
 

 

 



 
 

 

 

 



ВСТУП 

 

 Програма вступного випробування з дисциплін професійної підготовки 

для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» підготовлена відповідно до 

Галузевого стандарту вищої освіти України освітньо-професійної програми 

(ОПП) підготовки молодшого спеціаліста за напрямом 0504 «Туризм»  

спеціальності 5.050403 «Організація обслуговування в готелях і туристичних 

комплексах» та Галузевого стандарту вищої освіти України освітньо-

професійної програми (ОПП) підготовки бакалавра галузі знань 1401 «Сфера 

обслуговування» напрямів підготовки 140103 «Туризм» та 6.140101 «Готельно-

ресторанна справа» 

 Вступне випробування має форму письмового тестування і призначено 

для виявлення рівня підготовки вступника, ступеня опанування ним 

професійних знань та вмінь. 

 Програма вступного випробування складається із трьох розділів: 

1. Основи менеджменту; 

2. Організація ресторанного господарства; 

3. Технологія продукції ресторанного господарства. 

 

 

 



ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 

1.Основи менеджменту 

 

1.1. Теоретичні засади менеджменту підприємства. Сутність управління та 

менеджменту. Суб'єкт та об'єкт управління, їх характеристика, взаємозв'язок та 

взаємодія. Менеджмент, як вид професійної управлінської діяльності в умовах 

ринкових відносин. Характеристика і аналіз різних визначень менеджменту. 

Управлінські відносини, як предмет вивчення дисципліни. Менеджмент, як 

наукова дисципліна. Еволюція наукових шкіл менеджменту. Наукові підходи до 

менеджменту. Принципи менеджменту. Рівні менеджменту. Цілі менеджменту, їх 

характеристика, значення і класифікація. Функції менеджменту. Задачі 

менеджменту.  

2.2. Функції менеджменту 

Функціональна спеціалізація управління в закладах готельно-

ресторанного господарства. Класифікація функцій менеджменту. Основні 

(загальні) та спеціальні функції менеджменту, їх взаємозв'язок. Сутність та 

зміст функції планування і прогнозування. Характеристика факторів, що 

впливають на процес планування. Принципи планування. Рівні планування 

діяльності закладів готельно-ресторанного господарства. Функція організації, як 

базисна функція менеджменту, її зміст та напрями реалізації в закладах готельно-

ресторанного господарства.. Координування, як функція забезпечення ритмічної 

роботи закладу, умови її виконання. Функція мотивації (стимулювання) її 

сутність і значення, порядок і напрями реалізації в закладах готельно-

ресторанного господарства. Характеристика теорій мотивації. Функція контролю, 

як форма зворотного зв'язку від підрозділів закладу до органів управління. Види 

контролю в підприємстві. Органи зовнішнього і внутрішнього контролю за 

діяльністю підприємств готельно-ресторанного господарства. Попередній, 

поточний і заключний контроль Регулювання процесу виробництва і 

обслуговування на основі контролю за діяльністю підрозділів підприємства. 

Характеристика та класифікація спеціальних (конкретних) функцій 

менеджменту підприємства. Співвідношення і взаємозв'язок функцій 

менеджменту в управлінських системах різних рівнів. 

1.3. Методи менеджменту 

Сутність методів менеджменту, їх зміст і зв'язок з функціями управління. 

Значення системи методів менеджменту в роботі закладів готельно-

ресторанного господарства. Мотиваційна природа методів менеджменту. 

Класифікація методів менеджменту, їх взаємозв'язок. Економічні методи 

менеджменту, їх значення та напрямки використання в закладах готельно-

ресторанного господарства. Зміст економічних методів менеджменту, 

комерційний розрахунок, ціноутворення, прибуток, матеріальне стимулювання. 

1.4. Функціональна структура підприємства 

Поняття та різновиди підприємств. Організаційно-функціональна структура 

підприємства. Класифікація служб, підрозділів та посад підприємства. Зміст 

управління основними службами підприємства. Організація вищої управлінської 

ланки підприємства та особливості управління його функціональними 

підрозділами. 



