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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
         Освітня програма складена на основі стандарту професійної (професійно-технічної) 

освіти з професії 5123 «Офіціант», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 27 грудня 2017 р. № 1691 на модульно-предметному підході та базується на 

відповідних нормативно-правових актах: законах України «Про освіту», «Про професійну 

(професійно-технічну) освіту», Постанові Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 № 956 

«Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту», Наказі 

Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 «Про затвердження Положення про 

організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах», 

Листі департаменту професійної освіти МОН України від 26.04.2018 № 3-440 «Про 

методичний супровід упровадження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на 

основі компетентнісного підходу».  

Дана освітня програма розроблена для первинної професійної підготовки на другому 

ступені навчання кваліфікованих робітників у закладі освіти. 

Дана програма розроблена з метою дотримання єдиних вимог при плануванні освітньої 

діяльності з урахуванням вимог стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на 

основі компетентнісного підходу. Цілі і завдання робочої освітньої програми – розвиток в 

учнів особистісних якостей, а також формування загальних і професійних компетентностей у 

відповідності з вимогами Міністерства освіти і науки України з даної професії. 

Робоча освітня програма розрахована на навчання слухачів, які отримали базову (повну) 

загальну середню освіту, мали при вступі до закладу освіти вік, установлений відповідно до 

законодавства, і не мали медичних протипоказань для виробничого навчання і роботи з цієї 

професії, а також з урахуванням вимог Переліку важких робіт і робіт зі шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених 

Міністерством охорони здоров’я України № 256 від 29.12.1993. 

Робоча освітня програма з підготовки кваліфікованих робітників містить 

співвідношення між загально-професійною, професійно-теоретичною та професійно-

практичною підготовками, в процесі яких забезпечується формування професійних 

(професійних базових, професійних профільних і загальних) компетентностей. 

Програма включає загальнопрофесійний блок, а також передбачає послідовне вивчення 

навчальних предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок.  

Навчальні дисципліни з професійно-теоретичної підготовки вивчаються за робочими 

навчальними програмами, розробленими на основі компетентностей, у яких відображаються 

зміни, притаманні відповідній галузі виробництва, підприємству-замовнику кадрів. 

За типовим навчальним планом підготовки за професією «Офіціант», кваліфікація: 

офіціант 3-го розряду кількість годин становить - 840, з них: загально-професійна підготовка – 

70 год.; професійно-теоретична підготовка – 175 год.; професійно-практична підготовка – 588 

год. ДКА – 7 год. 

Робоча освітня програма розрахована на 792 год. для професії «Офіціант». Для 

вивчення навчальних дисциплін загальнопрофесійного блоку відведено - 10 год, для 

професійно-теоретичної підготовки відводиться - 175 годин, для професійно-практичної 

підготовки відводиться - 586 годин. 7 год. ДКА. 

           При отриманні кваліфікації офіціант 3-го розряду 60 годин загальнопрофесійної 

підготовки вилучено в зв'язку з тим, що навчальні предмети загальнопрофесійної підготовки 

викладаються за професією «Кухар» та вивчаються спільно. 

Навантаження учнів під час професійно-практичної підготовки: виробниче навчання  6 

годин, виробнича практика  7 годин. 

З метою визначення досягнутих рівнів професійної кваліфікації учнів з професії 

«Офіціант» проводиться поетапна кваліфікаційна атестація, за наслідками якої присвоюється 

відповідна кваліфікація. 

Державна кваліфікаційна атестація здійснюється за рахунок навчального часу, 

відведеного на професійно-практичну підготовку, і складає 7 годин. 

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються закладом освіти і 

базуються на компетентнісному підході відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики. 

Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» відповідного 
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розряду можливе за умови набуття учнем усіх компетентностей.  

Випускнику закладу професійної (професійно-технічної) освіти, який успішно пройшов 

кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований 

робітник» з набутої професії відповідного розряду і видається диплом державного зразка.  

Робочим навчальним планом передбачено проведення спільної виробничої практики за 

двома модулями: ОФ -3.1, ОФ -3.2. 

Вивчення компетенцій ЗПК-7 «Основи організації обслуговування в ресторанах» 

вивчається в межах предмету «Організація виробництва та обслуговування в ресторанах»  в 

кількості  14 годин.                                                         

Вивчення компетенцій ЗПК-8 «Основи товарознавства харчових продуктів» вивчається 

в межах предмету «Товарознавство харчових продуктів» в кількості 6 годин.   

Вивчення компетенцій ЗПК-9  «Основи обліку, калькуляції і звітності» вивчається в 

межах предмету «Облік, калькуляція і звітність» в кількості  6 годин. 

Вивчення компетенцій ЗПК-10 «Іноземна мова (основи професійної термінології)» 

вивчається в межах предмету «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»  в кількості      

4 годин. 

Вивчення компетенцій ЗПК-5 «Основи виробничої санітарії та гігієни» вивчається в 

межах предмету «Виробнича санітарія та гігієна»  в кількості  4 годин. 

Вивчення компетенцій ЗПК-12 «Основи кулінарної характеристики страв» вивчається 

в межах предмету «Кулінарна характеристика страв»  в кількості  6 годин. 

Вивчення компетенцій ЗПК-11 «Основи маркетингу та менеджменту ресторанної 

справи» вивчається в межах предмету «Маркетинг та менеджмент ресторанної справи»  в 

кількості  4 годин. 

          При отриманні кваліфікації: офіціант 3-го розряду кількість годин загальнопрофесійної 

підготовки частково вилучено в зв'язку з тим, що навчальні предмети загальнопрофесійної 

підготовки («Основи галузевої економіки та підприємництва» (ЗПК-1), «Основи 

інформаційних технологій» (ЗПК-3), «Охорона праці» (ЗПК-5),  викладаються за професією 

«Кухар».  

         При розробці робочого навчального плану для підготовки кваліфікованих робітників на 

базі повної загальної середньої освіти  за професією 5122 "Кухар" відповідно  Державного 

стандарту ДСПТО 5122-НО.55.3-5-2007 та за професією «Офіціант»  відповідно  Державного 

стандарту СП(ПТ)О 5123.І.56.10-2017 (строк навчання ІІ ступінь – 1,5  роки) предмети: 

«Професійна етика», «Технологічне обладнання» та частково «Організація обслуговування в 

ресторанах» з професії «Офіціант» кваліфікація: офіціант 3-го розряду вивчаються за 

професією «Кухар» у зв'язку з необхідністю володінням знаннями, уміннями, навичками та 

етикетом з кейтерінгового обслугогвування, як одного із сучасних видів обслуговування 

відвідувачів в закладах громадського харчування. 

 

Умовні позначення, що використовуються: 

СП(ПТ)О – стандарт професійної (професійно-технічної) освіти; 

ЗПК – загальнопрофесійна компетентність; 

ОФ – офіціант.  

Т – тема; 

ЛР – лабораторна робота; 

ПР – практична робота; 

ЛПР – лабораторно-практична робота; 

ПКА – поетапна кваліфікаційна атестація; 

ДКА – державна кваліфікаційна атестація. 

 

Укладачі: 

Середюк Н.В. – викладач спеціальних предметів 

Крамаренко Ю.М. - викладач спеціальних предметів 

Семенюта С.І. - викладач спеціальних предметів 

Демчук І.М. – викладач загальнопрофесійних предметів 

Бевза Ю.В. – викладач загальнопрофесійних предметів 

Дуля В.Г. – майстер виробничого навчання 

Липовенко О.А. - методист 
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ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НАВЧАЛЬНИМ ПРЕДМЕТАМ 

Професія: 5123 Офіціант 

Рівень кваліфікації: офіціант 3-го  розряду 

 

Загальний фонд навчального часу – 792  год.: 

 Загальнопрофесійна підготовка  –  10 год. 

Основи трудового законодавства (ЗПК-2)                    –  4 год. 

                       Основи енергозбереження, раціональної роботи торговельно-технологічного обладнання (ЗПК-6)     –  6 год. 

 Професійно-теоретична підготовка  –  175 год.  
Перші теми предметів (ЗПК): 

Основи організації обслуговування в ресторанах (ЗПК-7)                   – 14 год. 

Основи товарознавства харчових продуктів (ЗПК-8)                   – 6 год. 

Основи обліку, калькуляції і звітності (ЗПК-9)                   – 6 год. 

Іноземна мова (основи професійної термінології) (ЗПК-10)                                                         – 4 год. 

Основи виробничої санітарії та гігієни   (ЗПК-5)                                                                                          – 4 год. 

Основи професійної етики  (ЗПК-4)                                                                                                                – 10 год.  

Основи кулінарної характеристики страв  (ЗПК-12)                                                                                     – 6 год. 

Основи маркетингу та менеджменту ресторанної справи (ЗПК-11)                   – 4 год. 
Предмети: 

Організація обслуговування в ресторанах (ЗПК-7,  ОФ -3.1,  ОФ -3.2)                                                      – 67 год.  

Товарознавство харчових продуктів  (ЗПК-8,  ОФ -3.1)                                                                               – 15 год.   

Облік, калькуляція і звітність  (ЗПК-9, ОФ -3.2)                                                                                           – 18 год. 

                     Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (ЗПК-10,  ОФ -3.1)                                                           – 15 год.   

                     Виробнича санітарія та гігієна  (ЗПК-5,  ОФ -3.1,  ОФ -3.2)                                                                        – 10 год.  

                     Професійна етика                                                                                                                                              – 10 год. 

