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1. Загальна інформація 
Тип дисципліни – вибіркова   Мова викладання – українська 

Навчальна дисципліна викладається на другому курсі бакалаврату у IV семестрі  (денна) 

та на третьому курсі у VI семестрі (заочна) 
Кількість кредитів - 3, годин – 90 (денна) 
Кількість кредитів - 3, годин – 90 (заочна) 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 90 22 20 
заочна 90 4 8 

Самостійна робота, годин Денна - 48 Заочна - 78 
Розклад занять  

 
2. Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Барна справа» є вибірковою компонентою освітньої програми з 

циклу фахової підготовки та має тісні міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами професійної під-

готовки такими як «Технологія продукції ресторанного господарства», «Організація ресторан-

ного господарства», «Організація роботи сомельє». Дисципліна  спрямована на опанування сту-

дентами теоретичних та практичних навичок діяльності в умовах ринкової економіки і успішної 

реалізації отриманих знань в професійній діяльності в закладах готельно-ресторанного господар-

ства. 
 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою дисципліни «Барна справа» є набуття студентами сучасних теоретичних знань 

щодо організації роботи барів відповідно до їх типу і класу, вимог до матеріально-технічного 

забезпечення барів та організації роботи персоналу, особливостей обслуговування споживачів 

барною продукцією, ролі інформаційних та інноваційних технологій в процесі організації роботи 

барів, набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування різних підходів до організації ро-

боти барів на сучасному рівні, підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які будуть спромо-

жними забезпечити високий рівень ефективності організації роботи барів в умовах ринкової еко-

номіки. 
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Основним завданням вивчення дисципліни «Барна справа» є набуття комплексних знань 

щодо організації обслуговування споживачів в барах різного класу з урахуванням сучасних тен-

денцій розвитку індустрії гостинності. 
Згідно з вимогами освітньої програми в результаті вивчення дисципліни «Барна справа» 

студент повинен: 
знати: 
− організацію роботи барів різних типів і класів, матеріально-технічне наповнення 

процесів виробництва барної продукції, організації обслуговування споживачів в барі; 
− коло обов’язків та правила роботи бармена; 
− основи міксології; 
− асортимент посуду та інвентарю для роботи з алкогольними та безалкогольними 

напоями; 
− правила складання барної карти, карти напоїв, коктейльної карти; 
− умови зберігання  продукції в барі; 
− ведення нормативної документації барів і порядок її використання. 
вміти : 
− використовувати теоретичні знання при організації роботи барів; 
− обслуговувати споживачів у барах різних типів; 
− вести нормативну документацію барів. 
 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
http://hospitality.ontu.edu.ua/vibirkovi-distsiplini-bakalavr/ 

 
 

5. Зміст навчальної дисципліни 
http://hospitality.ontu.edu.ua/vibirkovi-distsiplini-bakalavr/ 

 
 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий, диф. залік 
Нарахування балів http://hospitality.ontu.edu.ua/vibirkovi-distsiplini-bakalavr/ 
Інформаційні ресурси  http://hospitality.ontu.edu.ua/vibirkovi-distsiplini-bakalavr/ 
 

 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНТУ є уніфікованою та визначена з урахуванням 

законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Кодекс академічної доброчесності Одеського на-

ціонального технологічного університету» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
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