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 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Загальні відомості 
 

Програма додаткового вступного випробування складена згідно Освітньо-

професійної програми підготовки «фахівця» із спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа» освітній ступінь «магістр». 

Прийом абітурієнтів, які здобули ступінь «Бакалавр», «Магістр», ОКР «Спеціаліст»  

за  іншим напрямом підготовки для здобуття освітнього ступеню «магістра» за 

спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» проводиться за результатами 

додаткового вступного випробування. Форма проведення додаткового вступного 

випробування письмово-усна. 

Мета вступного випробування полягає у з’ясуванні рівня теоретичних знань і 

практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних 

дисциплін за програмою підготовки фахівця ступеня «Бакалавр» за напрямом підготовки 

6.140101 «Готельно-ресторанна справа». 

 Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння 

дисциплін передбачених навчальним планом для підготовки ступеня магістр абітурієнти 

повинні мати базову вищу освіту та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і 

навичками в галузі 24 «Сфера обслуговування». Обов’язковою умовою також є володіння 

державною мовою. 
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2. ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, З ЯКИХ 

ПРОВОДИТЬСЯ ДОДАТКОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Згідно рішення засідання кафедри готельно-ресторанної справи № 12 від 14.02.2017 

року, на додаткове вступне випробування (вступний екзамен) виносяться питання і 

завдання з таких дисциплін: 

1. «Організація готельного господарства» 

2. «Організація ресторанного господарства» 

3. «Технологія продукції ресторанного господарства» 

4. «Основи охорони  праці». 
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3. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ОРІЄНТОВНИЙ 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ  

 

Програма з дисципліни  

«ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» 

 

Нормативно-правове регулювання готельної індустрії. Нормативно-правова база 

діяльності підприємств готельного господарства в Україні. 

Характеристика документів: міждержавні стандарти, нормативно-правові і 

нормативно-експлуатаційні документи, класифікаційні стандарти, декрети Кабінету 

Міністрів України, Правила обов'язкової сертифікації готельних послуг, Правила 

користування готелями і надання готельних послуг в Україні. 

Принципи роботи органів і служб стандартизації готельних послуг в Україні в, 

порядок розробки, затвердження та реєстрація стандартів, загальні вимоги до стандартів. 

Фактори, що впливають на типізацію готельного господарства. Готельне 

господарство, як невід'ємна складова частина індустрії туризму. Функціональне 

призначення підприємств готельного господарства. Закордонний досвід типізації готелів. 

Фактори, що впливають на типізацію готельних господарств: місцезнаходження, 

основне призначення, термін перебування, режим експлуатації, місткість, мета подорожі. 

Основні вимоги до готелів: умови для проживання, організації харчування та 

побутового обслуговування. 

Основні визначення: послуга, сфера послуг, рівень комфорту, місткість номерного 

фонду, гостинність, процес обслуговування, тривалість перебування гостей. 

Характеристика основних типів засобів розміщення. Транзитні готелі - їх 

призначення. розташування та форми власності. 

Ділові готелі - їх призначення та місцезнаходження, загальні та специфічні 

функціональні вимоги до них: наявність умов для роботи в номері, максимальна ізоляція 

номерів від вплив)
 

зовнішнього середовища, надання умов для проведення нарад, 

конгресів, презентацій, виставок, бенкетів тощо, наявність розвинутої мережі служби 

зв'язку та фінансового забезпечення тощо. 

Курортні готелі - їх призначення, специфічні особливості: місцезнаходження, 

медичне обслуговування, надання профілактичного і дієтичного харчування, наявності 

торговельної мережі лікувальних і курортних товарів, внутрішнє обладнання номерів, 

характеристика додаткових послуг. 

Готелі для сімейного відпочинку - їх призначення, основний обслуговуючий 

контингент, особливості функціонування: наявність приміщень для дітей різного віку, 

створення умов для індивідуального дитячого харчування в номері і поза ним, створення 

умов для відпочинку дорослих і дітей та організації спортивно-оздоровчих занять. 

