
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ» 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Основною метою рішення індивідуального завдання з дисципліни 

"Організація обслуговування" є застосування студентами знань та вмінь з 

правилами та методами обслуговування відвідувачів ресторанною продукції, її 

характеристика та правила реалізації, роботи закладів ресторанного 

господарства. 

Основним завданням індивідуальної роботи є оволодіння студентами знань 

для раціонального процесу обслуговування відвідувачів якісною продукцією та 

технікою її подавання у закладах ресторанного господарства. 

У процесі розв’язання завдань студенти повинні вміти: 

• користуватися нормативно-технологічною документацією; 

• оцінювати якість обслуговування кулінарною продукцією; 

• добирати посуд для подавання страв та напоїв; 

• добирати соуси та напої до страв; 

• визначати дотримання технологічних процесів приготування та подавання 

страв, напоїв у ресторані; 

• задовольняти смаки й запити відвідувачів, рекомендувати напої до страв. 

Оцінювання виконаної роботи перевіряється викладачем та виставляються 

бали відповідно до кредитно-модульного системи. 

І рівень складності – передбачає вирішення ситуаційного завдання; 

ІІ рівень складності – необхідно виконати творче завдання(створити 

презентацію). 

Завдання, студент отримує за порядковим номером у списку академічної 

групи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

І рівень складності 

Необхідно вирішити ситуаційне завдання 

Завдання 1. Ви - адміністратор прес-бару "Омега". Компанія "Санофі в 

Україні" оформила замовлення на обслуговування чергового прес-ланчу в 

рамках прес-клубу "Фокус на здоров'я", на який планує запросити близько 20 

представників провідних ділових, спеціалізованих видань та інформагенцій 

країни. 

Розробіть перелік заходів щодо підготовки залу прес-бару та технічного 

оснащення даного заходу. 

Завдання 2. Ви - адміністратор кафе "Вітамін". Плануються 

реконструкція та переоснащення закладу: організація дитячого містечка, 

відкриття кінозалу, кімнати відпочинку, живого куточка. 

Запропонуйте кольорову гаму інтер'єру закладу, оснащення дитячого 

містечка. Підберіть відеоматеріали для демонстрації в кінозалі. Внесіть 

пропозиції стосовно організації живого куточка. 

Завдання 3. Ведуча реаліті-шоу "Ревізор" Ольга Фрей-мут здійснила 

перевірку в японському ресторані вищого класу. Замовлені суші були загорнуті 

в світлі норі, що є порушенням технології приготування, оскільки норі мають 

бути темного кольору. Крім того, були допущені помилки щодо розміщення 

страв. Ємності з соусами і приправи до відповідних страв були поставлені 

ліворуч, а не праворуч відповідно до японського кулінарного етикету. 

Проаналізуйте, чи відповідає даний заклад вищезгаданому класу. 

Відповідь обґрунтуйте. 

Завдання 4. Ви - керівник кафе "Манго" - отримали дозвіл на 

організацію літнього майданчика. 

Запропонуйте декоративно-художнє оформлення, перелік продукції 

літнього майданчика. Підберіть устаткування для реалізації продукції 

Завдання 5. Ви - адміністратор ресторану за спеціальним замовленням 

(кейтеринг) - оформили замовлення на організацію проведення барбекю. 

Розробіть план підготовчих робіт. Підберіть устаткування, інвентар, 

інструменти для приготування кулінарної продукції на природі та посуд, 

набори для споживання страв. 

Завдання 6. У ресторані "Олімпус" класу "люкс" впроваджено послугу 

- жувальна гумка в подарунок - за умови, якщо клієнт замовить кулінарну 

продукцію на певну суму. 

Чи доречна вищезгадана послуга відповідно до соціальної адресності 

гостей закладу? Відповідь обґрунтуйте. 



Завдання 7. Ви - адміністратор ресторану "Стейкхаус. М'ясо і Вино". На 

даному етапі в закладі активно впроваджуються піар-акції з метою 

підвищення конкурентоспроможності. Відкрито корпоративний сайт, в якому 

наявні блоги персоналу, рубрики: "Страва від шефа", "Смакота", "Шедеври 

кулінарії", "Рум'яне, ніжне, соковите" тощо. 

