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ВСТУП 

 

Програма вступного випробування з дисциплін професійної 
підготовки для здобуття першого рівня вищої освіти «бакалавр» 

підготовлена відповідно до стандартів вищої освіти КНТЕУ та освітньо-
професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань «Сфера 

обслуговування», спеціальності «Готельно-ресторанна справа». 
Вступне випробування проводиться у формі письмового випро-

бування для виявлення рівня підготовки вступника, ступеня оволодіння 
теоретичними знаннями, які є основою формування фахових 

компетентностей. 
Програма вступного випробування складається з трьох розділів: 

 Організація обслуговування. 

 Санітарія та гігієна. 

 Основи менеджменту. 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Розділ 1. Організація обслуговування 

Класифікація готельних підприємств з урахуванням мінімальних 

вимог до певної категорії. Характеристика основних вимог до готелів 

категорій від ***** до * зірок. Характеристика основних вимог до 

категорій номера: вища, перша, друга, третя, четверта. Порядок 

встановлення категорії номера.  

Розподіл приміщень готельного підприємства на функціональні 

групи: житлова; адміністрації; вестибюльна; громадського призначення; 

культурно-масового та спортивно-рекреаційного обслуговування; 

господарського і складського призначення. 

Технологічні цикли прибиральних робіт: сезонне, генеральне, 

поточне, проміжне. 
Особливості організації роботи служби прийому і розміщення 

готельних господарств. Основні вимоги до організації прийому і 

обслуговування вітчизняних і іноземних туристів. Культура поведінки 

працівників готелю: ввічливість, скромність, коректність, тактовність, манери, 

жести, рухи, вимоги до одягу, косметики. Культура мови; основні і важливі 

для готельної професії правила. Правила етикету. 

Особливості виробничо-торговельної діяльності закладів ресто-

ранного господарства: галузеві, виробничо-торговельні, соціальні. 

Класифікація закладів ресторанного господарства залежно від 

форм власності, характеру виробництва, обсягу та характеру послуг, які 
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вони повинні надавати, виробничої потужності та місця розташування 

підприємства, рівня комфорту та якості обслуговування, ступеня 

мобільності та терміну функціонування протягом року. 

Характеристика закладів ресторанного господарства різних типів, їх 

розміщення, призначення, режим роботи, відмінні особливості з 

урахуванням форм власності. 

Вимоги до організації постачання закладів ресторанного госпо-

дарства в ринкових умовах. Види, джерела постачання і постачальники 

сировини. Форми постачання. 

Складські приміщення, їх види та вимоги до них. Організація 

зберігання, приймання та відпускання товарів, предметів матеріально-

технічного забезпечення. Запаси сировини, напівфабрикатів, їх вплив на 

ритмічність роботи виробництва. Тарне господарство. Види тари, 

її призначення. Вимоги до тари в сучасних умовах. 
Основні завдання обслуговування в закладах ресторанного 

господарства. Напрями вдосконалення обслуговування споживачів 
у ринкових умовах. Чинники, які впливають на поліпшення якості 
обслуговування споживачів у закладах різних форм власності. Класи-
фікація форм та методів обслуговування залежно від типу закладу, 
профілю його роботи та основного контингенту споживачів. 

Особливості обслуговування споживачів офіціантами, барменами у 
закладах ресторанного господарства різних типів. Загальні правила 
подавання страв, напоїв у ресторані. Особливості подавання буфетної 
продукції. Рекомендації щодо подавання алкогольних напоїв, аперитиву. 

Основні способи подавання страв, їх сутність. Порядок отримання та 
доставки готової продукції в торговельні зали. Правила подавання 
холодних страв та закусок, гарячих закусок, перших страв. Способи 
подавання других страв. Порядок заміни використаного посуду, наборів. 
Правила подавання гарячих та холодних солодких страв, гарячих і 
холодних напоїв. Порядок розрахунку із споживачами. 

Обслуговування бенкетів і прийомів. Призначення і види бенкетів, 
прийомів. Порядок прийому, оформлення і виконання замовлень на 
обслуговування бенкетів у закладах ресторанного господарства. 
Підготовка до проведення бенкету: складання меню, розрахунок кількості 
столів, посуду, наборів, столової білизни. Порядок складання заявок на 
виробництво, в сервізну. Розрахунок кількості офіціантів, розподіл 
обов’язків між ними. 