1.7. Управління персоналом підприємства  

Роль персоналу в досягненні ефективності та підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. Фактори, що визначають підвищену 

увагу менеджменту до персоналу підприємства. Особливості та проблеми 

управління персоналом підприємства. Визначення і класифікація персоналу 

підприємства. Кількісні та якісні характеристики персоналу. Організаційна 

поведінка як об'єкт управління, та фактори що визначають її якість в 

підприємствах готельного та ресторанного господарства. Зміст та завдання 

управління персоналом підприємства. Кваліфікаційна структура персоналу 

підприємства. Професії та посади основних підрозділів підприємства. 

Корпоративна культура та її елементи в управлінні персоналом підприємства. 

 

2. Організація ресторанного господарства 

 

2.1. Основи організації роботи закладів ресторанного господарства 

Підприємство - основна ланка галузі з постачання послуг. Організація надання 

послуг як сфера комерційної діяльності закладів ресторанного господарства. 

Загальні особливості ринку послуг. Основні поняття та визначення у сфері 

послуг (послуга, надання послуги, постачальник послуги, виконавець послуги, 

споживач послуги, група однорідних послуг, підгрупа однорідних послуг, вид 

послуг та ін.). Сутність, форми і функції конкуренції на ринку послуг. 

Конкурентна стратегія закладів ресторанного господарства на ринку послуг. 

Класифікація закладів ресторанного господарства згідно ДСТУ 4281:2004. 

Загальні вимоги до закладів ресторанного господарства. Характеристика 

структурно-функціональних параметрів закладів ресторанного господарства 

Характеристика типів та класів закладів ресторанного господарства. 

Характеристика заготівельних підприємств: фабрики-заготівельної, фабрики-

кухні, домової кухні, спеціалізованих цехів. Раціональне розміщення мережі 

закладів ресторанного господарства. Основні правила роботи закладів 

ресторанного господарства. Основні вимоги щодо роботи суб'єктів господарської 

діяльності (закладів, підприємств) усіх форм власності, що здійснюють 

діяльність на території України у сфері ресторанного господарства. 

Характеристика виробничо-торговельної структури закладів ресторанного 

господарства. 

2.2.Організація постачання закладів ресторанного господарства 

Основні принципи та особливості організації постачання закладів 

ресторанного господарства в сучасних умовах. Джерела, види та форми 

постачання. Організація продовольчого постачання закладів ресторанного 

господарства: функції служби продовольчого постачання, характеристика 

транзитної та складської форм поставок сировини та продовольчих товарів, 

централізованого та децентралізованого способів доставки товарів, кільцевого та 

маятникового маршрутів завезення товарів. Критерії вибору постачальників в 

аспекті закупівельної логістики. Організація договірних взаємовідносин із 

постачальниками. Моделювання умов укладання угод із закупівлі товарних 

ресурсів. Організація вхідного контролю якості товарів та продовольчої 

сировини згідно СанПіН 42-123-5777-91. Організація матеріально-технічного 

забезпечення. Форми постачання та вибір постачальників. Номенклатура 



предметів матеріально-технічного оснащення. Норми та методи визначення 

потреби в предметах матеріально-технічного призначення. 

2.3. Організація роботи складського, тарного та транспортного 

господарств. 

Організація роботи складського господарства. Основні функції та 

призначення складського господарства. Організація складських процесів з 

елементами логістики. Площі та принципи розміщення складських приміщень. 

Правила приймання та відпускання товарів. Шляхи удосконалення організації 

складського господарства. Організація тарного господарства. Значення тари та її 

роль в організації товароруху. Класифікація тари. Ефективність раціональної 

організації тарного господарства закладів ресторанного господарства. 

Організація транспортно-експедиційних операцій та транспортного 

господарства. Види транспорту, які використовуються для постачання закладів 

ресторанного господарства продовольчими товарами та засобами матеріально-

технічного  призначення.   Оптимізація  маршрутів  доставки  товарів.  Шляхи 

підвищення ефективності використання транспортних засобів у ресторанному 

господарстві. 