Запропонуйте додаткові перспективні заходи 

Завдання 8. Ви - адміністратор ресторану сімейного відпочинку "Лель". 

Щоп'ятниці у закладі проводиться тематичний захід "Українські вечорниці". 

Запропонуйте програму заходу для дорослих відвідувачів та їхніх дітей. 

Внесіть пропозиції щодо дизайну та облаштування дитячих ігрових кімнат. 

Запропонуйте перелік послуг, які можуть надаватись у даному закладі. 

Завдання 9. Ви - метрдотель ресторану "Вишиванка". До Вас звернувся 

фуд-дизайнер Том Вулф із Великобританії, який зацікавився українською 

кухнею та планує написати книгу з рецептами української кухні для 

зарубіжних телешоу. 

Підберіть українські традиційні страви, які символізують нашу державу 

та найбільш повно розкривають сутність українського кулінарного 

менталітету. 

Завдання 10. Ви придбали перший поверх у житловому будинку з метою 

відкриття ресторанного комплексу на 300 місць. З питання проектування 

звернулися в архітектурний відділ міста, проте отримали відмову. Аргументи: 

близька відстань до поверхні ґрунтових вод, велика площа ресторану. 

Спрогнозуйте наслідки відкриття ресторану в даному житловому 

будинку. 

Завдання 11. Ви - адміністратор кафе "Преміум", яке розміщено на 

першому поверсі житлового будинку. До Вас надійшла колективна скарга від 

мешканців, які проживають на другому поверсі, щодо вібрації під час 

ввімкнення холодильних камер. 

Чи відповідають вимогам чинної нормативної документації 

архітектурно-планувальні та конструктивні показники закладу? Які подальші 

дії керівництва кафе? 

Завдання 12. Ви - керівник кафе "Блю-джаз", у складі якого цілодобово 

функціонує літнє кафе. До Вас надійшли скарги мешканців житлових будинків 

щодо порушення спокою після 22 години. 

Чи правомірне рішення щодо встановлення режиму роботи літнього 

кафе? Спрогнозуйте наступні дії для вирішення конфліктної ситуації. 

Завдання 13. Ви - керівник ресторану "Філадельфія". Дизайнер 

пропонує Вам насичено фіолетовий колір із дзеркальними стінами, під колір 

стін - скатертини та гардини. 



Вкажіть, чи таке поєднання сприяє комфортному відпочинку 

споживачів. Відповідь обґрунтуйте. 

Завдання 14. Під час бенкету споживачами була зіпсована ручка 

вхідних дверей. На прохання сплатити вартість ручки та її ремонт відвідувачі 

обурено заявили, що їх ніхто не попереджав про відповідальність та порядок 

відшкодування завданих збитків. 

Які пункти доцільно ввести в договїр-замовлення на організацію бенкету 

зі сторони закладу ресторанного господарства та замовника, аби уникнути 

можливих конфліктних ситуацій? 

Завдання 15. Ви - адміністратор кафе "Меланка". При закладі 

функціонує літній майданчик. Представник фірми-виробника "Оболонь" 

звернувся до Вас із претензією, чому в холодильних шафах, які були надані в 

оренду за умовами лізингу, розміщена не тільки фірмова продукція 

вищезгаданого виробника, а й сторонніх. 

Чи правомірні претензії представника фірми "Оболонь"? Яким чином 

вирішити дану проблему? 

Завдання 16. Під час оформлення замовлення споживач висловив 

побажання замінити соус "Майонез" на сметану, що не входить до складу 

замовленого салату. Офіціант прохання проігнорував. Незадоволений 

споживач вимагає Книгу відгуків і пропозицій, офіціант відмовляється надати 

її, аргументуючи тим, що на салат розроблена технологічна картка і зміни в 

технологію приготування кухарем самостійно не вносяться. 

Прокоментуйте ситуацію. Яким чином її можна вирішити? 

Завдання 17. Ресторан "Панська втіха" здійснює реалізацію кулінарної 

продукції на літній терасі. Обурений споживач звернувся до офіціанта з 

претензією, що той приніс замовлену страву "Морський дует", в якій була 

комаха. Офіціант агресивно намагається переконати клієнта, що комаха 

потрапила вже після того, як він подав страву і своєї провини в цьому не 

вбачає. Виник конфлікт. 

