
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 №170- 171 

Дата: 25.05.2022 

Тема: Класифікація  підприємств ресторанного господарства 

Мета: охарактеризувати класифікацію підприємств ресторанного господарства; розвивати 

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

спеціальності. 

Хід уроку: 

      БАР – це ЗРГ, в якому алкогольні, безалкогольні, змішані напої, страви до них і закупні 

товари продають через барну стійку. Бари розміщують в адміністративно-культурних і 

торговельних центрах, в мікрорайонах, при ресторанах, кафе, готелях. 

   Залежно від розташування в будівлі бари бувають: вестибюльні (служать місцем для 

зустрічей та бесід), ресторанні (знаходяться в інтер'єрі ресторану), допоміжні (на поверхах 

готелів), бенкетні (у банкетних залах), міні-бари (у гостьових кімнатах готелів).  

     Меню барів містять як змішані напої, так і натуральні міцні алкогольні. Для 

обслуговування банкетів-коктейлів залежно від сезону готують холодні і гарячі напої: 

крюшон, пунші, глінтвейни, гроги. 

 
Різновиди барів: 

 Нічний клуб – різновид бару або ресторану, який працює виключно у нічні години, 

з організацією різноманітних видовищ і розважальнотанцювальних програм з 

музичним супроводом.  

 Пивна зала – різновид бару або ресторану, де продають і організовують споживання 

широкого асортименту пива із супутньою продукцією. 

 Пивні-садки (brasseries, beer gardens) – вид бару, який продає і організовує 

споживання різноманітного асортименту пива і має озеленену торговельну залу.  

  Пивна (pub) - вид бару, який продає і організовує споживання алкогольних або 

безалкогольних напоїв, основним з яких є пиво.  



  Пивоварний бар (brew pub) - вид бару, в якому варять, продають і організовують 

споживання пива на місці. 

 Бар-закусочна (snack bar) - різновид бару із спеціалізацією за асортиментом закусок 

та сендвічів (закритих бутербродів). 

  Бар (ресторан) напоїв за спеціальними замовленнями (bartending) — різновид бару 

(ресторану) за спеціальними замовленнями, в обслуговуванні якого задіяні бармени, 

які організовують споживання напоїв. 

      У всіх барах повинні бути: стереофонічна звуковідтворююча апаратура, телевізори, 

відеомагнітофони. Танцмайданчики обладнують у барах з числом обслуговуваних 

відвідувачів не менше 50. 

 

Питання для самоперевірки: 

1.  Дайте визначення поняттю «Бар».  

2. Класифікація барів. Які відмінності між різними класами барів?  

 

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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