Особливості обслуговування учасників конференцій, олімпіад, 
фестивалів, форумів та ін. Можливі форми обслуговування та розра-
хунки з такими споживачами. Організація обслуговування споживачів, які 
проживають у готелях. Особливості обслуговування в номерах готелю, 
буфетах на різних поверхах. Організація обслуговування споживачів у 
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зоні відпочинку. Специфіка обслуговування споживачів-пасажирів, які 
користуються різними видами транспорту. 

 

Розділ 2. Санітарія та гігієна 
Санітарно-гігієнічне значення навколишнього середовища для 

життєдіяльності людини. Санітарні вимоги до мікроклімату виробничих 
і торговельних приміщень. Гігієнічні нормативи температури, вологи і 
кратності обміну повітря з урахуванням пори року. 

Гігієна води. Гігієнічне значення води. Органолептичні показники 
питної води, хімічні речовини, які впливають на органолептичні 
властивості води. Гігієнічні нормативи якості питної води. Гігієна 
опалення. Гігієнічні вимоги до систем опалення та нагрівальних приладів 
закладів готельного та ресторанного господарства. Санітарні нормативи 
температури у закладах готельного та ресторанного господарства. 
Гігієна вентиляції. Природна і штучна вентиляція. Місцеві системи штучної 
вентиляції виробничих цехів. Кондиціювання повітря та його гігієнічне 
значення. Гігієна освітлення. Гігієнічне значення освітлення на 
підприємствах готельного та ресторанного господарства. Гігієнічні 
вимоги до природного та штучного освітлення.  Гігієнічне значення 
виробничого шуму і вібрації. Допустимі рівні шуму в приміщеннях 
підприємств готельного та ресторанного господарства. Заходи щодо 
зменшення виробничого шуму і вібрації та захисту працівників від його 
шкідливого впливу.  

Санітарні вимоги до утримання виробничих, підсобних, 

торговельних та побутових приміщень. Санітарно-гігієнічні вимоги до 

технологічного обладнання, інвентарю, посуду, тари, пакувальних 

матеріалів. Характеристика дезінфікуючих засобів. Методи дезінфекції 

приміщень, обладнання, інвентарю, санітарних вузлів. Санітарні вимоги 

до миття та дезінфекції посуду, обладнання та інвентарю. Санітарні 

вимоги до миття і зберігання інвентарю для прибирання. Дезінсекція і 

дератизація.  

Особиста гігієна персоналу. Гігієнічні вимоги до санітарного одягу.  

Санітарно-гігієнічні вимоги до зберігання і реалізації кулінарної 
продукції, до приймання їжі і обслуговування відвідувачів. Профілактика в 
умовах діяльності закладів ресторанного господарства. Розслідування 
харчових отруєнь. 

 

Розділ 3.  Основи менеджменту 
Сутність управління та менеджменту. Сутність та зміст основних 

категорій і понять менеджменту. Суб’єкт та об’єкт управління, їх 
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характеристика, взаємозв’язок та взаємодія. Предмет і завдання 

менеджменту. Менеджер та підприємець: зміст понять, характерні риси. 
Принципи менеджменту. Рівні менеджменту. Цілі менеджменту, їх 

характеристика, значення і класифікація. Управлінські відносини як 
предмет менеджменту. Наукові підходи до менеджменту: системний, 

процесний, функціональний та ситуаційний. Інтеграція наукових 
підходів до менеджменту. Національні моделі менеджменту. 

Функціональна спеціалізація управління на підприємствах. Поняття 
функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської 

діяльності. 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 підприємств.  
Поняття процесу управління та його зміст. Підходи до визначення 

змісту процесу управління. Цілі управління та проблема їх визначення. 
Вимоги до цілей. Класифікація цілей. Процес встановлення цілей 
управління в організації. Поняття управлінського рішення, його місце у 
процесі управління. Сутність та характеристика управлінських рішень. 
Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських 
рішень. Критерії успішного рішення. 

Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи менеджменту в 

готелях і ресторанах. Характеристика способів реалізації організаційного 

впливу. Характеристика способів реалізації розпорядчого впливу: накази, 

розпорядження, вказівки. Зміст та особливості способів реалізації 

дисциплінарного впливу. Сутність, цілі та задачі використання соціально-

психологічних методів менеджменту. Характеристика соціальних планів. 

