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Тема:   Поняття про заклади харчування  

Мета: Охарактеризувати поняття про заклади харчування, розкрити їх призначення; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

     До сфери ресторанного господарства входять такі типи закладів: ресторан, бар, кафе, 

кафетерій, їдальня, закусочна, буфет, фабрика-заготівельня, фабрика-кухня, домова кухня, 

ресторан за спеціальними замовленнями (catering). 

     Ресторан - це заклад ресторанного господарства з різноманітним асортиментом 

продукції власного виробництва і закупних товарів, високим рівнем обслуговування і 

комфорту у поєднанні з організацією відпочинку і дозвілля споживачів. 

    Заклад швидкого обслуговування - це різновид закладу ресторанного господарства 

певного типу, в якому застосовується метод самообслуговування і пропонується 

обмежений асортимент продукції, що прискорює процес обслуговування. Майдан 

харчування ресторанного господарства - це комплекс закладів ресторанного господарства 

швидкого обслуговування, що мають загальний торговельний зал. 

      Заклади ресторанного господарства розміщуються в окремій капітальній будівлі або 

спеціально обладнаному приміщенні іншої капітальної або некапітальної споруди 

виробничих підприємств, установ, навчальних, лікувальних, оздоровчих закладів, готелів, 

магазинів, закладів культури, спорту, у вагонах залізничного, салонах авіа-, авто- та водного 

транспорту тощо. 

   У загальнодоступному ресторані продукцію та послуги може одержати будь-який 

споживач, у закритому - певний контингент: викладачі вищих навчальних закладів, 

службовці установ та промислових підприємств тощо. 

       За часом обслуговування ресторани поділяються на: швидке обслуговування і звичайні; 

за методами обслуговування - з обслуговуванням офіціантами і самообслуговуванням. 

Ресторан може бути повносервісним або спеціалізованим. Повносервісний ресторан - це 

заклад ресторанного господарства з обслуговуванням офіціантами та значною часткою 

фірмових, замовних страв і напоїв у продукції власного виробництва. Крім ресторану, 

повносервісними можуть бути бари і кафе. Спеціалізований ресторан спеціалізується на 

певному асортименті кулінарної продукції - рибний ресторан, ресторан національної кухні 

тощо. 

     До різновидів ресторану належить і ресторан-бар. 

     Ресторан-бар - це різновид ресторану, до складу якого входить бар, торговельний зал 

якого суміжний з торговельним залом ресторану, або барна стійка розміщується в 

торговельному залі ресторану. 

     Кафе - це заклад ресторанного господарства з широким асортиментом страв нескладного 

приготування, кондитерських виробів і напоїв, в якому застосовується самообслуговування 

або обслуговування офіціантами. 

   Кафе може бути повносервісним або спеціалізованим. Розрізняють спеціалізовані кафе: 

кафе-кондитерська, кафе-морозиво, кафе-молочне, кафе-піца, кафе-варенична, кафе-

пельменна тощо. 

     Різновидом кафе є кав’ярня, кафе-бар, кафе-пекарня, чайний салон. У кав’ярні 

реалізують широкий асортимент кави із супутніми товарами. Характерною ознакою кафе-

бару є наявність барної стійки в торговельному залі кафе або торговельному залі бару, 

суміжного з торговельним залом кафе. Відмінною ознакою кафе-пекарні є виробництво і 

продаж булочних і борошняних кондитерських виробів на місці. У чайному салоні 



пропонують широкий асортимент чаю, а також кондитерські, булочні і борошняні кулінарні 

вироби. 

    Різновидом кафе є таверна, відмінною ознакою, якої є наявність страв національної кухні 

з широким та різноманітним асортиментом алкогольних напоїв, що продаються на розлив. 

    Кафетерій — це заклад ресторанного господарства з самообслуговуванням та 

асортиментом страв нескладного приготування і напоїв, відмінною ознакою якого є 

наявність у торговельному залі торговельно-технологічного устаткування, призначеного 

для роздавання їжі. У навчальних закладах, установах, промислових підприємствах, 

об’єктах роздрібної торгівлі тощо кафетерій організовує споживання через кафетерійну 

стійку. 

   Різновидом бару або ресторану є нічний клуб, який працює виключно у нічні години, з 

організацією різноманітних видовищ і розважально-танцювальних програм із музичним 

супроводом. Розрізняють нічні клуби з послугами дозвілля: кабаре, більярд, диско тощо. 

Різновидом бару або ресторану є пивний зал, де продають і організовують споживання 

широкого асортименту пива з супутньою продукцією. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Які типи закладів входять до сфери ресторанного господарства? 

2. Які типи закладів є різновидами кафе? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, та законспектувати 

матеріал з теми, переглянути  про Італію, Грузію, Туреччину із  програми «Орел та решка» 

 

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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