Яким чином можна було вирішити дану ситуацію без завдання шкоди 

іміджу закладу? 

Завдання 18. Ви - керуючий ресторану "Акрополь" і, згідно з 

побажаннями споживачів, рекомендуєте шеф-кухарю збільшити порцію мусу 

із королівської доради до рагу із морепродуктів. Проте останній заперечує, 

аргументуючи своє рішення технологією приготування та розробленою 

технологічною карткою на дану страву. 

Ваше бачення вирішення даної проблеми. 

Завдання 19.Ви - керівник ресторану "Атлантида" -працюєте спільно з 

дизайнером щодо облаштування вестибюлю, основного та бенкетного залів. 



Запропонуйте оснащення вищевказаних приміщень. Внесіть пропозиції 

щодо використання малих архітектурних форм, елементів аквадизайну. 

Завдання 20.Ви працюєте адміністратором ресторану вищого 

класу. Вам надійшло замовлення для організації обслуговування бенкету 

- весілля у кількості 100 гостей. Вам необхідно прийняти замовлення для 

обслуговування бенкету -весілля. 

Завдання 21. Ви спільно з колегою плануєте відкрити заклад 

ресторанного господарства швидкого харчування "Смачненько, швиденько". 

Вам більше до вподоби впровадження в закладі системи самообслуговування 

D2self (сенсорні термінали публічного доступу, на дисплеях яких наявні меню 

закладу з фотозображенням продукції, стисла інформація щодо інгредієнтів та 

теплової обробки сировини), що дає можливість відвідувачу самостійно 

сформувати замовлення. Колега заперечує цю ідею та пропонує традиційне 

обслуговування. Аргументуйте Ваші пропозиції. 

Завдання 22.. Ви - адміністратор ресторану "Мерилін", в якому 

планується впровадження системи "Ресторан +" переносних комп'ютерів типу 

PocketPC як робочих блокнотів офіціантів (мобільне робоче місце або 

мобільний термінал). Проте деякі офіціанти обурюються з приводу 

нововведення і пропонують залишити стару систему оформлення бланка 

рахунку - вручну. Аргументуйте переваги системи "Ресторан +". 

Завдання 23. Ви працюєте хостесом у барі "Саквояж" на 75 місць. У 

закладі наявний певний асортимент предметів сервування, проте їх 

недостатньо для ефективної роботи. Вам доручено поповнити запас посуду та 

столових наборів. 

Здійсніть розрахунок необхідних предметів сервування відповідно до 

норм оснащення закладів ресторанного господарства. Проаналізуйте 

забезпечення закладу посудом, наборами згідно з усіма позиціями. Внесіть 

пропозиції щодо придбання необхідної кількості предметів сервування. 

Завдання 24. Ви - адміністратор кафе загального типу з 

обслуговуванням офіціантами "Меркурій" структурного підрозділу 

кооперативного інституту. Після реконструкції бенкетний зал було додатково 

дооснащено чотиримісними прямокутними обідніми столами (6 штук) 

габаритними розмірами 120 х 80 см. 

Розрахуйте необхідну кількість скатертин та серветок, які потрібно 

докупити відповідно до норм оснащення столовою білизною закладів 

ресторанного господарства. 

Підберіть скатертини для столів вказаних розмірів. 

Завдання 25. У ресторані "Ноїв Ковчег" з 15 лютого відбудеться 

Гастрономічний фестиваль супів. Від шеф-кухаря будуть представлені супи: 



прозорий суп з фаршированим омлетом; домашній борщ "з печі" з 

пампушками; суп із домашньою локшиною; гарбузовий крем-суп; уха з 

дорадо. 

Підберіть відповідний посуд для подавання вказаних супів. 

Завдання 26. Ви - завідувач дієтичного відділення їдальні при 

промисловому металургійному підприємстві. Загальна кількість місць у 

їдальні - 400. Для організації дієтичного харчування виділяється 20 % від 

загальної кількості місць. Розрахуйте кількість місць у дієтичному відділенні. 

Завдання 27. Ви - адміністратор кафе "Бістро". До вас звернувся касир 

зі скаргою на те, що йому заважають акустична система, яка розміщується 

позаду нього, та постійна музика. 

Укажіть, до яких порушень функцій організму може призвести постійний 

шум. Здійсніть заходи щодо запобігання шкідливому впливу. 

