
 

 



 

 



1.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4  

Галузь знань 

18 «Виробництво та 

технології» 

Нормативна 

(вибіркова) 

 

Модулів – 3 

Спеціальність: 181 

«Харчові технології» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 8 
2-й 

 
Семестр 

Загальна кількість 

годин –120   

3-й 
 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента - 80 

 

Освітній рівень: 

магістр 

Освітня програма: 

«Технології харчування» 

 

20 год. 
 

Практичні, семінарські 

 
- 

Лабораторні 

 

20 год. 
 

Самостійна робота 

80 
 

Індивідуальні 

завдання:___ год. 

Вид контролю: залік 

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни: - формування здобувачами теоретичних знань з 

наукових основ зберігання та споживання алкогольних напоїв шляхом 

поглибленого вивчення основних підходів, принципів і методів роботи сомельє; 

вироблення у здобувачів практичних навичок і вмінь у вирішенні виробничих 

ситуацій, прищеплення їм відповідальності за якість виконання посадових 

обов’язків; розкриття психологічних аспектів керування процесом споживання 

алкогольних напоїв з метою підвищення культури споживача; визначення шляхів 

використання отриманих знань для забезпечення стійкої, надійної і ефективної 

роботи закладів ресторанного господарства завдяки забезпеченню 

конкурентоспроможності продукції і послуг об’єкта. 

Завдання дисципліни: визначення кола обов’язків та правил роботи 

сомельє; вивчення основ складання винної карти; вивчення класифікації 

алкогольних та безалкогольних напоїв; ознайомлення із особливостями 

виробництва алкогольних напоїв; визначення особливостей поєднання страв із 

напоями та правил їх дегустації; вивчення правил та методів зберігання і 

подавання алкогольних напоїв та сигар. 

Програмні результати навчання: Вміти самостійно приймати 

нестандартні рішення творчого характеру та реалізовувати їх у практичній 

діяльності. Обґрунтовувати пропозиції щодо удосконалення технологій, 

покращення якості продуктів харчування, умов їх зберігання та реалізації. Вміти 

логічно формулювати думки, презентувати результати творчо виконаної роботи 

та мати практичні навички ділового професійного спілкування українською і 

принаймні однією з іноземних мов. Демонструвати ініціативу та підприємливість 

під час розробки та реалізації інновацій технічного і технологічного спрямування. 

Вміти аналізувати діяльність закладів ресторанного господарства, підвищувати 

ефективність їхнього функціонування шляхом застосування інноваційних 

підходів в організації їхньої діяльності, наукового обґрунтування вибору 

технологічного устаткування, джерел енергозабезпечення, сировинної бази тощо. 

  



Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, студенти повинні: 

знати: посадові обов’язки сомельє, особливості формування винної карти 

підприємства, класифікацію вин, історію виробництва, сорти винограду та 

терруар як основні фактори якості вина, класифікацію та характеристику міцних 

алкогольних напоїв, країни-виробники сигар, способи їх виробництва, зберігання 

та подавання, особливості подавання алкогольних напоїв, матеріально-технічне 

забезпечення роботи сомельє, культуру споживання вина. 

вміти: впроваджувати сучасні підходи, принципи і методи роботи сомельє 

у діяльність закладів ресторанного господарства, створювати необхідний престиж 

закладу в очах відвідувачів і, поряд із цим, сприяти підвищенню комерційної 

результативності роботи закладу. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей: 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми наукового, технічного та педагогічного характеру у процесі навчання, 

науково-дослідної, освітньої діяльності та у виробничих умовах, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності з дисципліни «Основи роботи сомельє»: 

- здатність застосовувати інформаційні і комунікаційні технології для 

пошуку та аналізу науково-технічної інформації, організації наукових 

досліджень, оброблення одержаних результатів, впровадження інновацій; 

- здатність працювати в контексті міжнародної інтеграції; 

- здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

Фахові компетентності з дисципліни «Основи роботи сомельє»: 

- знання теорії, закономірностей, методів (алгоритмів) і способів діяльності, 

що достатні для формування та впровадження власної моделі професійної 

діяльності, в тому числі в екстремальних умовах; 

- вміння складати та оформлювати науково-технічну та нормативну 

документацію, наукові звіти, доповіді, статті, охоронні документи та ін.; 



- здатність до удосконалення існуючих та розроблення нових технологічних 

рішень, оптимізації технологічних процесів; 