2.4. Основи організації виробництва продукції у закладах ресторанного 

господарства 

Виробничий процес як основа формування закладу ресторанного 

господарства. Класифікація виробничих процесів. Основні та допоміжні операції. 

Основні принципи організації виробництва у закладах ресторанного 

господарства. Раціональна організація виробничого процесу в просторі та часі. 

Типи виробництва, їх організаційно-економічна характеристика. Вплив типу 

виробництва на його організаційно-технічну побудову й ефективність. 

Організація дільниць, відділень, окремих робочих місць. Організаційні основи 

оперативного планування виробництва у закладах ресторанного господарства. 

Виробнича програма закладу ресторанного господарства. Значення та склад 

виробничої програми підприємства. Види меню та їх характеристика. 

Оптимізація меню як складова стратегічного планування діяльності закладів 

ресторанного господарства. Фактори, що впливають на складання меню. Основи 

організації виробничих цехів. Загальна характеристика виробничих цехів -

заготівельних, доготівельних, спеціалізованих. Організація роботи цеху з 

виробництва напівфабрикатів з м'яса. Організація роботи борошняного цеху. 

Асортимент та потужність борошняних цехів. Організація роботи допоміжних 

приміщень. Організація роботи мийної кухонного посуду. 

2.5.Основи технологічного процесу обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства. 

Основні поняття: процес обслуговування, умови обслуговування. 

Системний підхід до процесу обслуговування у закладах ресторанного 

господарства. Класифікація методів обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства: обслуговування офіціантами, самообслуговування, 

комбінований метод. Класифікація форм самообслуговування та їх 

характеристика. Структура процесу самообслуговування. Змішані форми 

обслуговування споживачів та сфери їх застосування. Вимоги до організації 

обслуговування споживачів згідно з "Правилами роботи закладів (підприємств) 

громадського харчування" (Наказ Міністерства економіки та з питань 



Європейської інтеграції України від 27.07.2002 № 219). Методи вивчення попиту 

споживачів: анкетне опитування, інтерв'ю, облік продажу страв за допомогою 

ПЕОМ тощо. Порядок розробки анкети. Рекламні засоби, які використовуються в 

закладах ресторанного господарства. 

2.6.Характеристика матеріально-технічної бази для організації 

обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства. 

Характеристика споруд та будівель, в яких розташовані заклади 

ресторанного господарства. Екстер'єр підприємства, як елемент рекламних 

засобів. Інтер'єр як елемент внутрішньої реклами. Вимоги до оформлення 

інтер'єру у закладах ресторанного господарства різних типів і класів. Сучасні 

види та тенденції розвитку інтер'єру закладів ресторанного господарства. 

Характеристика торгівельних приміщень: вестибюль, аванзала, банкетна зала, 

сервіс-бар (буфет), мийна столового посуду, сервізна. Характеристика предметів 

матеріально-технічного забезпечення. Обладнання торгівельних залів. 

Характеристика столів: ресторанних, банкетних, фуршетних, підсобних; 

сервантів, стільців тощо. Класифікація столового посуду за видом матеріалу, за 

функціональним призначенням, за застосуванням. Характеристика металевого 

посуду та приборів. Посуд з фольгокартону. Сфера застосування металевого 

посуду та посуду з фольгокартону. Характеристика та призначення скляного 

посуду. Характеристика і призначення посуду та приборів із полімерних 

матеріалів. Характеристика та призначення посуду з дерева, паперу тощо. 

Характеристика та призначення столової білизни: скатертини, серветки, ручники, 

рушники. 

2.7. Організація та моделювання процесу повсякденного обслуговування 

різних контингентів споживачів в закладах ресторанного господарства 

Характеристика меню. Призначення та принципи його складання. Види 

меню, їх оформлення. Характеристика прейскуранту, винної та коктейльної 

картки. Клінінгові технології підготовки торгових приміщень до обслуговування 

споживачів, їх санітарно-гігієнічна спрямованість. Попереднє сервірування столу. 