                     Кулінарна характеристика страв (ЗПК-12,  ОФ -3.1)                                                                                    – 15 год. 

                     Маркетинг та менеджмент ресторанної справи  (ЗПК-11,  ОФ -3.1, ОФ -3.2)                                           – 15 год. 

                     Технологічне обладнання                                                                                                                                – 10 год. 

 Професійно-практична підготовка  –  586 год. 

Виробниче навчання    

- в майстерні (лабораторії)                                                                                                                                             – 126 год. 

- на виробництві                                                                                                                                                              – 180 год. 

Виробнича практика                                                                                                                                      –  280 год. 

   

*Примітка: 14 годин консультації, 7 год. ДКА 
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ЗАГАЛЬНОПРОФЕСІЙНИЙ БЛОК 

Код 

Професійні 

профільні 

компетентності 

Зміст компетентностей Назви предметів 

Кількість годин 

Всьо-

го 

Теоре-

тичних 
ЛПЗ 

ЗПК. 2 Оволодіння основами 

трудового 

законодавства 

Знати: основи трудового законодавства; основні трудові 

права та обов'язки працівників; положення, зміст, форми 
та терміни укладання трудового договору; 

соціальні гарантії та чинний соціальний захист на 

підприємстві; основи законодавства про захист прав 

споживачів. 

Основи трудового 

законодавства 

4   

ЗПК. 4 Оволодіння основами 

професійною 

етикою 

Знати: основні поняття професійної етики та психології; 

індивідуальні психічні властивості особистості; 

особливості спілкування в сфері послуг; психологічні 

властивості поведінки людини; характер, причини і 

способи розв'язання конфліктних ситуацій у виробничому 

колективі; основні психологічні та моральні вимоги до 
офіціанта; підходи до забезпечення сприятливого 

психологічного клімату в колективі. 

Уміти: визначати індивідуальні психологічні особливості; 

дотримуватись професійної етики офіціанта. 

 Основи професійної 

етики 

10   

ЗПК. 5 Дотримання та 

виконання вимог 

охорони праці, 

промислової і 

пожежної безпеки, 

виробничої санітарії та 
гігієги 

Знати: загальні питання охорони праці, основні 

законодавчі акти з охорони праці; права працівників з 

охорони праці на підприємстві; правила галузевої безпеки; 

вимоги охорони праці при експлуатації машин, 

механізмів, обладнання та устаткування; основи 

електробезпеки; загальні правила безпечної експлуата-ції 
устаткування; параметри й властивості, що характе-

ризують вибухонебезпеку середовища, первинні засоби 

пожежогасіння; поняття про виробничу санітарію як 

систему організаційних, гігієнічних та санітарно-

технічних заходів; основи мікробіологічних знань; засоби 

та методи захисту працівників від шкідливого та 

небезпечного впливу виробничих факторів; правила 

 

 

Основи виробничої 

санітарії та гігієни 

 

 

 

 

 

    4 

  



7 

проходження медичних оглядів. 

Уміти: володіти засобами і методами індивідуального та 

колективного захисту від небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів; надавати першу допомогу 

потерпілим від нещасного випадку; користуватися 

первинними засобами пожежогасіння. 

ЗПК. 6 Оволодіння основами 
енергозбереження, 

раціональної 

роботи 

торговельно-

технологічного 

обладнання 

Знати: основи енергозбереження; принципи раціональної 
роботи торговельно-технологічного обладнання. 

Уміти: раціонально використовувати електроенергію; 

раціонально і ефективно експлуатувати торговельно-

технологічне обладнання. 

Основи  

енергозбереження, 

раціональної роботи 

торговельно-

технологічного 

обладнання 

6   

ЗПК. 7 Оволодіння основами 

організації 

обслуговування в 

ресторанах 

Знати: основні типи закладів ресторанного господарства; 

виробничі приміщення, їх характеристику, обладнання; 

торговельні приміщення, обладнання; меню, його 

призначення та види; столовий посуд, прибори, білизну, їх 
характеристику та призначення; підготовку до 

обслуговування відвідувачів у закладах ресторанного 

господарства; обслуговування відвідувачів. 

Уміти: готувати торговельну залу до обслуговування 

відвідувачів; отримувати посуд, прибори, столову білизну; 

полірувати столовий посуд, прибори; складати серветки 

простими способами; здійснювати попередню сервіровку 

столів; надати кулінарну характеристику страв згідно з 

меню; приймати замовлення від відвідувачів; подавати 
страви і напої; оформляти рахунки і розраховуватися зі 

споживачами; прибирати використаний посуд та прибори. 

 Основи організації 

обслуговування в 

ресторанах   

14   

ЗПК. 8 Оволодіння основами 

товарознавства 

харчових продуктів 

Знати: задачі товарознавства харчових продуктів; 

хімічний склад харчових продуктів; класифікацію та 

характеристику харчових продуктів; споживні властивості 

харчових продуктів.  

Уміти: визначати якість харчових продуктів; 

дотримуватися умов та термінів зберігання харчових 

продуктів. 

Основи 

товарознавства 

харчових продуктів 

 6   

ЗПК. 9 Оволодіння основами 

обліку, обчислень, 

Знати: основні поняття господарського обліку; скорочені 

прийоми усного підрахунку; процентні обчислення; 

Основи обліку, 

калькуляції і 

6   
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калькуляції та звітності вимоги до оформлення документації на виробництві; 

нормативно-технологічну документацію закладів 

ресторанного господарства, порядок проведення 

інвентаризації на виробництві. 

Уміти: користуватися обліковими вимірниками; володіти 

прийомами усного підрахунку; виконувати процентні 
обчислення; користуватися нормативно-технологічною 

документацією. 

звітності 

ЗПК.10 Оволодіння основними 

термінами іноземної 

мови 

Знати: основні поняття та терміни форм звертання 

(зустріч, вітання, знайомство, прийом замовлення, 

розрахунок, прощання, ствердження, схвалення, згода, 

відмова, співчуття, побажання, подяка, вибачення, 

прохання, складові меню) іноземною мовою; назви 

предметів сервірування столу до сніданку, обіду, вечері; 

назви продуктів харчування. 

Уміти: володіти основними поняттями та термінами форм 
звертання; володіти іноземною мовою в межах 

розмовного та професійного мінімуму. 

Іноземна мова 

(основи професійної 

термінології) 

4   

ЗПК.11 Оволодіння 

основами 

маркетингу та 

менеджменту 

Знати: основи маркетингу і менеджменту; правила 

роздрібної торгівлі; основні джерела постачання; 

управління структурним підрозділом; організація 

рекламної діяльності. 

Уміти: володіти основними поняттями та термінами 

маркетингу і менеджменту; організовувати рекламну 

діяльність. 

Основи маркетингу 

та менеджменту 

4   

ЗПК.12 Оволодіння 

основами 

кулінарної 

характеристики страв 

Знати: технологію приготування страв з м’яса, риби, 

птиці  технологію приготування бутербродів, салатів, 

холодних закусок; вимоги до оформлення страв; терміни 

зберігання страв; технологію нескладного приготування 

солодких страв і напоїв.  

Уміти: працювати на обладнанні; підготувати 

компоненти для приготування страв; дотримуватися 

вимог техніки безпеки і санітарії. 

Основи кулінарної 

характеристики 

страв 

6   
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ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 
Позна 

чення 

 

 

 

Професійна 

компетентність 

 

 

 

Зміст професійних компетентностей 

 

 

Назва предметів 

Кількість годин 

Професійно-

теоретична 

підготовка 

Професійно-практична 

підготовка 

Виробниче 

навчання 

Виробнича 

практика 

ОФ – 

3.1.1 

Організація процесу 

підготовки залів до 
обслуговування 

згідно з вимогами 

Знати: правила роботи закладів ресторанного господарства; 

санітарні правила для закладів ресторанного господарства; 
правила і норми охорони праці, протипожежного захисту; 

вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни; іноземну 

мову в межах розмовного мінімуму; основи оформлення 

інтер’єру торгових та банкетних залів; загальні правила і 

послідовність сервірування столів; правила і порядок 

підготовки спецій і приправ, етапи підготовки залів до 

обслуговування. 

Уміти: виконувати роботи з підготовки залів до 

обслуговування споживачів; оформляти букети, квіткові 

композиції, використовувати елементи декору тощо; підбирати 

посуд, прибори, столову білизну з урахування виду 

обслуговування; виконувати сервірування столів;  
готувати спеції і приправи; застосовувати кращий досвід 

роботи вітчизняних закладів та підприємств інших країн 

відповідного фаху; розвивати творчу активність, займатися 

самоосвітою. 

 

 
 

Організація обслуговування в 

ресторанах 

 

 

 

 

Виробнича санітарія та гігієна 

 

  

 

 
 

7 

 

 

 

 

 

4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

42 

ОФ – 

3.1.2 

Вивчення 

необхідного 

обладнання, меблів, 

посуду, приборів, 

білизни 

Знати: сучасне обладнання; правила експлуатації відповідних 

видів торговельно-технологічного обладнання, ЕККА, R-

keeper, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірюваль-

них приладів; асортимент сучасного посуду та його 

призначення; види столової білизни, способи її зберігання; 

нові види сировини, її походження, характеристику; способи 

поєднання смаків. 