- здатність впроваджувати інноваційні харчові технології з врахуванням 

енерго- та ресурсозбереження і покращення якісних показників харчової 

продукції та прогнозувати подальший розвиток галузі; 

- здатність організовувати систему контролю якості та безпечності 

продовольчої сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів; 

- уміння презентувати результати наукових  досліджень і проектних рішень 

українською та іноземною мовами; 

- вміння проектувати і проводити пошукові та випробувальні роботи у 

виробничих умовах; 

- здатність використовувати професійно-профільовані знання для 

розроблення програм розвитку та ефективного функціонування 

підприємств галузі; 

- здатність застосовувати інноваційні технології виробництва та зберігання 

харчової продукції, впроваджувати сучасні прогресивні технології 

виробництва на підставі раціонального використання сировини; 

- здатність до впровадження інновацій в закладах ресторанного 

господарства, вирішення завдань для їхнього ефективного 

функціонування. 

  



3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основи організації роботи сомельє.  

Тема 1. Міжнародний досвід професіональної підготовки сомельє.  

Міжнародний досвід професіональної підготовки сомельє. Вимоги до 

отримання ступеню Майстер сомельє. Міжнародна гільдія сомельє. 

Кваліфікаційна підготовка сомельє. Обовязки, правила, основні методи і форми 

роботи сомельє. Сомельє як слуга вину і людям. Поєднання в собі декілька 

професій. Організаційні роботи по формуванню винного асортименту. Роль 

виногастрономії у формуванні винного асортименту 

Тема 2. Кваліфікаційна підготовка сомельє.  

Обов`язки, права, основні методи і форми роботи сомельє. 

Тема 3. Роль виногастрономії у формуванні винного асортименту. 

Еногастрономія. 

Змістовий модуль 2. Обслуговування гостей напоями. 

Тема 4. Порядок приймання замовлення та основні правила 

обслуговування. 

Замовлення вина, його підготовка та правила подачі. Правила подавання 

білих та червоних вин. Наповнення чарок. Техніка декантування вина. 

Тема 5. Карта вин ресторану. Правила складання. 

Формування винного асортименту. Типи винної карти. Правила складання 

винної карти. Класична структура винної карти. 

Тема 6. Культура споживання алкогольних напоїв. 

Професійні вимоги до персоналу відповідального за обслуговування гостей 

напоями. Рекомендації щодо вживання вин. Рекомендації щодо вживання 

алкогольних напоїв.  

  



4. Орієнтовна структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів 

 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Основи організації роботи сомельє 

Тема 1. 

Міжнародний 

досвід 

професіональної 

підготовки сомельє 

16 2  2  12       

Тема 2. 

Кваліфікаційна 

підготовка сомельє 

20 4  4  12       

Тема 3. Роль 

виногастрономії у 

формуванні 

винного 

асортименту 

22 4  4  14       

Разом за  

модулем 1 
58 10  10  38       

Модуль 2. 

Змістовий модуль 2. Обслуговування гостей напоями 

Тема 4. Порядок 

приймання 

замовлення та 

основні правила 

обслуговування. 

22 4  4  14       

Тема 5. Карта вин 

ресторану. 

Правила 

складання. 

22 4  4  14       

Тема 6. Культура 

споживання 

алкогольних напоїв 

18 2  2  14       

Разом за  

модулем 2 
62 10  10  42       

ІНДЗ             

Усього годин 120 20  20  80       

 

       

  



5. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 
Сомельє – характеристика професії. Поєднання в собі 

декілька професій. 
2 - 

2 
Організаційні роботи по формуванню винного 

асортименту. 
4 - 

3 Еногастрономія. Її особливості. 4 - 

4 Основні види столового посуду та наборів. 4 - 

5 
Визначення потреби матеріально-технічного оснащення 

підприємств барного господарства. 
4 - 

6 Асортимент вин. Декантація вин. 2  

Разом 20  

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/

п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 2 3 4 

1 

Ознайомлення з історією виникнення професії 

сомельє, особливостями роботи сомельє на прикладі 

одного з діючих ресторанів міста. 

3  

2 

Правила підбору вин для винного погребу ресторану, 

правила та вимоги до оформлення винної карти 

ресторану. Складання винної карти підприємства. 

