговування клієнтів у номерах готелів. 
5. Подача страв клієнтам способом "в обхід", відповідно до 

загальноприйнятих правил послідовності куштування та сервірування. 
6. Подача страв клієнтам способом "до столу", відповідно до 

загальноприйнятих правил послідовності куштування та сервірування. 
7. Подача страв клієнтам способом використання допоміжного столика, 

відповідно до загальноприйнятих правил послідовності куштування та 
сервірування. 

8. Заповнення розрахункових чеків ручним способом та/або за допомогою 
електронного касового апарата, персонального комп'ютера та провести 
розрахунки із клієнтами. 

9. Виконання облікових операцій для подання розрахункової звітності за 
робочі добу та/або тиждень. 

10. Складання заявки на одержання необхідних товарів, кулінарних виробів, 
страв, булочних і кондитерських виробів. 



11.  Розміщення товарів, кулінарних виробів у місцях зберігання з 
урахуванням вимог товарного сусідства. 

12. Розміщення страв, булочних і кондитерських виробів у місцях зберігання 
з урахуванням вимог товарного сусідства. 

13. Розміщення булочних і кондитерських виробів у місцях зберігання з 
урахуванням вимог товарного сусідства. 

14. Нарізання, зважування, розподіл на порції та викладання продуктів та 
виробів на тарілки, у салатники, інший посуд, розливання молочних 
продуктів та напоїв у склянки, бокали, фужери тощо.  

15. Встановлення та перевірка справності ваговимірювальних приладів. 
16. Встановлення та перевірка справності електронно-касових апаратів.  
17. Встановлення та перевірка справності торгово-технологічного 

устаткування.  
18. Встановлення та перевірка справності виробничого інвентарю та 

інструменту, підготовка пакувального матеріалу, оформлення цінників.  
19. Збирання та здача в установленому порядку харчових залишків, тари, 

посуду, макулатури.  
20. Ведення облік реалізованих товарів кожного найменування, складання 

товарних звітів.  
21. Проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.  
22. Складання попереднього замовлення клієнтами меню для фуршетів.  
23. Складання попереднього замовлення клієнтами меню для бенкетів 
24.  Складання попереднього замовлення клієнтами меню заходів поза межами 

закладу ресторанного господарства.  
25. Керування допоміжним персоналом, змінними бригадами (офіціантами, 

барменами тощо). 

  



Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам 
Професія: Майстер ресторанного обслуговування 
Рівень кваліфікації: майстер ресторанного обслуговування 5 розряд 
Професійний базовий навчальний модуль 
Бюджет навчального часу – 530 
Професійно-теоретична підготовка - 140 
Організація і техніка обслуговування в закладах ресторанного господарства - 140 
професійно – практична підготовка – 383  
виробниче навчання   -  318 

             виробнича практика – 65 
Державна кваліфікаційна атестація - 7 

 
Навчальн

ий 
модуль 

Професійна 
компетентн

ість 

Назва теми (компетентності) 
 

Кількість годин 
 
Всього З них 

ЛПР 
МРО – 
5.1 

Організація обслуговування клієнтів та керування роботою 
персоналу 

126 36 

 МРО – 
5.1.1 

Підготовка до обслуговування 40 10 

МРО – 
5.1.2 

Організація обслуговування прийомів і бенкетів, 
спеціальних видів обслуговування та інших заходів 

60 

 

16 

 

МРО – 
5.1.3 

Організація технологічних процесів сервісного 
обслуговування іноземних клієнтів 

26 10 

МРО – 
5.2 

Управління роботою персоналу 14 7 

 МРО – 
5.2.1 

Управління персоналом у системі обслуговування 7 3 

МРО – 
5.2.2 

Проведення обліку реалізованих товарів та 
інвентаризації товарно-матеріальних цінностей 

7 

 

4 

 

 
 

Зміст 
 
 

Позначення Професійні 
компетентності Зміст професійних компетентностей 

Модуль МРО – 5.1. Організація обслуговування  клієнтів та керування роботою персоналу 
МРО -5.1.1 Підготовка до 

обслуговування 
Знати: правила та технічні заходи обслуговування клієнтів;форми 
складання серветок; правила оформлення столу квітами та іншими 
прикрасами;правила розміщення та викладання на буфетних 