Завдання 28. Ви - адміністратор фітобару "Чайна філософія" при 

спортивному комплексі. Режим роботи закладу - від 11 до 20 години. У 

Вашому підпорядкуванні працюють два бармени та два офіціанти. 

Складіть графік виходу на роботу працівників закладу. 

Завдання 29. Ви - адміністратор ресторану "Хуторок Ля Мер" і 

одночасно є керівником технологічної практики студента кооперативного 

коледжу. Проінструктуйте студента-практиканта щодо процесу підготовки 

торговельного залу до обслуговування. 

Завдання 30. Ви - адміністратор кафе загального типу з 

обслуговуванням офіціантами "Меркурій" структурного підрозділу 

кооперативного інституту. Після реконструкції бенкетний зал було додатково 

дооснащено чотиримісними прямокутними обідніми столами (6 штук) 

габаритними розмірами 120 х 80 см. 

Розрахуйте необхідну кількість скатертин та серветок, які потрібно 

докупити відповідно до норм оснащення столовою білизною закладів 

ресторанного господарства. 

Підберіть скатертини для столів вказаних розмірів. 

Завдання 31. Ви - адміністратор ресторану "Селена" -координуєте 

роботу офіціанта, який стажується у закладі та на даний час сервує стіл до 

вечері. Порекомендуйте форми складання серветок. 

Завдання 32. Ви - адміністратор ресторану, в якому плануються 

реконструкція будівлі з переорієнтацією закладу на грузинську кухню та зміна 

назви ресторану на "Тбілісі". 

Вкажіть напрями архітектурно-художнього конструювання будівлі, 

дизайну, підбору національного посуду, національних кулінарних страв. 

Завдання 33. Ви - адміністратор новоствореного пабу "Пивовар". 



Відповідно до концепції закладу було замовлено дерев'яні стільці у вигляді 

пивних бочок. Проте споживачі скаржаться на незручність під час сидіння, 

оскільки їх висота сягає до 900 мм, опора для ніг - відсутня. 

Яким чином владнати ситуацію? Яку вимогу варто враховувати для 

забезпечення комфортності гостей? 

Ситуація 34. Дівчина з пірсингом на нігті вказівного пальця має намір 

влаштуватися на роботу на посаду офіціанта. Ви готові прийняти її на роботу, 

але за умови зняти прикраси пірсингу, на що вона погодилася. 

Укажіть вимоги щодо носіння прикрас обслуговуючим персоналом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІІ рівень складності 

Необхідно виконати творче завдання (створити презентацію) 

Тематика: 

Розділ 1. Загальні положення функціонування закладів 
ресторанного господарства 

  

Тема . Характеристика типів закладів ресторанного господарства 

1. Класифікація закладів ресторанного господарства. 

2. Характеристика типів закладів ресторанного господарства. 

3. Класифікація та характеристика ресторанів, барів, кафе, закусочних, 

їдалень і буфетів. 

4. Спеціалізація закладів ресторанного господарства. 

5. Характеристика повносервісних та спеціалізованих ресторанів. 

6. Характеристика ресторанів із самообслуговуванням. 

7. Характеристика різновидів ресторанів, барів, кафе, їдалень, кейтерингу. 

8. Характеристика послуг закладів ресторанного господарства. 

Тема . Загальні вимоги до закладів ресторанного господарства різних 

типів 

1. Загальні вимоги до закладів ресторанного господарства різних типів згідно 

із стандартом. 

2. Вимоги до закладів ресторанного господарства різних типів і класів. 

3. Номенклатура додаткових послуг, які можуть надаватися у закладах 

ресторанного господарства різних типів. 

4. Склад приміщень для споживачів у закладах ресторанного господарства 

основних типів і класів. 

5. Сучасна концепція організації обслуговування споживачів у ресторані. 

6. Концептуальний ресторан, національний ресторан. 

7. Ресторан швидкого обслуговування споживачів. 

8. Особливості системи безпеки у закладах ресторанного господарства. 
 

Тема . Характеристика торговельних приміщень для обслуговування 

відвідувачів 

1.   Загальна характеристика дизайну закладів ресторанного господарства 

загальнодоступної мережі. 

2.   Характеристика матеріально-технічної бази для організації процесу 

обслуговування. 