3  

3 
Класифікація вин. Найорганічніші поєднання вин із 

продукцією ресторанного господарства. 
3  

4 Класифікація сортів винограду» 3  

5 

Вина Франції - марки, їх характеристика. Підібрати 

сомельє для віртуального ресторану, описати вимоги 

до нього (стать, вік, досвід роботи,  зовнішній вигляд, 

одяг). 

4  

  



Продовження таблиці 

1 2 3 4 

6 

Вина Італії – марки та їх характеристика. Підібрати 

сомельє для віртуального ресторану, описати вимоги 

до нього (стать, вік, досвід роботи, зовнішній вигляд, 

одяг). 

4  

7 

Вина Іспанії - марки, їх характеристика. Підібрати 

сомельє для віртуального ресторану, описати вимоги 

до нього (стать, вік, досвід роботи, зовнішній вигляд, 

одяг). 

4  

8 

Вина Португалії - марки, їх характеристика. Підібрати 

сомельє для віртуального ресторану, описати вимоги 

до нього (стать, вік, досвід роботи, зовнішній вигляд, 

одяг). 

4  

9 

Вина Німеччини - марки, їх характеристика. Підібрати 

сомельє для віртуального ресторану, описати вимоги 

до нього (стать, вік, досвід роботи, зовнішній вигляд, 

одяг). 

3  

10 

Вина країн Східної Європи - марки, їх характеристика. 

Підібрати сомельє для віртуального ресторану, 

описати вимоги до нього (стать, вік, досвід роботи,  

зовнішній вигляд, одяг). 

3  

11 

Номенклатура та характеристика вин Нового Світу, 

країн Азії та Африки". Обґрунтування вибору 

асортименту вин цього регіону для винної карти 

віртуального ресторану. 

3  

12 

Номенклатура та характеристика вин України. 

Особливості подавання та найкращих смакових 

поєднань окремих марок вин. 

3  

13 

Вина Молдови - марки, їх характеристика. 

Особливості подавання та найкращих смакових 

поєднань окремих марок вин. 

3  

14 

Вина Грузії - марки, їх характеристика. Особливості 

подавання та найкращих смакових поєднань окремих 

марок вин. 

3  

15 

Вина Вірменії - марки, їх характеристика. Особливості 

подавання та найкращих смакових поєднань окремих 

марок вин. 

3  

16 

Вина Азербайджану - номенклатура, характеристика, 

особливості. Особливості подавання та найкращих 

смакових поєднань окремих марок вин. 

3  

  



Продовження таблиці 

1 2 3 4 

17 

Номенклатура та характеристика бренді; віскі - 

виробники, марки, їх характеристика. Особливості 

подавання окремих міцних напоїв. 

3  

18 

Джин - виробники, марки, їх характеристика. Ром - 

номенклатура, характеристика, особливості. 

Особливості подавання окремих міцних напоїв. 

3  

19 

Горілка – виробники, марки, їх характеристика. Текіла 

- виробники, марки, їх характеристика. Особливості 

подавання окремих міцних напоїв. 

3  

20 
Лікери - номенклатура, виробники, характеристика. 

Особливості подавання окремих міцних напоїв.  
3  

21 

Сигари, країни- виробники, їх номенклатура, 

особливості подавання, споживання, підбір сигарної 

продукції для віртуального ресторану. Обґрунтування 

запропонованого асортименту. Способи виробництва 

сигар, їх зберігання. 

4  

22 

Прийоми подавання різних алкогольних напоїв, 

рекомендації споживачеві віртуального ресторану 

щодо поєднання вин із замовленими стравами, 

подавання замовленого напою. 

3  

23 

Характеристика та призначення основного інвентарю 

сомельє. Характеристика та призначення основного 

посуду для подавання напоїв. 

3  

24 
Матеріально-технічне забезпечення винного погреба 

та приміщення для зберігання сигар. 
3  

25 
Основні принципи еногастрономії, історичні витоки 

етикету вина, вплив температури на якість вина. 
3  

Разом  80  

 

7. Методи навчання 

Під час викладання дисципліни «Основи роботи сомельє» 

використовуються наступні методи (технології) навчання: лекції, лабораторні 

заняття, самостійна робота, метод проблемного викладання; метод роботи в малих 

групах; аналіз ситуації, помилок, колізій, казусів; брейнстормінг («мозковий 

штурм»); коментування, оцінка (або самооцінка) дій учасників; дистанційне 

навчання. 