прилавках і барних стійках;  види меню,  винних карток,  порядок 
запису страв і напоїв у меню; правила та порядок подавання страв і 
напоїв, вимоги до їх оформлення та температури; відповідність 
асортименту винно-горілчаних виробів характеру страв;види та 
призначення посуду, приборів, столової білизни європейського 
зразка, способи їх зберігання; правила та норми охорони праці, 
протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни. 
Уміти: брати участь або самостійно створювати рекламні продукти 
(ескізи) під час оформлення банкетного залу, барної стійки, вітрин і 
приміщення; перевіряти належний стан отриманого посуду, 
приборів, столової білизни; застосовувати сучасні методи  
оформлення інтер’єру, створювати інноваційні рекламні проекти; 
використовувати посуд, столові прибори, білизну європейського 
зразка 

МРО -5.1.2 Організація 
обслуговування 
прийомів і 
бенкетів, 
спеціальних видів 
обслуговування та 
інших заходів 

Знати:правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами; правила та технічні заходи обслуговування 
клієнтівзі складною сервіровкою та під час тематичних святкових 
заходів;  правила та порядок подавання страв і напоїв,  вимоги до їх 
оформлення та температури; відповідність асортименту вино-
горілчаних виробів характеру страв;асортимент, рецептури, 
технологію виготовлення страв і напоїв; кулінарну характеристику 
страв і напоїв;  правила декантації,  фламбування та траншування 
страв; порядок оформлення рахунків і форми розрахунку із 
клієнтами, у тому числі за кредитними картками; основи психології; 
принципи професійної етики; способи приготування та куштування 
страв, напоїв, десертів тощо; способи подавання страв ("до столу", 
"в обхід", із використанням допоміжного столика тощо) відповідно 
до загальноприйнятих правил послідовності куштування та 
сервірування або попередньо замовленого сервісного 
обслуговування під час тематичних вечірок, бенкетів тощо; 
організацію  спеціальних форм обслуговування бенкетів, вечірок, 
інших заходів («Бокал шампанського», «Келих вина», «Жур-фікс», 
«Раут», «Дипломатичний прийом», «Діловий сніданок, обід» тощо); 
організацію харчування пасажирів залізничного, авіа та водного 
транспорту, відвідувачів з особливими потребами; правила 
експлуатації відповідних видів торгово-технологічного 
устаткування, реєстраторів розрахункових операцій,R-keeper. 

Уміти: керувати обслуговуючим персоналом або самостійно 
обслуговувати постійних клієнтів або VIP-персон у закладах 
ресторанного господарства зі складною сервіровкою та під час 
тематичних святкових заходів; надавати вичерпну інформацію 
клієнтам щодо калорійності продукції (вмісту жирів,  білків та 
вуглеводів) інгредієнтів, способу приготування та куштування 
страв, напоїв, десертів тощо; стежити за своєчасним приготуванням 
страв, напоїв, десертів тощо керувати процесом або безпосередньо 



подавати їх клієнтам різними способами ("до столу", "в обхід", із 
використанням допоміжного столика тощо) відповідно до 
загальноприйнятих правил послідовності куштування та 
сервірування або попередньо замовленого сервісного 
обслуговування під час тематичних вечірок, бенкетів тощо; 
перевіряти вихід порцій за допомогою вимірювального 
устаткування; організовувати спеціальні види обслуговування 
бенкетів, вечірок, інших заходів; проводити розрахунки із клієнтами 
із застосуванням готівкової або безготівкової форм; забезпечувати 
дотримання належного санітарного стану торгівельної зали, буфету, 
барної стійки; володіти навичками з організації та проведення 
спеціальних форм обслуговування: «Бокал шампанського», «Келих 
вина», «Жур-фікс», «Раут», «Дипломатичний прийом», «Діловий 
сніданок, обід» тощо; організовувати обслуговування та харчування 
пасажирів залізничного, авіа та водного транспорту; обслуговувати 
відвідувачів згідно міжнародних стандартів;організовувати 
обслуговування відвідувачів з особливими потребами 

МРО  -5.1.3 Організація 
технологічних 
процесів 
сервісного 
обслуговування 
іноземних клієнтів 