Зміст моральних стимулів.  

Організаційна поведінка як об’єкт управління. Поняття, види та 

характеристика колективів і соціальних груп. Основні етапи процесу 

формування та розвитку колективу.  

Складові елементи ефективного керівництва персоналом. Моделі 

керівництва. Влада та особистий вплив менеджера на підлеглих. Форми 

і види влади. Типологія та характеристика класичних та сучасних стилів 

керівництва. Вибір оптимального стилю керівництва. 
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КРИТЕРІЇ 

оцінювання знань на вступному випробуванні з фаху 

для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 

 

1. Загальні положення: 

 мета фахового випробування – оцінити відповідність знань, умінь та 
навичок вимогам програми вступного фахового випробування. 
Програма складається на основі фахових дисциплін ВНЗ І–ІІ рівнів 
акредитації. 

 

2. Структура екзаменаційного білета: 

 екзаменаційний білет складається з 50 закритих тестових завдань. 
 

3. Критерії оцінювання: 

 рівень знань оцінюється за 200-баловою шкалою;  

 відповідаючи на тестове завдання потрібно вибрати одну правильну 
відповідь; 

 правильна відповідь оцінюється у 4 бали, а неправильна – у 0 балів; 

 вступники, які отримали менше 100 балів у конкурсі не беруть. 
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8. Податковий кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 
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та надання готельних послуг : наказ Держтурадміністрації України 
від 16.03.04 № 19. 

10. Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та 
іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового 
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11. Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового 
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7.  Осовська Г.В. Менеджмент: підручник / Г.В. Осовська, О.А. 

Осовський – вид. 4-е, перероблене і доповнене. - К.: Кондор-

Видавництво, 2015. - 563 с. 

 

До розділу 2. Організація обслуговування 

 

1. ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. 

Загальні вимоги» (чинний від 01.07.2004). – Режим доступу : 

www.zakon.rada.gov.ua 

http://search.ligazakon.ua/
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2. ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів» 

(чинний від 01.07.2004). – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua 

3. ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни 

та визначення» (чинний від 01.10.2006). – Режим доступу : 

www.zakon.rada.gov.ua 

4. Бойко М.Г. Організація готельного господарства : електрон. підруч. / М.Г. 

Бойко, Л.М. Гопкало. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 501 с. 

5. Круль  Г.Я. Основи готельної справи : навч. посібн. / Г.Я. Круль. – К. 

– Центр учбової літератури, 2017. – 368с. 

6. Левицька І.В. Готельна справа: навч. посібн. / І.В.Левицька,            

Н.В. Корж, Н.В. Онищук – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вінниця: 

Едельвейс і К, 2015. - 580 с. 

7. Лук’янов В.О. Організація готельно-ресторанного обслуговування : навч. 

посіб. / В.О. Лук’янов, Г.Б. Мунін. – Київ : Кондор, 2012. – 346 с. 

8.  Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія і практика /                           

М.П. Мальська, І.Г. Пандяк. К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 

472 с.  

9. Розметова О.Г. Організація готельного господарства : підручник / 

О.Г. Розметова, Т.Л. Мостенська, Т.В. Влодарчик. – Кам’янець-

Подільський : Абетка, 2014. – 432 с. 

10. Сокол Т.Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних 

комплексах / Т.Г. Сокол. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 447 с. 

 

 

До розділу 3. Санітарія та гігієна 

 

1. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів : Закон України від 20 вересня 2015 р. № 771/97-ВР. 

2. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення : Закон України від 20.09.2015 р. № 4004-12. 

3. Національний стандарт України ДСТУ 4161-2003. Системи 

управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги. 

4. ДСТУ 4161-2003. Системи управління безпечністю харчових 

продуктів. Вимоги. 

5. Корзун В.Н. Гігієна харчування / В.Н. Корзун. – Київ : Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2003. – 236 с. 

6. Гігієна харчування з основами нутриціології : у 2 т / за ред. 

В.І. Ципріяна. – Київ : Медицина, 2007. 

7. Роїна О.М. Санітарні норми та правила в Україні / О.М. Роїна – Київ : 

КНТ, 2006. – 524 с. 