Уміти: експлуатувати відповідні види торговельно-
технологічного обладнання, ЕККА, R-keeper, виробничого 

інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів; 

визначати види посуду, приборів, столової білизни; 

отримувати столову білизну, посуд, прибори; виконувати 

додаткове протирання; контролювати санітарний стан посуду, 

Організація обслуговування в 

ресторанах 

 

Товарознавство харчових 

продуктів 

 

Облік, калькуляція і звітність 

 
Технологічне обладнання  

 

 Кулінарна характеристика страв 

3 

 

 

7 

 

 

8 

 
6 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

21 
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приборів та білизни; застосовувати доцільні способи 

зберігання. 

ОФ – 

3.1.3 

Вивчення меню і 

прейскурантів 

Знати: види меню закладів ресторанного господарства; 

порядок запису страв і напоїв у меню; структуру меню різних 

видів; рецептури, технологію виготовлення страв і напоїв; 

кулінарну характеристику страв і напоїв; правила роздрібної 

торгівлі алкогольними напоями; правила роздрібної торгівлі 

кондитерськими виробами 

Уміти: враховувати відповідність асортименту вино-
горілчаних виробів характеру страв; складати меню різних 

видів; володіти професійною термінологією; застосовувати 

правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями і 

кондитерськими виробами; 

консультувати стосовно страв та напоїв, запропонованих у 

меню. 

Організація обслуговування в 

ресторанах 

 

Кулінарна характеристика страв 

 

Маркетинг та менеджмент 

ресторанної справи 
 

7 

 

 

2 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 
21 

ОФ – 

3.1.4 

Отримання посуду, 

приборів, столової 

білизни, підготовка 

до обслуговування 

Знати: правила отримання посуду, приборів, столової білизни; 

норми оснащення закладів ресторанного господарства 

столовим посудом та білизною; правила підготовки посуду, 

приборів, столової білизни. 

Уміти: полірувати прибори, посуд; підбирати та розраховувати 

пропонувати фірмові і особливі страви,необхідну кількість 
столового посуду, білизни. 

Організація обслуговування в 

ресторанах 

  

2  

 

 

 

   

12 

 

 

 

 

 

14 
 

ОФ – 

3.1.5 

Здійснення 

попередньої 

сервіровки столів 

Знати: ази флористики; способи складання серветок з 

різноманітних матеріалів з використанням аксесуарів; 

сервірування столів різними стилями відповідно до інтер’єру 

та екстер’єру. 

Уміти: складати серветки креативними способами; виконувати 

попередню сервіровку столів; оформляти стіл квітами. 

Організація обслуговування в 

ресторанах 

  

4  

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

35 

ОФ – 

3.2.1 

Організація процесу 

обслуговування 

Знати: основи психології; принципи професійної етики; види 

банкетів і особливості їх організації; організацію 

обслуговування свят, сімейних обідів, конференцій тощо. 

Уміти: застосовувати діловий етикет та культуру спілкування; 

обслуговувати неофіційні банкети; підтримувати позитивний 

імідж закладу; обирати тактику поведінки, мати високий 

рівень професійної культури мовлення і володіти 
транслітерацією вимови. 

Організація обслуговування в 

ресторанах 

 

Маркетинг та менеджмент 

ресторанної справи 

 

 
Професійна етика   

10 

 

 

2 

 

 

 
6 

 

 

 

18 

 

 

 

42 

ОФ – 

3.2.2 

Прийом і оформлення 

замовлення 

Знати: назви страв, напоїв в оригіналі. 

Уміти: приймати замовлення від споживачів; використовувати 

правила підбору страв і вино-горілчаних виробів та коктейлів 

до страв; надавати вичерпну інформацію щодо інгредієнтів, 

способу приготування і правил споживання страв, напоїв, 

десертів тощо; 

використовувати різні типи мовного етикету та іноземну мову 

у своїй професійній діяльності. 

Організація обслуговування в 

ресторанах 

 

Професійна етика  

  

Кулінарна характеристика страв 

 

 Товарознавство харчових 

продуктів 

 

8 

 

 

4 

 

2 

 

2 

 

 

6 

 

 

14 
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ОФ – 

3.2.3 

Отримання та подача 

страв і напоїв 

Знати: правила отримання і подачі страв та напоїв із 

роздавальні та буфету; вимоги до їх оформлення і 

температури; знати етикет споживання окремих страв; правила 

подачі страв і напоїв при індивідуальному і бригадному 

методах обслуговування відвідувачів; 

правила поведінки за столом, правила користування 

приборами, серветками. 

Уміти: дотримуватися правил і технічних прийомів 
обслуговування споживачів; застосовувати техніки подачі 

страв: «порційно», «в обнос», «у стіл», з використанням 

приставного (підсобного) столика; 

документально оформляти отримання страв, напоїв з кухні та 

буфету. 

 

Організація обслуговування в 

ресторанах 

 

Облік, калькуляція і звітність 

 

Кулінарна характеристика страв 

  

Виробнича санітарія і гігієна 

5 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 

 

 

 

 

 

 

 

 
56 

ОФ – 

3.2.4 

Здійснення 

розрахунку з 

відвідувачами 

Знати: порядок оформлення рахунків;  

діючі програми знижок у певні дні або години. 

Уміти: проводити розрахунки з відвідувачами в торговельній 

залі та за барною стійкою через РРО, через комп’ютерно-касові 

системи: за готівку, за допомогою пластикових та кредитних 

карток; 
естетично та безпечно пакувати готові страви та напої, 

призначені для виносу 

 

Організація обслуговування в 

ресторанах 

 

Облік, калькуляція і звітність 

 

Технологічне обладнання   

2 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

6 

 

 

 

14 

ОФ – 

3.2.5 

Збирання 

використаного посуду 

і приборів 

Знати: правила і прийоми прибирання використаного посуду, 

приборів та заміни столової білизни. 

Уміти: використовувати сучасні засоби малої механізації під 

час прибирання використаного посуду, приборів 

Організація обслуговування в 

ресторанах 

 

Технологічне обладнання   

5 

 

 

          1 

 

 

 

6 

 

 

 

14 
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ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ПО РОЗРЯДАМ, МОДУЛЯМ ТА ПРЕДМЕТАМ 

      Професія: Офіціант   

      Рівень кваліфікації: офіціант 3-го  розряду 

 

 
 

Навчальні предмети 

за видами підготовки 

Кількість годин 
 

Всього 

Теоре 

тич 

них 

ЛПЗ ЗПК 
ОФ -

3.1 

ОФ -

3.2 

1 Загальнопрофесійна підготовка 10   10   
1.1 Основи трудового законодавства  (ЗПК-2) 4 

  
4   

1.2 Основи енергозбереження, раціональної роботи торговельно-технологічного обладнання   (ЗПК-6) 6 
  

6   

2 Професійно-теоретична підготовка 175   42 77 56 

 
Перші теми предметів (ЗПК):       

 
Основи організації обслуговування в ресторанах  (ЗПК-7)    (14)   

 
Основи товарознавства харчових продуктів   (ЗПК-8)      (6)   

 
Основи обліку, калькуляції і звітності   (ЗПК-9)        (6)   

 
Іноземна мова (основи професійної термінології)  (ЗПК-10)    (4)   

 
Основи виробничої санітарії та гігієни  (ЗПК-5)      (4)   

 
Основи професійної етики   (ЗПК-4)  (І семестр)    (10)   

 
Основи кулінарної характеристики страв  (ЗПК-12)    (6)   

 
Основи маркетингу та менеджменту ресторанної справи  (ЗПК-11)    (4)   

 
Предмети:       

2.1 Організація обслуговування в ресторанах (частково І семестр) 67 62 5 14 22(23) 12(30) 

2.2 Товарознавство харчових продуктів 15   6 7 2 

2.3 Облік, калькуляція і звітність 18   6 8 4 

2.4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 15   4 9 2 

2.5 Виробнича санітарія та гігієна 10   4 4 2 

2.6 Професійна етика  (І семестр) 10   І сем (6) (4) 

2.7 Кулінарна характеристика страв 15   6 5 4 

2.8 Маркетинг та менеджмент ресторанної справи 15   4 9 2 

2.9 Технологічне обладнання  (І семестр) 10   І сем   

3 Професійно-практична підготовка 586      
3.1 Виробниче навчання       

 
- в майстерні (лабораторії) 126    90 36 

 
- на виробництві 180      

3.2 Виробнича практика 280    133 140 

4 Кваліфікаційна пробна робота 7     7 

5 Консультації 14      

6 Державна кваліфікаційна атестація або  поетапна кваліфікаційна атестація 7      

7 Загальний обсяг навчального часу ( без п. 4,5) 778      
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА  

 «ОСНОВИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА» 

 

 Професія: 5123 Офіціант 

 Рівень кваліфікації: офіціант 3-го  розряду 

 

 

Тематичний план 

 

Позна 

чення 

Назва теми 

(компетентності) 

Кількість годин 

Всього з них ЛПР 

ЗПК.2 Трудове законодавство України 4  

     Всього: 4  

 

 

Зміст 

 

Код 

навч.модулів 

Код 

компетентностей 

Найменування професійних профільних 

компетентностей 

№ 

уроку 

Трудове законодавство України 

     ЗПК-2 
ЗПК-2.1 Система трудового права в Україні, яка регулює 

трудові відносини в Україні 

1 

  

ЗПК-2.2 Основні права і свободи громадян закріплені в 

Конституції України 

2 

  

ЗПК-2.3 Регулювання трудових відносин.Укладання 

трудового договору 

3 

  