Знати:одну із міжнародних мов; міжнародні стандарти; 
обслуговування клієнтів; різновиди кухні (національної, 
європейської, американської, вегетаріанської, під час релігійного 
посту, азіатської, «фаст-фуду» тощо); організацію обслуговування 
іноземних клієнтів відповідно до особливостей кухонь країн світу; 
порядок складання комплексного меню європейських сніданків, 
меню порційних страв, дієтичних, вегетаріанських, дитячих тощо. 
Уміти: брати участь в організації технологічних процесів 
сервісного обслуговування іноземних клієнтів з використанням 
однієї з міжнародних мов; обслуговувати клієнтів відповідно до 
міжнародних стандартів; організовувати обслуговування клієнтів 
відповідно до особливостей кухонь країн світу (національної, 
європейської, американської, азіатської, вегетаріанської, під час 
релігійного посту тощо); організовувати обслуговування іноземних 
туристів, враховуючи особливості національних традицій; складати 
меню іноземних кухонь;володіти основами мовного етикету; 
складати комплексне меню європейських сніданків, меню 
порційних страв, дієтичних, вегетаріанських, дитячих 
тощо;дотримуватись правил та норм охорони праці, 
протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни 

МРО – 5.2. Управління роботою персоналу 
МРО –5.2.1 Управління 

персоналом у 
системі 
обслуговування 

Знати: основи управління персоналом;правила та технічні заходи 
обслуговування клієнтів. 

Уміти: брати участь у доборі персоналу; контролювати роботу, 
процес обслуговування клієнтів іншим персоналом; контролювати 
автоматизовану систему виклику персоналу до кабінки постійних 
клієнтів і поважних гостей; контролювати автоматизовану систему 



виклику персоналу до клієнтів 

МРО– 5.2.2 Проведення обліку 
реалізованих 
товарів та 
інвентаризації 
товарно-
матеріальних 
цінностей 

Знати: правила підготовки і проведення інвентаризації; оформлення 
інвентаризаційних описів та актів; правила оформлення недостач і 
лишків, виявлених під час інвентаризації; правила складання 
товарних звітів. 

Уміти: складати та подавати замовлення на закупівлю необхідних 
товарів; вести облік реалізованих товарів кожного найменування; 
складати товарні звіти; проводити інвентаризацію товарно-
матеріальних цінностей 

 
 

Зведена  таблиця по розрядам, модулям та предметам 

№ з/п Навчальні предмети 
за видами підготовки 

Кількість годин 
Всього 
годин 

МРО 
– 5.1 

МРО 
– 5.2 

1 Загальнопрофесійна підготовка    

2 Професійно-теоретична підготовка 140 126 14 

3 Професійно-практична підготовка 383 318 65 

4 Консультації 20   

5 Державна кваліфікаційна атестація  7   

6 Загальний обсяг навчального часу (без п.4) 530 444 79 
 
 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 
Організація і техніка обслуговування в закладах ресторанного господарства 

 
Професія: Майстер ресторанного обслуговування 
Рівень кваліфікації: майстер ресторанного обслуговування 5-го розряду 
 
 

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

МРО – 
5.1. 

Організація обслуговування  клієнтів та керування 
роботою персоналу 

126 36 

МРО – 
5.2. 

Управління роботою персоналу 14 7 

Разом 140 43 



 
Зміст 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
МРО – 
5.1. 

Організація обслуговування  клієнтів та керування роботою персоналу 

МРО -
5.1.1 

Підготовка до обслуговування  

правила та технічні заходи обслуговування клієнтів;форми складання серветок; 
правила оформлення столу квітами та іншими прикрасами;правила розміщення та 
викладання на буфетних прилавках і барних стійках; види меню, винних карток, 
порядок запису страв і напоїв у меню; правила та порядок подавання страв і напоїв, 
вимоги до їх оформлення та температури;  відповідність асортименту винно-
горілчаних виробів характеру страв;види та призначення посуду, приборів, столової 
білизни європейського зразка, способи їх зберігання; правила та норми охорони 
праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни. 

