
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

Знання - це наша сила! 

      Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Урок № 175 

Дата: 17.05.2022 

Тема: Вимоги до закладів ресторанного господарства 

Мета: охарактеризувати основні вимоги до закладів ресторанного господарства; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до 

спеціальності. 

Хід уроку: 

     Відмінні вимоги до закладів ресторанного господарства визначені у таких основних 

характеристиках:  

 місцезнаходження закладу і стан прилеглої території;  

  вид, тип та особливості будівлі;  

 комфортність, зовнішній і внутрішній дизайн приміщення;  

  оснащення закладів устаткуванням, меблями, посудом, столовими наборами, 

білизною;  

  процес обслуговування;  

  асортимент продукції та вимоги до оформлення меню, прейскуранта і карти вин;  

  кваліфікація персоналу;  

  номенклатура додаткових послуг (бронювання місць, пункти обміну валют, 

банкомати, розрахунок за кредитними картками, міські та міжміські телефони, 

інтернет, факс, чищення та дрібний ремонт одягу і взуття, сейф, камера схову, фото 

послуги, медичні послуги, азартні ігри, музика, догляд за дітьми чи домашніми 

тваринами, обслуговування в автомобілях, доставка їжі, продаж продукції на винос, 

організація свят, бенкетів, відкритого майданчика для харчування та ін.). 

     Показники, на яких ґрунтуються рекомендовані вимоги до закладів ресторанного 

господарства різних типів і класів.  

     Склад приміщень для споживачів у закладах ресторанного господарства основних типів 

може відрізнятися наявністю вестибюля, гардероба чи об лаштованого місця для зберігання 

одягу, залів, бенкетного залу, туалетних кімнат з приміщенням для миття рук. 

 

Питання для самоперевірки: 

1.  За якими основними характеристиками визначені відмінні вимоги до закладів 

ресторанного господарства? Охарактеризуйте їх.   

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми. 

     Рекомендована література: підруч. за ред. Архіпова В.В. «Організація ресторанного 

господарства: Навчальний посібник» - К.: Центр учбової літератури, 2017; Віктор Архіпов, 

Валентина Русавська «Органiзацiя обслуговування в закладах ресторанного господарства», 

Центр навчальної літератури, 2019. 

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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