ЗПК-2.4 Соціальні гарантії та чинний соціальний захист 

на підприємстві 

4 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, РАЦІОНАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 ТОРГОВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ» 

 

 Професія: 5123 Офіціант 

 Рівень кваліфікації: офіціант 3-го  розряду 

 

   Тематичний план 

 

Позна 

чення 

Назва теми 

(компетентності) 

Кількість годин 

Всього 
з них 

ЛПР 

ЗПК-6 
Основні поняття енергозбереження, раціональної роботи 

торговельно-технологічного обладнання 
6  

    Всього: 6  

 

 

Зміст 
 

Код 

навч.моду

лів 

Код компетент  

ностей 

Найменування професійних профільних 

компетентностей 
№ уроку 

Основні поняття енергозбереження, раціональної роботи 

торговельно-технологічного обладнання 

  ЗПК-6 

  

  

  

  

  

ЗПК-6.1 Основи раціонального використання 

енергоресурсів 

1 

ЗПК-6.2 Матеріалозабезпечення у професійній діяльності 2 

ЗПК-6.3 Перспективи застосування новітніх технологій в 

енергозбереженні 

3 

ЗПК-6.4 Нормування витрат енергоносіїв і розрахунок 

витрат 

4 

ЗПК-6.5 Розвиток сучасного електропривода 5 

ЗПК-6.6 Тематична атестація 6 
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НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В РЕСТОРАНАХ» 

 

 Професія: 5123 Офіціант 

 Рівень кваліфікації: офіціант 3-го  розряду 

Тематичний план 

 
Навчальний 

модуль 

Професійна 

компетентність 

Найменування навчального модуля 

та компетентності 

К-ть 

годин 

 

З них 

на ЛПР 

   ЗПК-7 

 

ЗПК 7.1-7.14 

 

Оволодіння основами організації обслуговування  

в   ресторанах 

14  

ОФ-3. Виконання етапів підготовки залу до роботи та процесу 

обслуговування відвідувачів 

  

ОФ – 3.1 Підготовка торговельних залів до обслуговування відвідувачів 

відповідно до типу і класу закладів ресторанного господарства 

  

 ОФ – 3.1.1 Організація процесу підготовки залів до 

обслуговування згідно з вимогами 

7  

ОФ – 3.1.2 Вивчення необхідного обладнання, меблів, 

посуду, приборів, білизни 

3  

ОФ – 3.1.3 Вивчення меню і прейскурантів 7 1 

ОФ – 3.1.4 Отримання посуду, приборів, столової білизни, 

підготовка до обслуговування 

2  

ОФ – 3.1.5 Здійснення попередньої сервіровки столів 4 1 

ОФ – 3.2 Обслуговування відвідувачів закладів ресторанного 

господарства різних типів, класів 

  

 ОФ – 3.2.1 Організація процесу обслуговування 10 1 

ОФ – 3.2.2 Прийом і оформлення замовлення 8  

ОФ – 3.2.3 Отримання та подача страв і напоїв 5  

ОФ – 3.2.4 Здійснення розрахунку з відвідувачами 2 1 

ОФ – 3.2.5 Збирання використаного посуду і приборів 5 1 

  Всього: 67 5 

 

Зміст 
 

Код  

навч. 

модулів 

Код 

компетентностей 

 

Найменування професійних профільних компетентностей 

№ 

уроку 

 

Оволодіння основами обслуговування в ресторані, які повинен знати офіціант  3 розряду 

ЗПК-7 ЗПК-1 Навчально-виховне завдання і структура предмету Заклади ресторанного 

господарства, їх основні завдання, перспектива розвитку 

1 

ЗПК-2 Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою і програмою з 
професії. Вимоги до офіціанта. 

2 

ЗПК-3 Основні типи закладів ресторанного господарства. Характеристика барів, 

кафе, закусочних. Характеристика ресторанів, клас ресторанів. 

3 

ЗПК-4 Види послуг, які надають заклади ресторанного господарства 4 

ЗПК-5 Цехова та безцехова структура виробництва. Організація складського 

господарства.  

5 

ЗПК-6 Вимоги до приміщень закладів ресторанного господарства. 6 

ЗПК-7 Організація роботи заготівельних цехів, доготівельних цехів. Організація 
складського господарства 

7 
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ЗПК-8 Тематична атестація 8 

ЗПК-9 Види торгівельних приміщень: вестибюль з гардеробом, зала чекання 

(аванзала), торгівельна і банкетна зали.  
Їх призначення, обладнання і вимоги до оформлення.  

9 

ЗПК-10 Торгівельна зала – основне приміщення ресторану, її розміщення і зв’язки 

з виробничими цехами, сервізною і мийною столового посуду, буфетом.  

10 

ЗПК-11 Банкетна зала, її характеристика. 11 

ЗПК-12 Підсобні приміщення: сервізна та мийна столового посуду. Призначення 

сервізної, розміщення, обладнання. Призначення, обладнання мийної. 

12 

ЗПК-13 Правила миття столового посуду, приборів. Зв’язки мийної і сервізної з 

виробничими приміщеннями та торговими. 

13 

 

ЗПК-14 Тематична атестація 14 

ОФ – 3.1. Підготовка торгових залів до обслуговування відвідувачів відповідно до типу і класу закладів  

ресторанного господарства 

  

ОФ.-3.1.1.1 

 

Правила роботи закладів ресторанного господарства 

 

15 

ОФ – 3.1.1.2 Види інтер’єру . Основи оформлення інтер’єру торгових та банкетних 
залів 

16 

 

ОФ – 3.1.1.3 

Вимоги до прибирання приміщень. Підготовка торгової зали до прийому 

гостей.  

 

17 

ОФ – 3.1.1.4 Розміщення обідніх столів і стільців.  18 

ОФ – 3.1.1.5 Вплив конфігурації зали, розміщення колон, естради, дверей на 

розміщення столів і стільців. 

19 

ОФ – 3.1.1.6 Ширина проходів і прохід між столами. Перевірка стійкості меблів. Міри 

усунення недоліків. 

20 

ОФ – 3.1.1.7 Види спецій і приправ. Правила і порядок підготовки спецій і приправ. 21 

ОФ – 3.1.2.1 Столовий посуд і його види: порцеляновий, фаянсовий, кришталевий, 

скляний, металевий, посуд із пластмаси, його форми, розміри, 

призначення. 

22 

ОФ – 3.1.2.2 Столові прибори, їх призначення і вимоги до них. Столова білизна, яка 

застосовується в закладах ресторанного господарства  і її характеристика.  

23 

ОФ – 3.1.2.3 Тематична атестація  24 

ОФ – 3.1.3.1 Меню. Призначення меню. Види меню: денного раціону, чергових страв, 

порційних страв, комплексних обідів  

25 

ОФ – 3.1.3.2 Меню спеціальних видів обслуговування (прийомів, банкетів, тематичних 
вечорів і т.д.). 

26 

ОФ – 3.1.3.3 Асортиментний мінімум. Порядок розміщення закусок та страв з 

урахуванням послідовності їх подачі. 

27 

ОФ – 3.1.3.4 Сезонні та фірмові страви в меню. 28 

ОФ – 3.1.3.5 Прейскурант. Призначення і зміст прейскуранту. 29 

ОФ – 3.1.3.6 Послідовність розміщення в прейскуранті вино-горілчаних виробів, 

напоїв, кондитерських і тютюнових виробів. 

30 

ОФ – 3.1.3.7 Практична робота 1. Вивчення меню і прейскурантів. Вправи по 

складанню меню і прейскурантів. 

31 

ОФ – 3.1.4.1 Правила  отримання столової білизни, посуду і приборів. Перевірка 

якості.  

Норми оснащення закладів ресторанного господарства столовою 

білизною, посудом і приборами.  

32 

 

ОФ – 3.1.4.2 Способи додаткового протирання посуду і приборів. 

Розрахунок та підбір необхідної кількості столової білизни, посуду і 

приборів. 

33 

ОФ – 3.1.5.1 Сервіровка столів. Способи накривання столів скатертинами і заміна 

скатертин. Загальні правила і послідовність сервірування столів в 

залежності від типу підприємства. Підбір посуду,  приборів і столової 
білизни для даного виду обслуговування. Види сервіровки. Вимоги до 

34 
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сервіровки столів і техніка сервірування. Сервіровка столів на групу 
відвідувачів. Розміщення на столах  карточок меню і прейскурантів.  

ОФ – 3.1.5.2 Схеми сервіровки столів.  

Складання полотняних серветок. Призначення полотняних серветок. 

Способи складання серветок при різних видах обслуговування. 

Правила і порядок підготовки квітів при складанні букетів, композицій. 

35 

ОФ – 3.1.5.3 Практична робота 2. Сервірування столів. Послідовність виконання 

сервіровки. Вправи по складанню полотняних серветок.  

36 

ОФ – 3.1.5.4 Тематична атестація 37 

 ОФ – 3.2. Обслуговування відвідувачів закладів ресторанного господарства різних типів, класів  

  

ОФ.-3.2.1.1 

Банкет-прийом з повним обслуговуванням офіціантами. Прийом 

замовлення, підготовка до проведення банкету. Розміщення столів, 
накривання столів скатертинами. Сервіровка банкетного столу. гостей за 

банкетним столом і черговість їх обслуговування.   