МРО -
5.1.2 

Організація обслуговування прийомів і бенкетів, спеціальних видів 
обслуговування та інших заходів 

 
правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами; 
правила та технічні заходи обслуговування клієнтівзі складною сервіровкою та під 
час тематичних святкових заходів; правила та порядок подавання страв і напоїв, 
вимоги до їх оформлення та температури; відповідність асортименту вино-горілчаних 
виробів характеру страв;асортимент, рецептури, технологію виготовлення страв і 
напоїв; кулінарну характеристику страв і напоїв; правила декантації, фламбування та 
траншування страв; порядок оформлення рахунків і форми розрахунку із клієнтами, у 
тому числі за кредитними картками; основи психології; принципи професійної етики; 
способи приготування та куштування страв, напоїв, десертів тощо; способи 
подавання страв ("до столу", "в обхід", із використанням допоміжного столика тощо) 
відповідно до загальноприйнятих правил послідовності куштування та сервірування 
або попередньо замовленого сервісного обслуговування під час тематичних вечірок, 
бенкетів тощо; організацію  спеціальних форм обслуговування бенкетів, вечірок, 
інших заходів («Бокал шампанського», «Келих вина», «Жур-фікс», «Раут», 
«Дипломатичний прийом», «Діловий сніданок, обід» тощо); організацію харчування 
пасажирів залізничного, авіа та водного транспорту, відвідувачів з особливими 
потребами; правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного 
устаткування, реєстраторів розрахункових операцій,R-keeper. 

МРО  -
5.1.3 

Організація технологічних процесів сервісного обслуговування іноземних 
клієнтів 

 
одну із міжнародних мов; міжнародні стандарти; обслуговування клієнтів; різновиди 
кухні (національної, європейської, американської, вегетаріанської, під час релігійного 
посту, азіатської, «фаст-фуду» тощо); організацію обслуговування іноземних клієнтів 
відповідно до особливостей кухонь країн світу; порядок складання комплексного 
меню європейських сніданків, меню порційних страв, дієтичних, вегетаріанських, 
дитячих тощо. 



МРО – 
5.2. 

Управління роботою персоналу 

МРО –
5.2.1 

Управління персоналом у системі обслуговування 
 

основи управління персоналом;правила та технічні заходи обслуговування клієнтів. 
 

МРО– 
5.2.2 

Проведення обліку реалізованих товарів та інвентаризації товарно-матеріальних 
цінностей 

 
правила підготовки і проведення інвентаризації; оформлення інвентаризаційних 
описів та актів; правила оформлення недостач і лишків, виявлених під час 
інвентаризації; правила складання товарних звітів. 
 

 
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 
Виробничого навчання 

 
Професія: Майстер ресторанного обслуговування 
Рівень кваліфікації: майстер ресторанного обслуговування 5-го розряду 

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

МРО – 
5.1 

Інструктаж з охорони праці. Спеціальні заклади 
ресторанного господарства 

6 

МРО – 
5.1 

Карти вин та карти страв різних країн світу 24 

МРО – 
5.1 

Специфічний посуд, прибори, білизна, інвентар для різних 
закладів ресторанного господарства і їх призначення 

24 

МРО – 
5.1 

Приготування гарячих напоїв, нових видів безалкогольних, 
слабоалкогольних та алкогольних напоїв, оригінальних 
коктейлів 

60 

МРО – 
5.1 

Функції адміністратора (метрдотеля) 24 

МРО – 
5.1 

Управління персоналом. Планування і прогнозування у 
роботі з персоналом 

30 

МРО – 
5.1 

Організація дозвілля у закладах ресторанного господарства 24 

МРО – 
5.1 

Організація та проведення спеціальних форм 
обслуговування 

42 

МРО – 
5.1 

Організація обслуговування споживачів різних контингентів 
і іноземних відвідувачів 

48 

Разом 318 

 



 
Зміст 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
МРО – 
5.1 

Інструктаж з охорони праці. Спеціальні заклади ресторанного господарства 
 

Інструктаж за змістом занять та організації робочого місця й безпеки 
праці. Ознайомлення з клубами, їх видами: сигарний клуб, диско-клуб та 
ін. Лоббі-бар. Бари на круїзних лайнерах та ін.  

