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Тема:   Організація обслуговування відвідувачів у ресторані 

Мета: Охарактеризувати організацію обслуговування відвідувачів у ресторані; розвивати 

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

Хід уроку: 

      Обслуговування в ресторані складається з таких елементів: зустріч і розміщення 

відвідувачів, прийом і оформлення замовлень, передача замовлень на виробництво, 

одержання і подача буфетної продукції, замовлених закусок, страв, напоїв, розрахунок з 

клієнтами. 

Зустріч і розміщення гостей 

        Зустрічає відвідувачів швейцар, відкриваючи двері ресторану і вітає гостей. Зустріч 

гостей у ресторані можна доручити hostess, який зустрічає їх, проводжає до столика, 

пропонує меню і карту вин, якщо офіціант у цей час зайнятий обслуговуванням інших 

відвідувачів. Такий підхід дозволяє приділити відвідувачам належну увагу. 

Прийом і оформлення замовлення 

       Меню офіціант пропонує в обкладинці в розгорнутому вигляді зліва лівою рукою. 

Меню вручається жінці. Якщо за столом сидять кілька людей, то перевага надається 

старшому. Запропонувавши меню, офіціант звертає увагу гостей на фірмові страви. Разом 

з меню подасться прейскурант вин у закритому вигляді. Зачекавши кілька хвилин, офіціант 

дає можливість ознайомитися з асортиментом страв. Потім він має підійти до столу і 

прийняти замовлення, за необхідності порекомендувати ту чи іншу страву з урахуванням 

віку гостя, побажання, пори року і т.ін. Рекомендуючи ту чи іншу страву, офіціант повинен 

зі знанням справи розповісти про її смакові якості й особливості приготування. Слід 

уточнити також, скільки часу необхідно для виконання замовлення. Потім офіціант може 

допомогти відвідувачам у виборі вин до замовлених страв. 

Прибирання столів і заміна використаною посуду 

      У процесі обслуговування офіціант повинен швидко підготовити стіл до подачі чергової 

страви, збираючи використаний посуд і набори та замінюючи їх чистими. 

Порядок розрахунку з відвідувачами 

     У ресторанах використовують готівковий і безготівковий розрахунки. 

      Розрахунок готівкою. На підставі виконаного замовлення здійснюється розрахунок 

готівкою. Після того, як гості попросили подати рахунок, офіціант кладе його на маленький 

піднос (папку для рахунка і т.ін.) і кладе на стіл відвідувачеві. Отримавши гроші, він з 

рахунком підходить до касира і робить оплату. Касир перевіряє купюри, кладе їх поряд з 

касою, пробиває чек і повертає офіціанту рахунок, погашений чек і здачу, потім кладе 

грошові купюри в шухляду касової машини. Рахунок, погашений чек і здачу в спеціальній 

папці або подносі офіціант подає замовнику. 

      Безготівковий розрахунок. У ресторанах безготівковий розрахунок здійснюється по 

пластикових картах, які є письмовим грошовим документом, виданим банківською або 

іншою спеціалізованою кредитною установою, який засвідчує наявність в цій установі 

рахунка власника пластиковоі карти і дає йому право на придбання продукції та послуг 

підприємств харчування без оплати готівкою. 

Основні правилами поведінки за столом такі: 

     Не рекомендується сидіти занадто далеко від краю столу або занадто близько і класти 

лікті на нього. На столі мають знаходитися лише кисті рук. За столом треба сидіти прямо, 

злегка нахилившись вперед і на всьому сидінні, а не на його краї. 

     Серветку беруть з тарілки, коли починають подавати страви. її слід розгорнути і, 

складену вдвоє, покласти на коліна так, щоб нижня її половина виступала над верхньою на 

2-3 см; об верхній и край витирають пальці. Серветку прикладають до губ перед тим, як 

узяти бокал або келих, щоб на склі не залишилися сліди жиру. Поївши, серветку не 

згортають, а кладуть зліва від тарілки. Паперову серветку кладуть на використану тарілку. 



     Тости, хліб, а також булочки, печиво, пиріжки, фрукти прийнято брати руками. Хліб слід 

обережно відламувати маленькими шматочками, а потім, за бажанням, намазувати їх 

маслом, паштетом чи ікрою. 

    Існують певні правила і при користуванні столовими наборами: Ложку тримають між 

великим і вказівним пальцями, причому її ручка злегка упирається в середній палець, до 

рота її підносять злегка навскіс. 

    Під час вживання їжі ніж тримають у правій руці, виделку - в лівій. Якщо користуються 

лише виделкою, її тримають у правій руці. 

     Розрізаючи страву, виделку тримають під невеликим кутом до тарілки, а не 

перпендикулярно їй, що виключає можливість зісковзування; не варто нарізати відразу 

кілька шматків. Якщо на столі січені страви - котлети, зрази, тефтельки, голубці, їх 

вживають лише виделкою. Такі страви, як омлет, овочі, запіканки, вживають тільки за 

допомогою виделки. Якщо доводиться під час вживання їжі взяти хліб чи випити води, ніж 

і виделку кладуть на тарілку так, як їх тримали: ніж ручкою вправо, виделку - вліво. 

Закінчивши їсти, ніж і виделку кладуть у тарілку поряд ручками вправо. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. З яких елементів складається обслуговування в ресторані? Що вам про них відомо? 

2.Які основні правилами поведінки за столом? 

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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