 

38 

ОФ.-3.2.1.2 Банкет з частковим обслуговуванням офіціантами. Прийом замовлень, 
підготовка до проведення банкетів. Розміщення столів, накривання їх 

скатертинами. Сервіровка банкетного столу. Розміщення гостей за 

банкетним столом. Правила обслуговування відвідувачів 

 
39 

ОФ.-3.2.1.3 Аперитив. Час подачі аперитиву. Правила обслуговування гостей за 
столом. Подача кави. 

40 

ОФ.-3.2.1.4 Банкет-чай. Особливості банкету. Розміщення столів, накривання їх 

скатертинами. Набір посуду і приборів для сервірування столів. Порядок 

сервірування та правила обслуговування гостей за столом. 

41 

ОФ.-3.2.1.5 Обслуговування прийомів: фуршет, коктейль. Їх призначення, 

особливості і переваги. Підготовка приміщення до проведення прийому. 

42 

ОФ.-3.2.1.6 Обслуговування під час різноманітних свят, при зустрічі Нового року. 

Підготовка торгівельної зали, розміщення меблів, сервірування столів. 

Складання святкового меню, оформлення запрошень. Правила 
обслуговування, режим роботи ресторану в святкові дні. 

43 

ОФ.-3.2.1.7 Обслуговування учасників з’їздів і нарад. Складання меню. Режим роботи 

ресторану при обслуговуванні різних заходів.   

44 

ОФ.-3.2.1.8 Обслуговування весільних та інших святкових вечорів. Складання меню. 

Розміщення столів та стільців, підбір посуду, приборів, білизни. 

45 

ОФ.-3.2.1.9 Лабораторно-практична робота 3 . 
Організація та проведення банкетів та прийомів. 

 

46 
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НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«ТОВАРОЗНАВСТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ» 

 

 Професія: 5123 Офіціант 

Рівень кваліфікації: офіціант 3-го  розряду 

 

Тематичний план 

 

Код 

модуля 
Найменування професійних компетентностей 

Кількість годин 

Всього 
з них 

ЛПР 

ЗПК-8 
Хімічний склад харчових продуктів.   

 
6  

ОФ-3.1 Загальна характеристика товарознавства харчових продуктів 7  

ОФ-3.2 Асортимент та якість харчових продуктів 2  

Всього: 15  

 

 

Зміст 

 
Код 

навч. 

модулів 

Код 

компетент-

ностей 

Найменування професійних профільних 

компетентностей 

№ 

уроку 

Хімічний склад харчових продуктів 

  ЗПК-8 ЗПК-8.1 Задачі товариства харчових продуктів 1 

  ЗПК8.-2 Хімічний склад харчових продуктів 2 

  ЗПК-8.3 Харчова цінність продуктів харчування 3 

  ЗПК-8.4 Споживчі властивості харчових продуктів 4 

  ЗПК-8.5 Умови та терміни харчових продуктів 5 

  ЗПК-8.6 Тематична атестація 6 

ОФ-3.1. Загальна характеристика товарознавства харчових продуктів 

ОФ-3.1                                                                                          
ОФ-3.1 .1 Загальна характеристика харчових продуктів, їх 

класифікація 

7 

  ОФ-3.1 .2 Методи оцінки якості харчових продуктів 8 

  ОФ-3.1 .3 Нові види сировини, її походження,характеристика 9 

  ОФ-3.1 .4 Основи консервування харчових продуктів 10 

  
ОФ-3.1 .5 Вивчення асортименту алкогольних напоїв та 

кондитерських виробів 

11 

  ОФ-3.1 .6 Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями 12 

  ОФ-3.1 .7 Правила роздрібної торгівлі кондитерськими виробами 13 

ОФ-3.2. Асортимент та якість харчових продуктів 

ОФ-3.2                                                                                   
ОФ-3.2 .1 Розпізнавання асортименту та визначення якості 

харчових продуктів 

14 

  ОФ-3.2 .2 Тематична атестація 15 
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НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«ОБЛІК, КАЛЬКУЛЯЦІЯ І ЗВІТНІСТЬ» 

 

 Професія: 5123 Офіціант 

 Рівень кваліфікації: офіціант 3-го  розряду 

  

Тематичний план 

 

Код 

модуля 
Найменування професійних компетентностей 

Кількість годин 

Всього 
з них 

ЛПР 

ЗПК-9 Основні поняття господарського обліку 6  

ОФ-3.1 Розрахункові операції з покупцями 8  

ОФ-3.2 Порядок оформлення розрахунків з покупцями 4  

Всього: 18  

 

 

Зміст 

 

Код 

навч.мо

дулів 

Код 

компетент 

ностей 

Найменування професійних профільних 

компетентностей 

№ 

уроку 

Основні поняття господарського обліку 

ЗПК-9 ЗПК-9.1 Основні поняття господарського обліку 1 

 ЗПК-9.2 Скорочені прийоми усного підрахунку 2 

 ЗПК-9.3 Процентні обчислення 3 

 ЗПК-9.4 Вимоги до оформлення документації на виробництві 4 

 ЗПК-9.5 Нормативно-технологічна документація закладів 

ресторанного господарства 

5 

 ЗПК-9.6 Інвентаризація. Порядок проведення інвентаризації на 

виробництві 

      6 

ОФ-3.1. Розрахункові операції з покупцями 

ОФ-3.1                                                                                          ОФ-3.1 .1 Основні операції ЕККА 7 

  ОФ-3.1 .2 Порядок роботи ЕККА 8 

  ОФ-3.1 .3 Тематична атестація 9 

  ОФ-3.1 .4 Перваги розрахунків 10 

  ОФ-3.1 .5 Способи розрахунків з покупцями 11 

  ОФ-3.1 .6 Безмашинні та машинні способи розрахунків 12 

  ОФ-3.1 .7 Основні обов'язки офіціанта по роботі в системі R-keeper 13 

  ОФ-3.1 .8 Базові модулі системи R-keeper 14 

ОФ-3.2. Порядок оформлення розрахунків з покупцями 

ОФ-3.2                                                                                   ОФ-3.2 .1 Порядок оформлення рахунків 15 

  ОФ-3.2 .2 Діючі програми знижок у певні дні або години 16 

  
ОФ-3.2 .3 Порядок розрахунків з відвідувачами за допомогою 

пластикових та кредитних каток 

17 

  ОФ-3.2 .4 Тематична атестація 18 
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                                              НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» 

 

 Професія: 5123 Офіціант 

 Рівень кваліфікації: офіціант 3-го  розряду 

 

Тематичний план 

 

Код 

модуля 

Назва теми 

(компетентності) 

Кількість годин 

Всього 
з них 

ЛПР 

ЗПК-10  Вступ. Форми звертання. 8  

ОФ -3.1.3 Обслуговування іноземних відвідувачів. 7  

Всього: 15  

 

 

Зміст 

 
Код 

модуля 

Назва теми (компетентності) 

Зміст навчального матеріалу 

№ 

уроку 

ЗПК-10 Вступ. Форми звертання. 

 Знайомство, форми привітання, прощання. 1 

Прийом замовлень та розрахунок відвідувачів. 2 

Словотворення, іменник: рід, відмінок, артиклі. 3 

Сервірування столу до сніданку, обіду, вечері. 4-5 

Висловлення подяки, згоди, відмови. Складання діалогів. 6 

Часові форми дієслів. 7 

Тематична атестація. 8 

ОФ -3.1.3  Обслуговування іноземних відвідувачів. 

 Особливості харчування в різних країнах. 9 

Питальні речення. 10 

Організація харчування віруючих людей та вегетаріанців 11 

Складання меню. Страви, десерти, закуски, напої. 12 

Кількісні та порядкові числівники. 13 

Особливості режиму харчування іноземних відвідувачів. 14 

Тематична атестація. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ ТА ГІГІЄНА» 

 

 Професія: 5123 Офіціант 

Рівень кваліфікації: офіціант 3-го  розряду 

 

Тематичний план 

 

Код 

модуля 
Найменування професійних компетентностей 

Кількість годин 

Всього 
з них 

ЛПР 

ЗПК-5 Основи виробничої санітарії та гігієни 4  

ОФ-3.1 Основні вимоги виробничої санітарії до закладів 

ресторанного господарства 
4  

ОФ-3.2 Основні  гігієнічні вимоги до закладів ресторанного 

господарства 
2  

Всього: 10  

 

 

Зміст 

 

Код 

навч.мо

дулів 

Код 

компетент

ностей 

Найменування професійних профільних 

компетентностей 

№ 

уроку 

Основи виробничої санітарії та гігієни 

   ЗПК-5 
ЗПК-5.1 Поняття про виробничу санітарію як систему 

організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів 

1 

  ЗПК-5.2 Основи мікробіологічних знань 2 

  
ЗПК-5.3 Засоби та методи захисту працівниківвід шкідливого та 

небезпечного впливу виробничих факторів 

3 

  ЗПК-5.4 Правила проходження медичних оглядів 4 

ОФ-3.1 Основні вимоги виробничої санітарії до закладів ресторанного господарства 

ОФ-3.1                                                                                          ОФ-3.1 .1 Вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни 5 

  ОФ-3.1 .2 Санітарні правила для закладів ресторанного господарства 6 

  ОФ-3.1 .3 Вимоги до санітарного стану ресторанних господарств 7 

  ОФ-3.1 .4 Санітарна характеристика механічного обладнання 8 

ОФ-3.2. Основні  гігієнічні вимоги до закладів ресторанного господарства 

ОФ-3.2                                                                                   ОФ-3.2 .1 Гігієнічні вимоги до реалізації готової продукції 9 