Особливості попереднього сервірування столу до сніданку, обіду, вечері. 

Технологічний процес обслуговування споживачів у ресторані. Способи подання 

страв та закусок: в обнос, з використанням підсобного столу, в стіл. Правила 

подання страв та напоїв: послідовність подання, температурний режим, 

відповідний посуд, прибори тощо. Особливості подавання буфетної продукції. 

Правила вибору та техніка подавання алкогольних та безалкогольних напоїв до 

закусок та страв. 

Правила подання холодних страв та закусок, гарячих закусок. 

Правила подання солодких страв та напоїв власного виробництва. Правила 

подання холодних та гарячих солодких страв. Правила подання холодних та 

гарячих напоїв. Правила прибирання використаного посуду та розрахунку зі 

споживачами. Обслуговування споживачів у кафе, закусочних. Організація 

роботи буфетів. Організація роботи барів, їх класифікація. Організація робочого 

місця бармена. 

2.8. Організація та моделювання процесу повсякденного обслуговування 

певного контингенту споживачів у закладах ресторанного господарства 

Організація обслуговування згрупованого контингенту споживачів за 

місцем роботи. Типи закладів ресторанного господарства за місцем роботи. 



Рекомендовані форми обслуговування споживачів у закладах ресторанного 

господарства за місцем роботи. Організація обслуговування розгрупованого 

контингенту споживачів. Основні принципи організації обслуговування. 

Особливості організації харчування студентів. Типи закладів ресторанного 

господарства за місцем навчання. Організація дієтичного харчування. 

Організація харчування учнів технікумів і ПТУ за місцем навчання. Особливості 

організації харчування споживачів у закладах лікувально-оздоровчого 

відпочинку: санаторіях, пансіонатах, базах відпочинку. Організація 

обслуговування споживачів на залізничному транспорті. Організація 

обслуговування споживачів в аеропортах, на борту літака. Особливості 

організації обслуговування пасажирів водного транспорту. 

2.9. Спеціальні форми обслуговування, які використовуються в закладах 

ресторанного господарства 

Організація проведення банкетів та прийомів. Розробка плану проведення 

бенкетів з використанням методу сіткового планування та управління (СПУ). 

Організація обслуговування бенкетів за столом. Організація проведення бенкету 

за столом з повним обслуговуванням офіціантами. Особливості організації 

проведення офіційного бенкету-прийому за протоколом. Види прийомів: бен-кет-

діловий сніданок, фуршет, коктейль, "келих вина", "келих шампанського", обід, 

вечеря. Характеристика меню. Підготовка приміщення до обслуговування та 

вибір варіанта розміщення меблів у залі. Складання схеми розміщення гостей за 

столами. Особливості сервірування бенкетних столів. Організація обслуговування 

споживачів на бенкеті-прийомі. Організація проведення банкету за столом з 

частковим обслуговуванням офіціантами. Характеристика меню. Особливості 

сервірування столу. Організація обслуговування споживачів під час проведення 

бенкету. Організація обслуговування бенкетів групи фуршет. Особливості 

проведення бенкету-фуршет. Характеристика меню. Варіанти сервірування столів 

склом. Особливості організації обслуговування споживачів під час бенкету. 

Організація проведення банкету-коктейль. Характеристика меню. Організація 

підготовчої роботи для проведення бенкету. Особливості обслуговування 

споживачів під час бенкету. Характеристика комбінованих бенкетів. Особливості 

проведення бенкету-парті, коктейль-фуршет, фуршет-десерт, фу-ршет-буфет. 

Організація обслуговування споживачів за типом "шведського столу" або 

"шведської лінії". Особливості проведення бенкету за типом "шведського столу". 

Організація проведення бенкету-чай, бенкету-кава. Характеристика меню. 

Особливості сервірування столу. Організація обслуговування споживачів під час 

бенкету. Особливості обслуговування тематичних заходів. Організація 

обслуговування весільних бенкетів. Особливості меню і сервірування столу. 