 
МРО – 
5.1 

Карти вин та карти страв різних країн світу 
 

Інструктаж за змістом занять та організації робочого місця і безпеки 
праці. Правила складання винних карт, коктейльних карт, карт страв, 
сигарних карт різних країн. 

Правила їх оформлення. 
 

МРО – 
5.1 

Специфічний посуд, прибори, білизна, інвентар для різних закладів ресторанного 
господарства і їх призначення 

 
Інструктаж за змістом занять та організації робочого місця й безпеки праці. 

Специфічні види столового посуду, правила їх застосування. Специфічні 
столові прибори та їхнє призначення, столова білизна. Правила  

застосування нових видів барного посуду та інвентаря, їхнє призначення. 
 

МРО – 
5.1 

Приготування гарячих напоїв, нових видів безалкогольних, слабоалкогольних та 
алкогольних напоїв, оригінальних коктейлів 

 
Інструктаж за змістом занять та організації робочого місця й безпеки 

праці. 
Гарячі напої на основі кави і правила їх приготування. Функції 

барісто. 
Приготування оригінальних та фірмових коктейлів. 
Послідовність приготування оригінальних коктейлів. Асортимент, 

приготування коктейлів групи: Краста, Смашіс, Заум, Фраппе, Фрозен, 
Свілз. 

Приготування фірмових і екстремальних коктейлів у закладах 
ресторанного господарства. 

 
МРО – 
5.1 

Функції адміністратора (метрдотеля) 
 

Інструктаж за змістом занять та організації робочого місця і безпеки 
праці.  

Управління персоналом у системі обслуговування.  
Функції управління персоналом. Організація процесу управління.  
Діяльність адміністратора-менеджера. 
Створення рекламних продуктів під час оформлення бенкетного 



залу, барної стійки, вітрин і приміщення. 
 

МРО – 
5.1 

Управління персоналом. Планування і прогнозування у роботі з персоналом 
 

Інструктаж за змістом занять та організації робочого місця й безпеки 
праці.  

Процес комплектування штату, проведення професійної орієнтації.  
Роботи з молодими спеціалістами. Стажування молодих спеціалістів 

та результати стажування. 
Аналіз якісного складу підприємства. Роль адміністратора у доборі 

персоналу. 
Планування, розробляння  довгострокових, перспективних і 

поточних планів роботи з персоналом.  
 

МРО – 
5.1 

Організація дозвілля у закладах ресторанного господарства 
 

Інструктаж за змістом занять та організації робочого місця і безпеки 
праці.  

Форми музичного обслуговування в закладах ресторанного 
господарства. Підбір репертуару музичних колективів, програми. 
Використання мелодій національного колориту.  Організація спортивних 
видів розваг, розважальних шоу-програм. 

 
МРО – 
5.1 

Організація та проведення спеціальних форм обслуговування 
 

Інструктаж за змістом занять та організації робочого місця й безпеки 
праці.  

Організація та проведення спеціальних форм обслуговування: «бокал 
шампанського», «келих вина», «келих вина з сиром»,  «бар-бекю», 
«пікнік», «жур фікс», «раут», «дипломатичний прийом», «діловий 
сніданок, обід» тощо з використанням однієї з міжнародних мов. 

МРО – 
5.1 

Організація обслуговування споживачів різних контингентів і іноземних 
відвідувачів 

 
Інструктаж за змістом занять та організації робочого місця і безпеки 

праці.  
Складання меню (карт страв, індивідуальних карт) для груп 

споживачів різних контингентів та іноземних відвідувачів з використанням 
однієї з міжнародних мов. 

Організація обслуговування груп споживачів різних контингентів та 
іноземних відвідувачів з використанням однієї з міжнародних мов. 

Обслуговування споживачів різних контингентів і іноземних 
відвідувачів.  

Складання комплексного меню європейських сніданків, меню 
порційних страв, дієтичних, вегетаріанських, дитячих  і т. п.  

 
 



 
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА   

 
Виробничої практики 

 
Професія: Майстер ресторанного обслуговування 
Рівень кваліфікації: майстер ресторанного обслуговування 5-го розряду 
 

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

МРО – 
5.2 

Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці  
і техніки безпеки на підприємстві. 