  ОФ-3.2 .2 Тематична атестація 10 
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НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА» 

 

 Професія: 5123 Офіціант 

 Рівень кваліфікації: офіціант 3-го  розряду 

 

Тематичний план 

 

Код 

модуля 
Найменування професійних компетентностей 

Кількість годин 

Всього 
з них 

ЛПР 

ОФ-3.1 Професійна етика для працівників закладів ресторанного 

господарства 
6  

ОФ-3.2 Основи психології. Види спілкування. Діловий та мовний 

етикет 
4  

Всього: 10  

 

 

 

Зміст 

 

Код 

навч.мод

улів 

Код 

компетент

ностей 

Найменування професійних профільних 

компетентностей 

№ 

уроку 

ОФ-3.1. Професійна етика для працівників закладів ресторанного господарства 

ОФ-3.1                                                                                          ОФ-3.1 .1 Основні поняття професійної етики 1 

  ОФ-3.1 .2 Принципи професійної етики 2 

  ОФ-3.1 .3 Особливості спілкування в сфері послуг 3 

  ОФ-3.1 .4 Професійна етика офіціанта 4 

  

ОФ-3.1 .5 Причини і способи розв'язання конфліктних ситуацій в 

колективі 

5 

  ОФ-3.1 .6 Основні психологічні та моральні вимоги до офіціанта 6 

ОФ-3.2. Основи психології. Види спілкування. Діловий та мовний етикет 

ОФ-3.2                                                                                   ОФ-3.2 .1 Основи психології 7 

  ОФ-3.2 .2 Індивідуальні психологічні властивості особистості 8 

  ОФ-3.2 .3 Види спілкування. Діловий та мовний етикет 9 

  ОФ-3.2 .4 Тематична атестація 10 
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 НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«КУЛІНАРНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАВ» 

 

 Професія: 5123 Офіціант 

 Рівень кваліфікації: офіціант 3-го  розряду 

 

Тематичний план 

 

Код 

модуля 

Назва теми 

(компетентності) 

Кількість годин 

Всього 
з них 

ЛПР 

ЗПК-12 Вступ. Загальні відомості про предмет. Поняття про 

технологічний процес. 
6  

ОФ – 3.1. 

 

Підготовка торгових залів до обслуговування відвідувачів 

відповідно до типу і класу закладів  ресторанного 

господарства 

6  

Всього: 12  

 

 

Зміст 

 
Код  

 навч. 

модулів 

Код 

компетент  

ностей 

 

Найменування професійних профільних компетентностей 

 

№ 

уроку 

ЗПК-12 Оволодіння основами кулінарної характеристики страв, які повинен знати 

офіціант 3 розряду 

 

 ЗПК-12.1 Поняття про технологічний процес, сировину, напівфабрикат, 

страву, кулінарний виріб, готову кулінарну продукцію.  

1 

 

ЗПК-12.2 Зберігання продуктів харчування та напівфабрикатів. 2 

ЗПК- 12.3 Поняття про теплову обробку продуктів та способи теплової 

обробки. Процеси, що відбуваються у харчових продуктах 

при тепловій обробці. 

3 

ЗПК -12.4 Розширення сировинної бази шляхом використання у 

виробництві та оформленні продукції ресторанного 

господарства нових видів сировини 

4 

ЗПК -12.5 Нові види сировини: напівфабрикатів (біологічно активні 

добавки, вторинні продукти переробки море- та соєвих 

продуктів, екзотичних продуктттів). 

Походження, характеристика нових видів сировини 

5 

ЗПК -12.6 Тематична атестація 6 

ОФ – 3.1. Підготовка торгових залів до обслуговування відвідувачів відповідно до типу 

і класу закладів  ресторанного господарства 

 

 

 ОФ-3.1.1 Кулінарна характеристика перших страв 7 

 ОФ-3.1.2 Кулінарна характеристика холодних і гарячих закусок 8 

 ОФ-3.1.3 Кулінарна характеристика гарнірів та соусів 9 

 ОФ-3.1.4 Кулінарна характеристика страв з м'яса. Кулінарна 

характеристика страв з риби 

 

10 

 ОФ-3.1.5 Кулінарна характеристика солодких страв та напоїв 11 

 ОФ-3.1.6 Тематична атестація 12 

 



24 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ» 

 

 Професія: 5123 Офіціант 

 Рівень кваліфікації: офіціант 3-го  розряду 

 

Тематичний план 

 

Навча 

льний 

модуль 

Найменування професійних компетентностей 

Кількість годин 

Всього 
з них 

ЛПР 

ЗПК-11 
Основні завдання маркетингу та менеджменту у 

ресторанному господарстві 
4  

ОФ-3.1 Тенденції розвитку ресторанного господарства. 9  

ОФ-3.2 Рекламні послуги ресторанного господарства 2  

Всього: 15  

 

 

Зміст 

 

Код 

навч.мо

дулів 

Код 

компе 

тентнос

тей 

Найменування професійних профільних компетентностей 
№ 

уроку 

Основні завдання маркетингу та менеджменту у ресторанному господарстві 

 ЗПК-11 
ЗПК-11.1 Основи маркетингу і менеджменту. Правила роздрібної 

торгівлі 

1 

  ЗПК-11.2 Основні джерела постачання 2 

  ЗПК-11.3 Управлінння структурним підрозділом 3 

  ЗПК-11.4 Організація рекламної діяльності 4 

ОФ-3.1. Тенденції розвитку ресторанного господарства. 

ОФ-3.1                                                                                          ОФ-3.1.1                                                                                       Основні функції маркетингу 5 

  ОФ-3.1.2                                                                                       Маркетинг ресторанних послуг 6 

  ОФ-3.1.3                                                                                      Тенденції розвитку ресторанного господарства 7 

  ОФ-3.1.4                                                                                      Тематична атестація 8 

  ОФ-3.1.5                                                                                     Методи менеджменту 9 

  ОФ-3.1.6                                                                                      Функції та ефективність маркетингу 10 

  ОФ-3.1.7                                                                                     Товар у системі маркетингу 11 

  ОФ-3.1.8                                                                                     Конкурентоспроможність, якість товару 12 

  ОФ-3.1.9                                                                                     Основні джерела постачання 13 

ОФ-3.2. Рекламні послуги ресторанного господарства 

ОФ-3.2 ОФ-3.2.1 Види послуг. Реклама 14 

 ОФ-3.2.2 Тематична атестація 15 
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 НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ» 

 Професія: 5123 Офіціант 

Рівень кваліфікації: офіціант 3-го  розряду 

 

Тематичний план 

 

Код 

модуля 
Найменування професійних компетентностей 

Кількість годин 

Всього 
з них 

ЛПР 

ОФ-3.1 Торговельно-технологічне обладнання в  закладах 

ресторанного господарства 
6  

ОФ-3.2 Обладнання для розрахунку з відвідувачами 4  

Всього: 10  

 

 

 

Зміст 

 
Код  

 навч. 

модулів 

Код 

компетент  

ностей 

 

Найменування професійних профільних компетентностей 

 

№ 

уроку 

ОФ-3.1. Торговельно-технологічне обладнання в  закладах ресторанного 

господарства 

 

 ОФ-3.1.1 Сучасне обладнання 1 

ОФ-3.1.2 Правила експлуатації відповідних видів торговельно-

технологічного обладнання 

2 

ОФ-3.1.3                                                                                      Види холодильного обладнання 3 

ОФ-3.1.4   Торговельне холодильне обладнання 4 

ОФ-3.1.5                                                                                     Ваговимірювальні прилади 5 

ОФ-3.1.6                                                                                      Класифікація та принцип дії ваг 6 

ОФ-3.2. Обладнання для розрахунку з відвідувачами  

 ОФ-3.2.1                                                                                     Розвиток та поліпшення конструкцій касових апаратів 7 

ОФ-3.2.2 Основні функціональні та технічні характеристики 

контрольно-касових апаратів 

8 

ОФ-3.2.3                                                                                     Правила експлуатаціх ЕККА 9 

ОФ-3.2.4                                                                                    Тематична атестація     10 
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НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА  

З ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

 Професія: 5123 Офіціант 

 Рівень кваліфікації: офіціант 3-го  розряду 
 

 

Тематичний план 
Професія: 5123 Офіціант 

 Рівень кваліфікації: 3 розряд  
 

Навчальний 

модуль 

Назва теми 

(компетентності) 

Кількість 

годин 

 І. Виробниче навчання у майстерні  

ОФ – 3.1 Підготовка торговельних залів до обслуговування відвідувачів 

відповідно до типу і класу закладів ресторанного господарства 

66 

ОФ – 3.2  Обслуговування відвідувачів закладів ресторанного господарства 

різних типів, класів 

54 

 Підсумковий урок  6 

 Всього годин 126 

 ІІ Виробниче навчання на виробництві  

ОФ – 3.1 Підготовка торговельних залів до обслуговування відвідувачів 

відповідно до типу і класу закладів ресторанного господарства 

90 

ОФ – 3.2  Обслуговування відвідувачів закладів ресторанного господарства 

різних типів, класів 

84 

 Перевірочна робота 6 

 Всього годин 180 

 ІІІ Виробнича практика  

ОФ – 3.1 Підготовка торговельних залів до обслуговування відвідувачів 

відповідно до типу і класу закладів ресторанного господарства 

133 

ОФ – 3.2  Обслуговування відвідувачів закладів ресторанного господарства 

різних типів, класів 

140 

 Кваліфікаційна пробна робота 7 

 Всього годин 28 

 РАЗОМ 586 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 
 

1. Виробниче навчання в майстерні 
 

Навчальний 

модуль 

Професійна 

компетентність 

Найменування навчального модуля та 

компетентності 

К-сть годин 

ОФ – 3. Виконання етапів підготовки залу до роботи та процесу обслуговування 

відвідувачів 

 