Кейтерінг як складова бізнесу в ресторанному господарстві. Особливості 

організації обслуговування учасників конференцій, презентацій, нарад. Принципи 

складання меню для учасників заходів. Особливості сервірування столу. 

Особливості обслуговування і харчування учасників заходів за місцем 

проведення нарад та місцем їх тимчасового мешкання. Особливості 

обслуговування споживачів у місцях відпочинку. Вимоги до асортименту 

продукції, її реалізації і обслуговування споживачів. Організація обслуговування 

споживачів під час проведення спортивних змагань. Стаціонарні та виїзні 

заклади. Вимоги до асортименту страв, устаткування. Організація харчування 



споживачів у виставкових комплексах, під час проведення фестивалів, конкурсів 

тощо. Організація обслуговування туристів в закладах ресторанного 

господарства. Типи закладів ресторанного господарства при готелях. Особливості 

організації харчування туристів. Прогресивні методи обслуговування туристів у 

закладах ресторанного господарства. Обслуговування туристів в закладах 

ресторанного господарства за типом "шведський стіл". Особливості 

обслуговування споживачів в номерах. 

2.10. Раціональна організація праці у закладах ресторанного господарства 

Значення раціональної організації праці. Зміст раціональної організації праці. 

Основні напрямки раціональної організації праці. Наукова організація праці як 

головний фактор забезпечення раціональної організації праці. Основні групи 

завдань наукової організації праці: економічні, психофізіологічні та соціальні. 

Поняття та основні види розподілу та кооперації праці. Види розподілу праці: 

загальний, частковий, одиничний. Запровадження раціональних форм розподілу 

та кооперації праці. Сутність технологічного, функціонального та професійно-

кваліфікаційного розподілу праці та напрямки їх вдосконалення. Удосконалення 

форм розподілу та кооперації праці. Нові форми організації праці. 

Удосконалення організації та обслуговування робочих місць. Підвищення 

ефективності праці виробничого персоналу у закладах ресторанного 

господарства. Раціоналізація виробничого процесу. Характеристика режимів 

праці та відпочинку у закладах ресторанного господарства. Поняття режиму 

праці та відпочинку. Організаційно-правові основи режимів праці та відпочинку 

у закладах ресторанного господарства. Графіки виходу на роботу персоналу 

закладів ресторанного господарства - лінійний, стрічковий (ступінчатий), двох-

бригадний, підсумований облік робочого часу, комбінований. Моделювання 

раціональних режимів праці та відпочинку. Раціоналізація режимів праці та 

відпочинку у закладах ресторанного господарства. Санітарно-гігієнічні, 

психофізіологічні та соціальні фактори умов праці на робочому місці згідно 

СанПіН 42-123-5777-91. Поняття та мета проведення фотографії робочого часу. 

Різновиди фотографії робочого часу: виконавця, використання обладнання, 

виробничого процесу. Дослідження трудових процесів методом хронометражу 

та фотохронометражу. Поняття та мета проведення хронометражу. Поняття та 

мета проведення фотохронометражу. Шляхи удосконалення нормування праці в 

закладах ресторанного господарства. Шляхи визначення зростання 

продуктивності праці та рівня підвищення ефективності використання робочого 

часу. Організаційно-технічні заходи щодо поліпшення використання робочого 

часу та раціоналізації організації праці. 

 

 

3. Технологія продукції ресторанного господарства 

 

3.1. Технологічне забезпечення якості кулінарної продукції. Особливості 

технологічного процесу виробництва продукції  харчування ресторанного 

господарства. Методи і способи кулінарної обробки харчових продуктів і їх 

значення для виробництва кулінарної продукції Безвідходні і ресурсозберігаючі 

технології. Якість продукції харчування, її технологічне забезпечення. 

Технологічні принципи створення технологічних карт. 



3.2. Технологія приготування соусів. 

Фізіологічна, харчова і технологічна значимість соусів. Класифікація 

соусів, їхній асортимент. Технологічна характеристика сировини, виробництво 

напівфабрикатів із неї, її вплив на якість соусів. Загальна схема технологічного 

процесу виробництва соусів із загусниками, управління процесом із метою 

поліпшення якості соусів. Технологічні схеми виробництва соусів без загусників. 

