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Тема. Складання графіків виходу на роботу для обслуговуючого персоналу закладу ресторанного 

господарства  згідно з чинним законодавством. 

Мета заняття: формування навичок та умінь складання графіків виходу на роботу. 

Наочність: ксерокопії графіків виходу на роботу обслуговуючого персоналу закладів 

ресторанного господарства різних типів (див. додаток 1). 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Слід зазначити, що для встановлення розпорядку роботи у кожному закладі ресторанного 

господарства складаються графіки виходу на роботу. Розрізняють денні, місячні і річні 

графіки. 

У денних графіках відбивається тривалість робочого дня, його початок і закінчення, час і 

тривалість обідньої перерви. 

У місячних графіках вказуються загальна кількість годин за місяць, чергування робочих днів і днів 

відпочинку. 

При виборі і складанні графіків враховують режим роботи закладу ресторанного господарства, 

графік завантаження торговельної зали. 

У закладах ресторанного господарства застосовують такі графіки виходу на роботу: лінійний, 

стрічковий (ступінчастий), підсумкового обліку робочого часу, двобригадний, комбінований. 

Лінійний графік передбачає одночасний прихід і відхід з роботи всіх працівників виробництва. 

Стрічковий (ступінчастий) графік передбачає вихід на роботу працівників в різний час групами 

або поодинці відповідно до завантаження торговельного залу. 

Графік підсумкового обліку робочого часу застосовується у закладах ресторанного господарства з 

нерівномірним завантаженням в окремі дні тижня або місяця, коли неможливо встановити 

робочий день нормальної тривалості. 

Двобригадний графік є різновидом графіка підсумкового обліку робочого часу. 

Комбінований графік передбачає поєднання різних графіків і застосовується у закладах 

ресторанного господарства з подовженим робочим днем. 

Для обліку робочого часу кожного працівника ведеться табель. Який підписує директор. Він є 

документом для нарахування заробітної плати. 

Зміст завдань 

1. Гриль-бар працює з 11.00 до 21.30, без вихідних. За штатним розписом у барі працює два 

бармени та два офіціанти. Скласти графік виходу на роботу працівників. Охарактеризувати даний 

графік. 

2. У їдальні пансіонату "Хвиля" працює вісім офіціантів і два адміністратори. Скласти графік 

виходу на роботу обслуговуючого персоналу, якщо їдальня працює з 9.00 до 19.30. 

3. Піцерія працює з 10.10 до 21.00. Відвідувачів у торговельній залі піцерії обслуговують 4 

офіціанти. У піцерії працює два адміністратори. Скласти графік виходу на роботу для 

обслуговуючого персоналу піцерії. 

4. У молочному барі працює 4 офіціанти і 4 бармени. Режим роботи бару з 11.00 до 22.00. скласти 

графік виходу на роботу обслуговуючого персоналу. 

Контрольні запитання 

1. Яке призначення денних і місячних графіків виходу на роботу? 

2. Яка тривалість робочого тижня згідно з трудовим законодавством? 

3. Для яких працівників встановлюється ненормований робочий день? 

4. Які чинники впливають на вибір і складання графіка виходу на роботу? 

5. Які особливості складання графіку підсумкового обліку робочого часу? 

6. Що передбачає стрічковий (ступінчастий) графік? 

7. Як складають лінійний графік? 

8. Які особливості складання комбінованого графіку? 
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