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

Навчальна дисципліна викладається на 3 курсі у  V  семестрі для денної та на 4 курсі у  V I 
I I  семестрі заочної форм навчання  
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 «Організація роботи сомельє» є вибірковою компонентою освіт-

ньої програми з циклу фахової підготовки та має тісні міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами 

професійної підготовки такими як «Технологія продукції ресторанного господарства», «Барна 

справа»,  «Організація ресторанного господарства». 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 викладання навчальної дисципліни «Організація роботи сомельє» є формування у 

студентів сучасного комплексу знань з наукових основ зберігання і споживання алкогольних на-

поїв шляхом поглибленого вивчення основних підхо- дів, принципів і методів роботи сомельє. 
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Вироблення у студентів практичних навичок і вмінь у вирішенні виробничих ситуацій, пов’яза-

них з реалізацією і зберіганням вина та алкогольних напоїв. 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
- коло обов’язків та правила роботи сомельє в залі ресторану; 
- основи еногастрономії; 
- асортимент посуду та інвентарю для роботи з вином та алкогольними напоями; 
- аромати білих і червоних вин; 
- правила дегустації вина; 
- правила складання винної карти; 
- умови зберігання вина; 
- міжнародні сорти винограду; 
- класифікацію вин; 
- технологію виробництва білих, червоних, рожевих, ароматизованих, міцних, ігрис-

тих вин та шампанського; 
- виноробство різних країн світу, відомих виробників вина, відомі виноро бні регіони. 
вміти: 
- розрізняти аромати вина; 
- виявляти ознаки неякісного вина; 
- складати винну карту; 
- підбирати вина до страв у меню; 
- підбирати сири до різних видів вин; 
- подавати вино гостям, користуючись необхідним інвентарем; 
- вміти підбирати посуд для подачі вина; 
- знати особливості виноробства у різних країнах світу; 
- читати винну етикетку. 

 
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, екзамен 
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 Одесь-

кого національного технологічного університету» та «Положення про організацію освіт-

нього процесу». 
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