Фізико-хімічні зміни, що відбуваються під час виробництва соусів. Технологія 

виробництва нових соусів. Особливості виробництва соусів промисловістю, 

шляхи використання цих соусів у закладах ресторанного господарства. Вимоги 

до якості соусів, умови і терміни зберігання. 

3.3. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів із продуктів 

рослинного походження. 

Фізіологічне значення страв із картоплі, овочів, грибів у харчуванні 

людини. Класифікація цих страв. Технологічні процеси виробництва 

напівфабрикатів із овочів різного ступеню готовності. Теоретичне обґрунтування 

оптимальних технологічних схем із метою управління якістю напівфабрикатів. 

Технологія виробництва страв із картоплі, овочів , грибів. Технологічні прийоми, 

що сприяють зниженню токсичних речовин у стравах. Фізико-хімічні процеси, 

що відбуваються в сировині і овочевих напівфабрикатах під час механічної і 

теплової обробки. Правила підбору соусів до страв із овочів та грибів. Вимоги до 

якості страв і кулінарних виробів із овочів і грибів, терміни зберігання, 

реалізація. Відпрацювання технології приготування страв з овочів. Значення 

страв із круп, бобових і макаронних виробів у харчуванні. Теоретичне 

обґрунтування механічної обробки круп, бобових, макаронних виробів 

відповідно до їх технологічних властивостей. Класифікація кулінарної продукції 

із круп, бобових, макаронних виробів, особливості технологічних процесів її 

виробництва. Вимоги до якості страв із круп, бобових, макаронних виробів. 

Правила їх подавання. Роль фізико-хімічних процесів, що відбуваються під час 

теплової обробки круп, бобових, макаронних виробів, у формуванні 

структурно-механічних властивостей і якості готових страв, управління цими 

процесами. Відпрацювання технології приготування страв з круп, бобових і 

макаронних виробів. 

3.4. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів із продуктів 

тваринного походження. 

Технологія обробки риби. Характеристика функціонально - технологічних 

властивостей сировини. Загальні принципові схеми технологічного процесу 

виробництва кулінарної продукції з гідробіонтів. Характеристика та обробка 

лускатої та безлускатої риби. Відпрацювання технології приготування страв з риби 

та гідробіонтів. Оволодіння особливостями оформлення та подачі страв з риби та 

гідробіонтів. 

Класифікація м'ясної сировини, яка надходить в заклади ресторанного 

господарства. Технологічна характеристика сировини; вимоги до якості. 

Хімічний склад та харчова цінність м'яса і м'ясних продуктів. Будова тканин 

м'яса і м'ясних продуктів. Класифікація напівфабрикатів із м'яса, м'ясних 

продуктів та м'яса диких тварин. Технологічний процес обробки м'яса і 

виробництва напівфабрикатів. Аналіз технологічних процесів виробництва 

напівфабрикатів із подрібненого м'яса. Теоретичне обґрунтування використання 



добавок і наповнювачів для утворення системи фаршу з визначеними 

реологічними властивостями. Механічна кулінарна обробка субпродуктів і кісток. 

Технологія виробництва напівфабрикатів із субпродуктів. Вимоги до якості 

напівфабрикатів, умови і терміни зберігання. Обґрунтування вибору способів і 

режимів теплової обробки напівфабрикатів із м'яса; вплив її на якість готової 

продукції, управління якістю. Асортимент і технологія страв і кулінарних 

виробів із м'яса і м'ясних продуктів залежно від способу теплової обробки. 

Особливості приготування страв із м'яса диких тварин. Характеристика якісних 

показників м'ясних страв. Обґрунтування умов і термінів зберігання і реалізації 

готової продукції. Моделювання і оптимізація технологічних процесів 

виробництва конкурентоспроможної м'ясної кулінарної продукції. 

Відпрацювання технології приготування страв з м'яса та м'ясних продуктів. 