ОФ – 3.1 Підготовка торговельних залів до обслуговування відвідувачів 

відповідно до типу і класу закладів ресторанного господарства 

 

 ОФ – 3.1.1 Інструктаж з безпеки праці та пожежної 

безпеки в навчальній майстерні 

Організація процесу підготовки залів до 
обслуговування згідно з вимогами 

18 

 ОФ – 3.1.2 Вивчення необхідного обладнання, меблів, 

посуду, приборів, білизни 

12 

 ОФ – 3.1.3 Вивчення меню і прейскурантів 6 

 ОФ – 3.1.4 Отримання посуду, приборів, столової 
білизни, підготовка до обслуговування 

12 

 ОФ – 3.1.5 Здійснення попередньої сервіровки столів 18 

ОФ – 3.2 Обслуговування відвідувачів закладів ресторанного 

господарства різних типів, класів 

 

 ОФ – 3.2.1 Організація процесу обслуговування 18 

 ОФ – 3.2.2 Прийом і оформлення замовлення 6 

 ОФ – 3.2.3 Отримання та подача страв і напоїв 18 

 ОФ – 3.2.4 Здійснення розрахунку з відвідувачами 6 

 ОФ – 3.2.5 Збирання використаного посуду і приборів 6 

  Підсумковий урок 6 

  ВСЬОГО: 126 

   

2. Виробниче навчання на виробництві 

Навчальний 

модуль 

Професійна 

компетентність 

Найменування навчального модуля та 

компетентності 

К-сть годин 

ОФ – 3. Виконання етапів підготовки залу до роботи та процесу обслуговування 

відвідувачів 

 

ОФ – 3.1 Підготовка торговельних залів до обслуговування відвідувачів 

відповідно до типу і класу закладів ресторанного господарства 

 

 ОФ – 3.1.1 Інструктаж з безпеки праці та пожежної 

безпеки на виробництві Організація процесу 

підготовки залів до обслуговування згідно з 

вимогами 

30 

 ОФ – 3.1.2 Вивчення необхідного обладнання, меблів, 

посуду, приборів, білизни 

12 

 ОФ – 3.1.3 Вивчення меню і прейскурантів 12 

 ОФ – 3.1.4 Отримання посуду, приборів, столової 
білизни, підготовка до обслуговування 

18 

 ОФ – 3.1.5 Здійснення попередньої сервіровки столів 18 

ОФ – 3.2 Обслуговування відвідувачів закладів ресторанного 

господарства різних типів класів 

 

 ОФ – 3.2.1 Організація процесу обслуговування 30 

 ОФ – 3.2.2 Прийом і оформлення замовлення 12 

 ОФ – 3.2.3 Отримання та подача страв і напоїв 18 

 ОФ – 3.2.4 Здійснення розрахунку з відвідувачами 12 

 ОФ – 3.2.5 Збирання використаного посуду і приборів 12 

  Перевірочна робота 6 

  ВСЬОГО: 180 
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3. Виробнича практика 

Навчальний 

модуль 

Професійна 

компетентність 

Найменування навчального модуля та 

компетентності 

К-сть годин 

ОФ – 3. Виконання етапів підготовки залу до роботи та процесу обслуговування 

відвідувачів 

 

ОФ – 3.1 Підготовка торговельних залів до обслуговування відвідувачів 

відповідно до типу і класу закладів ресторанного господарства 

 

 ОФ – 3.1.1 Інструктаж з безпеки праці та пожежної 

безпеки на підприємстві Організація процесу 
підготовки залів до обслуговування згідно з 

вимогами 

42 

 ОФ – 3.1.2 Вивчення необхідного обладнання, меблів, 
посуду, приборів, білизни 

21 

 ОФ – 3.1.3 Вивчення меню і прейскурантів 21 

 ОФ – 3.1.4 Отримання посуду, приборів, столової 

білизни, підготовка до обслуговування 

14 

 ОФ – 3.1.5 Здійснення попередньої сервіровки столів 35 

ОФ – 3.2 Обслуговування відвідувачів закладів ресторанного 

господарства різних типів, класів 

 

 ОФ – 3.2.1 Організація процесу обслуговування 42 

 ОФ – 3.2.2 Прийом і оформлення замовлення 14 

 ОФ – 3.2.3 Отримання та подача страв і напоїв 56 

 ОФ – 3.2.4 Здійснення розрахунку з відвідувачами 14 

 ОФ – 3.2.5 Збирання використаного посуду і приборів 14 

  Кваліфікаційна пробна робота 7 

  ВСЬОГО 280 

  РАЗОМ 586 
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Зміст 

 

Виробниче навчання у майстерні 

П Е Р Е Л І К 

навчальних модулів та професійних профільних компетентностей 

 

Код навч. 

модулів 

Код 

компетентностей 

Найменування професійних профільних компетентностей № уроку 

                                      Кваліфікація: офіціант 3 розряду 

Оволодіння основами обслуговування в ресторані, які повинен уміти офіціант 3 розряду 

ОФ – 3.1. Підготовка торгових залів до обслуговування відвідувачів відповідно до типу і класу закладів 

ресторанного господарства 

 ОФ – 3.1.1 Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в навчальній 

майстерні. Вимоги безпеки праці в майстерні та на окремих 

робочих місцях. Роль виробничого навчання, його завдання в 
підготовці кваліфікованих робітників. Кваліфікаційна 

характеристика офіціанта, вимоги до офіціанта. Організація 

робочого місця офіціанта. Підготовка залів до обслуговування 
споживачів. Оформлення букетів квіткових композицій. 

1-2 

 ОФ – 3.1.1 Сервірування столів. Підбір посуду, приборів, білизни з 

урахуванням виду обслуговування 

3 

 ОФ – 3.1.2 Робота на торговельно – технологічному обладнанні, ЕККА, R-
keeper 

4 

 ОФ – 3.1.2 Отримання і підготовка столової білизни, посуду, приборів 5 

 ОФ – 3.1.3 Види та призначення меню. Прейскурант, зміст, призначення 6 

 ОФ – 3.1.4 Полірування посуду, приборів. Прасування білизни 7 

 ОФ – 3.1.4 Підбір та розрахунок столового посуду, приборів, білизни для 
різних типів обслуговування 

8 

 ОФ – 3.1.5 Накривання столів скатертинами 9 

 ОФ – 3.1.5 Складання серветок креативними способами 10 

 ОФ – 3.1.5 Виконання попередньої сервіровки столів 11 

ОФ – 3.2. Обслуговування відвідувачів закладів ресторанного господарства різних типів, класів  

 ОФ – 3.2.1 Види банкетів: банкет з повним обслуговуванням офіціантами 12 

 ОФ – 3.2.1 Види банкетів: банкет з частковим обслуговуванням офіціантами 13 

 ОФ – 3.2.1 Види банкетів: банкет-чай, банкет-коктейль 14 

 ОФ – 3.2.2 Прийом і оформлення замовлення 15 

 ОФ – 3.2.3 Оформлення отриманих страв, напоїв з кухні та буфету 16 

 ОФ – 3.2.3 Способи подачі став: «в обнос», «у стіл», «порційно» 17 

 ОФ – 3.2.3 Способи подачі страв: з використанням приставного (підсобного) 

столика 

18 

 ОФ – 3.2.4 Розрахунок з відвідувачами в торговельній залі та за барною 

стійкою через РРО, через комп`ютерно-касові системи: за готівку, 

за допомогою пластикових та кредитних карток 

19 

 ОФ – 3.2.5 Збирання використаного посуду і приборів 20 

  Підсумковий урок 21 
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Виробниче навчання на виробництві 

П Е Р Е Л І К 

навчальних модулів та професійних профільних компетентностей 

Код навч. 

модулів 

Код 

компетентностей 

Найменування професійних профільних компетентностей № уроку 

                                      Кваліфікація: офіціант 3 розряду 

Оволодіння основами обслуговування в ресторані, які повинен уміти офіціант 3 розряду 
 

ОФ – 3.1. Підготовка торгових залів до обслуговування відвідувачів відповідно до типу і класу закладів 

ресторанного господарства 

 ОФ – 3.1.1 Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві. 
Ознайомлення з закладом ресторанного господарства. Техніка 

безпеки на підприємстві та попередження травматизму. Правила та 

інструкції з техніки безпеки на робочих місцях, їх дотримання. 
Пожежна безпека. Причини пожеж в приміщеннях, порушення 

правил користування електроінструментами, 

електронагрівальними приладами. Застереження від 

пожежПідготовка залів до обслуговування споживачів. 
Оформлення букетів квіткових композицій. 