3.   Характеристика торговельних приміщень для споживачів. 

4.   Поняття інтер'єру в торговельних приміщеннях закладів ресторанного 

господарства. 



 

 

Тема . Характеристика столового посуду, приборів і столової білизни 

1.   Основні види столового посуду і приборів, норми оснащення, 

характеристика асортименту, призначення. 

2. Характеристика порцелянового та фаянсового посуду. 

3. Характеристика керамічного посуду. 

4. Характеристика металевого посуду та приборів. 

5.    Характеристика скляного і кришталевого посуду. 

6.    Характеристика дерев'яного посуду і приборів. 

7.    Характеристика посуду і приборів із полімерних матеріалів, фольги та 

паперу. 

8. Види столової білизни, її характеристика та використання у закладах 

ресторанного господарства. 

Тема . Види меню та їх характеристика 

1. Призначення та класифікація меню. Характеристика різних груп меню: 

 вільного вибору (порційних страв, обмеженого, окремого дня, страв 

масового споживання); 

 скомплектованого (меню комплексного обіду в закладах швидкого 

обслуговування, меню загального столу в ресторані; меню денного 

раціону в соціально орієнтованих закладах харчування); 

 бенкетного; 

 комбінованого. 

2. Порядок розробки меню. 

3. Розподіл добової норми при складанні меню денного раціону. 

4. Порядок розміщення страв у меню залежно від його виду та типу закладу 

ресторанного господарства. 

5. Вимоги до оформлення меню в закладах ресторанного господарства різних 

типів і класів. 

6. Технологічна документація. 

7. Види Збірників рецептур страв, кулінарних і кондитерських виробів, їх 

призначення. 

Розділ 2. Технологія обслуговування споживачів у ресторанах 

Тема . Підготування до обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства 

1.   Підготування торговельних приміщень до обслуговування споживачів: 

прибирання приміщень, розміщення меблів. 

2.   Загальні правила сервірування стола. Підготування квітів. 



3.   Порядок накривання стола скатертиною. 

4.   Сервірування стола тарілками, приборами. 

5.   Сервірування стола скляним (кришталевим) посудом для напоїв. Способи 

складання серветок. 

6.   Види сервірування стола. Сервірування стола при обслуговуванні 

туристів. 

7.   Підготовка персоналу до обслуговування споживачів: зовнішній вигляд 

обслуговуючого персоналу, формений одяг і взуття, етика поведінки, 

проведення інструктажів. 
 

Тема . Загальна характеристика дизайну закладів ресторанного 

господарства 

1.   Види елементів дизайну закладів ресторанного господарства (дизайн 

світла, фітодизайн, аквадизайн, використання елементів флористики). 

2.   Роль освітлення у дизайні інтер'єру закладу ресторанного господарства. 

3.   Оформлення торговельних залів у закладах ресторанного господарства 

відповідно до концептуальності, зручності та комфортності, естетичності, 

ергономічності. 

4.   Культура і дизайн стола. Квіткові композиції столів, їх розміри, склад. 

5.   Оформлення столів квітами залежно від їх призначення (основні, 

фуршетні, сервувальні, винні), форми (круглі, овальні, квадратні), а також 

від їх розташування. 

6.   Особливості оформлення квітковими композиціями фур-шетних, 

сервувальних та винних столів. Форми розставлення столів для бенкетів.  

7.   Столова білизна, що використовується для ресторанів вищого класу та 

класу люкс. Кольорова гама, розміри, дизайн скатертин і серветок. Форми 

складання серветок. 
 

Тема. Правила подавання страв і гарячих напоїв 

1.   Особливості сервування стола при подаванні перших страв. 

2.   Технологія подавання перших страв: прозорих супів із гарнірами, супів-

пюре, заправних супів, холодних супів. 

3.   Техніка обслуговування споживачів за столом при подаванні перших 

страв. 

4.   Подавання делікатесних холодних закусок із морепродуктів. 

5.   Особливості сервування стола при подаванні закусок і холодних страв, 

других гарячих страв. Підбір посуду для подавання та послідовність 

подавання холодних страв і закусок, других гарячих страв. 

6.   Технологія подавання закусок і холодних страв, других гарячих страв. 

Фламбування страв. 



 
 