Технологічна характеристика сировини, яка надходить в заклади харчування, її 

класифікація, технологічні властивості та призначення. Характеристика 

технологічних процесів обробки і виробництва напівфабрикатів із 

сільськогосподарської птиці, кролів, дичини; їх асортимент; вимоги до якості 

напівфабрикатів. Асортимент страв і кулінарних виробів із птиці, кролів, дичини і 

технологія їх приготування. Вплив теплової обробки на якість готової продукції із 

птиці: формування органолептичних і реологічних показників. Вимоги до якості 

страв і кулінарних виробів із птиці, дичини, кролів. Умови їх зберігання і 

реалізації.. Приготування страв з сільськогосподарської птиці. 

Технологія приготування страв з яєць та яйцепродуктів. Будова, хімічний 

склад і харчова цінність яєць. Значення яєць у харчуванні людини. Класифікація 

яєць. Процеси, що відбуваються в яйці під час теплової обробки. Підготовка яєць та 

продуктів їх переробки до кулінарної теплової обробки. Способи варіння яєць. 

Страви з варених яєць. Смажені і запечені страви з яєць. Вимоги до якості страв з 

яєць. Приготування страв з яєць та яйцепродуктів. Технологія приготування страв з 

сиру та молочних продуктів. Харчова та поживна цінність сиру. Значення страв з 

сиру у харчуванні. Перспективи розвитку асортименту та технологій кулінарної 

продукції з сиру. Приготування холодних страв з сиру. Варені страви з сиру. 

Смажені та запечені страви з сиру. Вимоги до якості страв з сиру. Приготування 

страв з сиру та молочних продуктів. 

3.5. Технологія напівфабрикатів, страв, напоїв та кулінарних виробів із 

продуктів тваринного та рослинного походження 

Значення бульйонів і відварів у харчуванні людини, їх хімічний склад. 

Види бульйонів і відварів, їхня характеристика. Технологічні схеми виробництва 

бульйонів і відварів із різної сировини. Призначення і використання бульйонів. 

Вимоги до якості бульйонів і відварів, їх зберігання і реалізація. Значення супів у 

харчуванні людини та їх класифікація. Загальна схема технологічного процесу 

виробництва супів; характеристика етапів процесу, їхня мета і завдання. 

Значення, класифікація холодних страв та закусок, їхній асортимент. Аналіз 

технологічних схем виробництва холодних страв і закусок за групами. 

Класифікація, асортимент, значення солодких страв у харчуванні. 

Характеристика технологічних властивостей жельованих речовин, стабілізаторів, 

піноутво-рювачів, які використовуються для виробництва солодких страв. 

Характеристика сировини для виготовлення солодких страв і напоїв. Теоретичні 

аспекти виробництва жельованих і збитих солодких страв. Технологія солодких 



страв за групами. Можливі види браку і їх усунення на різних етапах процесу 

виробництва. Приготування солодких страв. Загальна характеристика, 

класифікація, значення у харчуванні напоїв. Технологічна характеристика і 

підготовки до використання сировини для виготовлення напоїв. Технологічний 

процес виробництва, умови і терміни зберігання, реалізації напоїв, їхня якість. 

Приготування напоїв. 

3.6. Технологія борошняних кондитерських та хлібобулочних виробів 

Класифікація, значення і харчова цінність борошняних страв і кулінарних 

виробів. Характеристика сировини і її підготовка до виробництва прісного і 

дріжджового тіста. Виробництва тіста для борошняних страв (пельменів, 

вареників, локшини, галушок, млинчиків, оладок). Асортимент борошняних 

страв. Технологія фаршів. Утворення тіста; процеси, які відбуваються при цьому. 

Фізико-хімічні процеси, що відбуваються у напівфабрикатах під час теплової 

обробки, їх роль у формуванні якості готових страв. Вимоги до якості готової 

продукції. Технологічний процес виробництва дріжджового тіста. 