1-2 

 ОФ – 3.1.1 Сервірування столів до сніданку. Підбір посуду, приборів, білизни.  3 

 ОФ – 3.1.1 Сервірування столів до обіду. Підбір посуду, приборів, білизни. 4 

 ОФ – 3.1.1 Сервірування столів до вечері. Підбір посуду, приборів, білизни. 5 

 ОФ – 3.1.2 Робота на обчислювальній техніці ЕККА, R-keeper.  6 

 ОФ – 3.1.2 Отримання столової білизни, посуду, приборів із сервізної 7 

 ОФ – 3.1.3 Складання меню з урахуванням пори року 8 

 ОФ – 3.1.3 Полірування посуду, приборів, прасування білизни 9 

 ОФ – 3.1.4 Підбір та розрахунок столового посуду, приборів, білизни для 
різних типів обслуговування 

10 

 ОФ – 3.1.4 Накривання столів скатертинами  11 

 ОФ – 3.1.4 Складання серветок креативними способами 12 

 ОФ – 3.1.5 Виконання попередньої сервіровки столів 13 

 ОФ – 3.1.5 Виконання попередньої сервіровки столів 14 

 ОФ – 3.1.5 Оформлення столів квітами 15 

ОФ – 3.2. Обслуговування відвідувачів закладів ресторанного господарства різних типів, класів  

 

 ОФ – 3.2.1 Обслуговування банкету з повним обслуговуванням офіціантами 16 

 ОФ – 3.2.1 Обслуговування банкету з частковим обслуговуванням 

офіціантами 

17 

 ОФ – 3.2.1 Обслуговування банкету - чаю 18 

 ОФ – 3.2.1 Обслуговування банкету - коктейлю 19 

 ОФ – 3.2.1 Обслуговування сімейних обідів 20 

 ОФ – 3.2.2 Зустріч відвідувача і прийом замовлення 21 

 ОФ – 3.2.2 Підбір страв і вино-горілчаних виробів та коктейлів до страв 22 

 ОФ – 3.2.3 Оформлення отриманих страв документально 23 

 ОФ – 3.2.3 Способи подачі страв: «в обнос», «порційно», «у стіл» 24 

 ОФ – 3.2.3 Способи подачі страв з використанням приставного (підсобного) 

столика 

25 

 ОФ – 3.2.4 Розрахунок з відвідувачами через РРО (реєстратор розрахункових 
операцій) 

26 

 ОФ – 3.2.4 Розрахунок з відвідувачами за допомогою пластикових та 

кредитних карточок 

27 

 ОФ – 3.2.5 Збирання використаного приладдя 28 

 ОФ – 3.2.5 Збирання використаного посуду зі стола різними способами 29 

  Перевірочна робота 30 
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Виробнича практика 

П Е Р Е Л І К 

навчальних модулів та професійних профільних компетентностей 
 

Код навч. 

модулів 

Код 

компетентностей 

Найменування професійних профільних компетентностей № уроку 

                                      Кваліфікація: офіціант 3 розряду 

Оволодіння основами обслуговування в ресторані, які повинен уміти офіціант 3 розряду 

ОФ – 3.1. Підготовка торгових залів до обслуговування відвідувачів відповідно до типу і класу закладів 

ресторанного господарства 

 ОФ – 3.1.1 Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві. 

Ознайомлення зі структурою і характером закладу. Ознайомлення з 
новою технікою і новітніми технологіями виробництва, 

асортиментом продукції, що випускає підприємство, основними 

правилами роботи, правилами внутрішнього розпорядку, змістом 
праці офіціанта, системою матеріальної відповідальності, 

обов’язками пов’язаними зі збереженням матеріальних цінностей. 

Підготовка залів до обслуговування споживачів.  

1-2 

 ОФ – 3.1.1 Оформлення букетів квіткових композицій. 3 

 ОФ – 3.1.1 Сервірування столів до сніданку. Підбір посуду, приборів, білизни.  4 

 ОФ – 3.1.1 Сервірування столів до обіду. Підбір посуду, приборів, білизни. 5 

 ОФ – 3.1.1 Сервірування столів до вечері. Підбір посуду, приборів, білизни. 6 

 ОФ – 3.1.2 Робота на торговельно – технологічному обладнанні, ЕККА, R-
keeper 

7 

 ОФ – 3.1.2 Отримання столової білизни, посуду, приборів 8 

 ОФ – 3.1.2 Підготовка торгового залу до обслуговування: провітрювання, 

вологе прибирання  

9 

 ОФ – 3.1.3 Скласти меню для спеціальних видів обслуговування 10 

 ОФ – 3.1.3 Скласти меню дитячого і дієтичного харчування 11 

 ОФ – 3.1.3 Скласти прейскурант для ресторану І класу. Послідовність 

розміщення в прейскуранті вино-горілчаних напоїв, кондитерських 
і тютюнових виробів 

12 

 ОФ – 3.1.4 Полірування приборів посуду, прасування білизни 13 

 ОФ – 3.1.4 Підбір та розрахунок посуду, приборів, білизни для різних типів 

обслуговування 

14 

 ОФ – 3.1.5 Накривання столів скатертинами 15 

 ОФ – 3.1.5 Складання серветок до різних сервірувань і для різних видів 

обслуговування 

16 

 ОФ – 3.1.5 Техніка сервірування столу склом, посудом, способи перенесення 
та знімання 

17 

 ОФ – 3.1.5 Техніка сервірування столів столовим приладдям 18 

 ОФ – 3.1.5 Техніка сервірування столу попільничками, наборами для спецій, 

вазами 

19 

ОФ – 3.2. Обслуговування відвідувачів закладів ресторанного господарства різних типів, класів  

 ОФ – 3.2.1 Обслуговування банкету з повним обслуговуванням офіціантами. 20 

 ОФ – 3.2.1 Обслуговування банкету з частковим обслуговуванням 

офіціантами. 

21 

 ОФ – 3.2.1 Обслуговування банкету - чаю 22 

 ОФ – 3.2.1 Обслуговування банкету - коктейлю 23 

 ОФ – 3.2.1 Обслуговування сімейних свят 24 

 ОФ – 3.2.1 Обслуговування кави  брейк 25 

 ОФ – 3.2.2 Зустріч відвідувачів і прийом замовлення 26 

 ОФ – 3.2.2 Підбір страв і вино-горілчаних виробів та коктейлів до страв 27 

 ОФ – 3.2.3 Досервірування столу у відповідності із замовленими стравами і 28 
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напоями 

 ОФ – 3.2.3 Подача страв  «порційно» 29 

 ОФ – 3.2.3 Подача страв «в обнос» 30 

 ОФ – 3.2.3 Подача страв «у стіл» 31 

 ОФ – 3.2.3 Подача страв з використанням приставного столика 32 

 ОФ – 3.2.3 Подавання гарячих закусок у порційному та загальному посуді 33 

 ОФ – 3.2.3 Подавання солодких страв у посуді для споживання 34 
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Професійна кваліфікація: офіціант 3-го розряду 

1. Кваліфікаційна характеристика 

3-й розряд 

Завдання та обов’язки. Готує залу до обслуговування споживачів. Отримує 

посуд, прибори, столову білизну. Полірує посуд, прибори. Складає серветки різними 

способами. Здійснює попередню сервіровку столів. Приймає замовлення від 

споживачів. Отримує страви в роздавальні та в буфеті. Подає страви і напої. 

Обслуговує неофіційні банкети. Оформляє рахунки і розраховується за ними зі 

споживачами. Прибирає використані посуд, прибори. Замінює столову білизну. 

Повинен знати: асортимент, рецептури, технологію виготовляння страв і 

напоїв; кулінарну характеристику страв і напоїв; правила і технічні прийоми 

обслуговування споживачів; форми складання серветок; правила оформлення столу 

квітами; види меню, порядок запису страв і напоїв у меню; правила і порядок 

подавання страв і напоїв, вимоги до їх оформлення і температури, відповідність 

асортименту винно-горілчаних виробів характеру страв; порядок оформлення 

рахунків та форми розрахунку зі споживачами, в тому числі кредитними картками; 

види і призначення посуду, приборів, столової білизни, способи їх зберігання; 

правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, ЕККА, 

виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та 

використання в технологічному процесі; правила роботи підприємств громадського 

харчування; санітарні правила для підприємств громадського харчування; правила 

роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами; основи 

психології; принципи професійної етики; іноземну мову в межах розмовного 

мінімуму; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої 

санітарії та особистої гігієни. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна 

освіта з присвоєнням кваліфікації офіціанта 3 розряду або повна загальна середня 

освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

Приклади робіт 
Прибирання та підготовка зали до обслуговування, естетичне оформлення 

декоративними елементами відповідно до тематики свята. Розміщення меблів у 

торговельному та банкетному залах (залежно від виду обслуговування). Отримання і 

підготовка столових приборів та посуду до обслуговування. Отримання і підготовка 

столової білизни до обслуговування. Накривання столів скатертинами. Складання 

серветок простим і складним способами (залежно від виду обслуговування). 

Попереднє та додаткове сервірування столів у відповідності до вимог і виду 

обслуговування з дотриманням послідовності. Зустріч і прийом відвідувачів та 

розміщення їх за столом. Подача меню, допомога при виборі страв, рекомендація 

напоїв до них. Прийом та оформлення замовлення, передача його на виробництво для 

виконання. Подавання страв і напоїв відповідно до послідовності, правил і технічних 

прийомів обслуговування споживачів. Обслуговування споживачів за столом, 

порціонування, розкладання багатопорційних страв та напоїв. Оформлення бланків 

рахунків і розрахунок за ними з відвідувачами в готівковій та безготівковій формі. 

Заміна столового посуду, приборів та скатертин під час обслуговування відвідувачів. 

Прибирання використаного посуду та приборів за допомогою засобів малої 

механізації. Прибирання столів та залів після обслуговування, наприкінці зміни. 

 