Основною платформою для проведення дистанційного навчання є система 

MOODLE (https://moodle.udau.edu.ua/)/ 

https://moodle.udau.edu.ua/)/


8. Методи контролю 

Усне опитування, письмове опитування, тестування. 

Дисципліна має три модулі, які охоплюють матеріал усіх тем. 

Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою. Визначення 

рівня засвоєння матеріалу відбувається згідно тем теоретичного заняття, які 

входять до відповідного змістового модуля у вигляді усної відповіді та тестових 

завдань. 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту лабораторних 

робіт, тестів, самостійної роботи. 

 



9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний (модульний) контроль 

Підсумковий 

контроль 
Сума 

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Кількість балів за 

модуль 
40 30 

Змістові модулі Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 30 100 

Кількість балів ЗМ 10 20 10 10 10 10 
  

 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки для лабораторних занять з курсу «Основи роботи 

сомельє» для студентів, що навчаються за спеціальністю 181 «Харчові 

Технології» освітньої програми «Технології харчування». – Умань, 2020. 

 – 40 с. 

  



11. Рекомендована література 

Базова 

1. Архипов В. В. Организация работы сомелье (все о вине в ресторане) : 

Учеб. пособие / В. В. Архипов, В. Г. Крюковская. Киев : Центр учебной 

литературы, 2009. 304 с. 

2. Архіпов В.В. Организация работы сомельє (все о вине в ресторане) 2-е 

изд.:уч.пос. [для студ.высш.учеб.зав.] Киев: Центр учбової літератури, 2016. 

304 с.: Текст: рос. 

3. Гаевой И., Крюковская В. Как правильно подобрать вино // Гостиничный 

бизнес. 2001. С. 70. 

4. Ковалевский К. А. Технология и техника виноделия : Учебн. Пособие / К. 

А. Ковалевский, Н. И. Ксенжук, Г. Ф. Слезко. Київ : ИНКОС, 2004. 560с. 

(Пищевая промышленность). 

5. Корнеев А. Вина Италии: Второе итальянское возрождение. Москва: Изд-

во Жигульского, 2001. 

6. Купцов А. Вина Франции. Москва: ООО "Современные розничные и 

ресторанные технологии", 2001. 

7. Психологические аспекты подбора и проверки персонала. Москва: 

Управление персоналом, 1996. 

8. Тузмухамедов Э. Шотландский виски. Москва: Современные розничные и 

ресторанные технологии, 2001. 

9. Усов В.В. Организация обслуживания в ресторанах. Москва: Высш. шк., 

1990. 

10. Фуркевич В.А. Шампанское Украины и классическая технология // Сад, 

виноград и вино Украины. 2001. №8-10. 

11. Чалова Н.В. Практикум для официантов, барменов по обслуживанию 

посетителей в ресторанах: Учеб. пособие. Ростов-н/Д, 2002.351 с. 

12. Человек с подносом // Питание и общество. 2002. № 2. С. 22-23. 

13. Чех А. Сомелье! // Продукты питания. 2002. № 4. С. 9. 

14. Шевырев С. Сомелье //Гостиничный бизнес. 2001. № 1. С. 66-67. 



Допоміжна 

Журнали: 

1. Журнал профессионалов ресторанного бизнеса «Ресторатор» 

2. «Школа гастронома» 

3. «Food & Drinks» 

4. «Питание и общество» 

5. «Торговля за рубежем» 

6.«Капитал» 

7. «Дринк» 

8. «Кабаре (кафе, бары, рестораны)» 

9. «Магазин, ресторан, отель» 

10. «Светские развлечения» 

11. «Витрина. Ресторанный бизнес» 

12. «ПиР. Питание и развлечения» 

12. «Гостиничный бизнес» 

14. «Гостиничный и ресторанный бизнес» 

15.  «Ресторанные ведомости»  

13. Інформаційні ресурси 

1. www.spirtnoye.r2.ru (Правила дегустації) 

2. www.restaurator.ru (Характеристики вин) 

3. www.logosvшe.com (Офіційний сайт торгового дому "Логос") 

4. goodwine.ua/ru/sommelier-school-school_info 

5. www.sommelier-school.kiev.ua 

6. www.ovine.ru/articles/sommelier.htm 

7. www.koblevo.ua/wine/somele/ 

8. sigaretazlo.ru 

9. smokersmag.com/cigar 

10. cigar-club.narod.ru/business.htm 