Характеристика технологічного процесу виробництва дріжджового тіста опарним 

та безопарним способами. Тістоведення. Фізико-хімічні і біологічні процеси, що 

відбуваються під час бродіння тіста; їх вплив на якість тіста і якість готових 

виробів із нього. Асортимент борошняних кулінарних виробів із дріжджового 

тіста, процес їх формування, розстоювання, випікання, охолодження. 

Виробництво, зберігання та реалізація кулінарних виробів із дріжджового тіста. 

Теоретичне обґрунтування режимів теплової обробки борошняних кулінарних 

виробів і фактори, які формують структурно-механічні та органолептичні 

показники якості готової продукції. Умови і терміни зберігання і реалізації тіста і 

готових виробів. Поліпшення споживчих властивостей борошняних виробів. 

Технологія приготування листкового тіста та виробів з них. Листкове прісне тісто. 

Листкове дріжджове тісто. Вимоги до якості виробів з листкового тіста. Технологія 

приготування пісочного, бісквітного заварного тіста і виробів з них. Пісочне тісто і 

вироби з нього. Бісквітне тісто і вироби з нього. Заварне тісто і вироби з нього. 

Оздоблюючі напівфабрикати для виробів з тіста. Приготування борошняних 

кондитерських та хлібобулочних виробів. 

3.7. Особливості технології охолодженої і швидкозамороженої кулінарної 

продукції 

Мета виробництва, характеристика, призначення, класифікація, асортимент 

охолоджених і швидкозаморожених страв. Технологічна схема процесу 

виробництва охолоджених і швидкозаморожених страв; її теоретичне 

обґрунтування. Розігрів охолоджених і швидкозаморожених страв, їхнє 

використання. Вимоги до якості. Умови і терміни зберігання, транспортування, 

реалізації. Відпрацювання технологій охолоджених і швидкозаморожених страв 

3.8. Кулінарне мистецтво : вимоги, коментарі, рекомендації. Загальні 

підходи щодо розробки меню 

Правила міжнародних змагань з кулінарного мистецтва. Класифікація 

змагань: кулінарних олімпіад, чемпіонат світу, міжнародний конкурс, 

континентальний конкурс, регіональний конкурс, етнічний конкурс, кулінарний 

салон. Сучасні світові вимоги до оформлення кулінарної продукції. 

Значення меню для споживачів і закладів ресторанного господарства. 

Технологічні вимоги до складання меню для закладів різного типу. Особливості 



розробки меню для різного контингенту споживачів з технологічних позицій. 

Складання меню для закладів ресторанного господарства. Складання меню для 

різного контингенту споживачів з технологічних позицій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ 

оцінювання знань вступників з фахових дисциплін  

для освітнього ступеня «бакалавр»  

галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» 

напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

 

Цілі письмового тестування з фахових дисциплін: 

- перевірити відповідність знань, вмінь та навичок вступників вимогам 

навчальних програм; 

- оцінити рівень  підготовленості абітурієнтів до подальшого навчання в 

інституті. 

 

Вимоги до освітньо-професійної підготовки з фахових дисциплін: 

Мета та завдання вивчення фахових дисциплін полягає у виявленні рівня 

підготовки абітурієнта, володіння професійними знаннями для опанування 

освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки «Готельно-ресторанна 

справа». 

 

Загальні вимоги: 

- вступник повинен знати основні програмні положення з фахових 

дисциплін: «Основи менеджменту», «Організація ресторанного господарства», 

«Технологія продукції ресторанного господарства»; 

- вміти застосовувати вивчений теоретичний матеріал та практичні 

навички під час виконання тестових завдань. 

 

Білет письмового тестування з фахових дисциплін складається з 50 

закритих тестових завдань. Вступнику потрібно обрати одну правильну 

(найбільш повну) відповідь. 

 

1. Якщо відповідь на тест надана правильно, то виставляється 

максимальний бал (2 бали). 

2. Якщо відповідь на тестові завдання є неправильною, то виставляється 0 

балів. 

3. Загальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт – 100. 

4. Мінімальна сума балів з випробування дорівнює 60.   
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