7 

МРО – 
5.2 

Самостійне виконання робіт майстром ресторанного 
обслуговування на робочих місцях  

58 

Разом 65 

 
 
 

Зміст 
Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
МРО – 
5.2 

Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці  
і техніки безпеки на підприємстві. 

 
Ознайомлення з робочими місцями на підприємстві. Техніка безпеки 

при роботі на підприємстві. Інструктаж з охорони праці та пожежної 
безпеки. 

Ознайомлення з робочим місцем майстра ресторанного 
обслуговування на підприємстві. Техніка безпеки під час роботи на 
підприємстві. 

 
МРО – 
5.2 

Самостійне виконання робіт майстром ресторанного обслуговування на робочих 
місцях 

 
Самостійне виконання робіт майстром ресторанного обслуговування 

на робочому місці. 
Самостійне виконання робіт на робочому місці відповідно до вимог 

кваліфікаційної характеристики і з дотриманням норм безпеки праці. 
 

  



Поетапна атестація 
 
 
Приклади робіт 

1. Керування обслуговуючим персоналом при обслуговуванні постійних 
клієнтів або VIP-персон у закладах ресторанного господарства зі 
складною сервіровкою та під час тематичних святкових заходів. 

2. Самостійне обслуговує постійних клієнтів або VIP-персон у закладах 
ресторанного господарства зі складною сервіровкою та під час 
тематичних святкових заходів. 

3. Створення рекламної продукції (ескізів) під час оформлення банкетного 
залу, барної стійки, вітрин і приміщення. 

4.  Перевірка належного стану отриманого посуду, приборів, столової 
білизни.  

5. Організація технологічних процесів сервісного обслуговування 
іноземних клієнтів з використанням однієї з міжнародних мов. 

6. Надання вичерпної інформацію клієнтам щодо калорійності продукції 
(вмісту жирів, білків та вуглеводів) інгредієнтів, способу приготування 
та куштування страв. 

7. Надання вичерпної інформацію клієнтам щодо калорійності продукції 
(вмісту жирів, білків та вуглеводів) інгредієнтів, способу приготування 
та куштування напоїв, десертів тощо. 

8. Здійснення контролю автоматизованої системи виклику персоналу до 
кабінки постійних клієнтів і поважних гостей.  

9. Керування процесом або безпосередня подача страв клієнтам способом 
"до столу", відповідно до загальноприйнятих правил послідовності 
куштування та сервірування або попередньо замовленого сервісного 
обслуговування під час тематичних вечірок, бенкетів тощо.  

10. Керування процесом або безпосередня подача страв клієнтам способом 
"в обхід", відповідно до загальноприйнятих правил послідовності 
куштування та сервірування або попередньо замовленого сервісного 
обслуговування під час тематичних вечірок, бенкетів тощо.  

11. Керування процесом або безпосередня подача страв клієнтам способом 
використання допоміжного столика, відповідно до загальноприйнятих 
правил послідовності куштування та сервірування або попередньо 
замовленого сервісного обслуговування під час тематичних вечірок, 
бенкетів тощо.  

12. Перевірка виходу порцій за допомогою вимірювального устаткування. 
13.  Проведення розрахунків із клієнтами із застосуванням готівкової або 

безготівкової форм. 



14.  Ведення облікових операції для надання розрахункової звітності за 
робочі добу та/або тиждень. 

15.  Заповнення товарно-касової книги, проведення обнулення електронно-
касового апарата. 

16.  Організація спеціальних видів обслуговування бенкетів.  
17. Організація спеціальних видів обслуговування вечірок, інших заходів. 
18. Складання  та подача замовлення на закупівлю необхідних товарів. 
19.  Контроль роботи за процесом обслуговування клієнтів іншим 

персоналом.   
20.  Встановлення та перевірка справності ваговимірювальних приладів.  
21. Встановлення та перевірка справності електронно-касових апаратів.  
22. Встановлення та перевірка справності торгово-технологічного 

устаткування, виробничого інвентарю та інструменту, підготовка 
пакувальний матеріал, оформлення цінники. 

23. Забезпечення дотримання належного санітарного стану буфету, барної 
стійки. 

24.  Ведення обліку реалізованих товарів кожного найменування, складання 
товарного звіту 

25.  Проведення  інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.  