Характеристика підприємств готельного господарства для відпочинку. Туристично-

екскурсійні готелі, їх призначення, функціональні вимоги. Туристичні, готелі для 

масового туризму, для туристів з пасивним засобами пересування, їх місцезнаходження, 

строк перебування туристів, особливості структури приміщень. 

Туристично-спортивні готелі - особливості їх місцезнаходження, функціональні 

особливості: наявність приміщень туристично-спортивного обслуговування та спортивно-

оздоровчого призначення, наявність трас, шляхів, споруд, що відповідають вимогам 

маршруту, створення умов для медичного, профілактично-лікувального обслуговування. 

Особливості функціонування тої елів для спортсменів. Спеціалізовані туристичні готелі - 

їх призначення, місцезнаходження. Характеристика і призначення мотелів, кемпінгів. 

Ботелі і ботокемпінги, їх призначення . місцезнаходження, організація приміщень для 

ночівлі та відпочинку. Особливості організації флайтелів, - готелів для любителів 

авіаційного спорту. 
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Характеристика лікувально-оздоровчих підприємств готельного господарства. 

Вимоги до лікувально-оздоровчих підприємств готельного господарства та їх основні 

типи: санаторії, пансіонати, бази та табори відпочинку, будинки відпочинку, сільські 

туристичні будинки. профілакторії. 

Сучасний підхід до класифікації підприємств готельного господарства. Основні 

принципи та загальні підходи до класифікації підприємств готельного господарства. 

Характеристика основних вимог до класифікації готелів, розроблених 

секретаріатом ВТО у 1989р.: до навколишньої території, будівель, якості устаткування і 

обладнання, організації номерного фонду, громадських і допоміжних приміщень, 

обслуговуючого персоналу тощо. 

Характеристика найбільш розповсюджених систем класифікації готельних 

господарств. Критерії класифікації підприємств готельного господарства України. 

Комфорт - якісна характеристика номера, значення функціонального, екологічного. 

естетичного комфорту для внутрішнього простору готелю. 

Комплексність надання послуг: інформаційні, комунальні, комунально-побутові, 

медичні. торговельні, фінансово-банківські, культурно-оздоровчі, туристично-екскурсійні, 

спортивні, рекреаційні тощо. 

Вимоги до персоналу як один із важливіших критеріїв, що визначають категорію 

готелю. 

Класифікація підприємств готельного господарства України. Основа класифікації 

готельного господарства України - міжнародна система «зірок». 

Класифікація готельних господарств з урахуванням мінімальних вимог до певної 

категорії. Характеристика основних вимог до готелів від ***** зіркових до * зіркових. 

Категорійність номерного фонду. Характеристика основних вимог до категорій номера: 

вища, перша, друга. третя, четверта. 

Функціональна організація приміщень підприємств готельного господарства. 

Основне призначення приміщень готельного господарства. Розподіл приміщень 

готельного господарства на групи: житлова; адміністративна; вестибюльна; громадського 

призначення; господарського і складського призначення; культурно-масового та 

спортивно-рекреаційного обслуговування, їх склад та основне призначення. 

Організація приміщень житлової групи. Характеристика приміщень, що входять до 

житлової групи. Номер як окреме приміщення для тимчасового помешкання, його основні 

елементи та вимоги до організації номерного фонду. Характеристика типів номерів: 

номер-апартамент, номер-президентський апартамент; номер-люкс, двокімнатний номер, 

номер-комплекс, номер-дубль (студіо), однокімнатний номер (кількість житлових кімнат, 

їх призначення та обладнання. наявність санвузла та якість його оснащення, прийоми 

розміщення меблів у номерах). Характеристика приміщень для побутового 

обслуговування на поверсі, їх місцезнаходження. основне призначення, обладнання. 

Склад приміщень: комплекс приміщень, що надають побутові послуги мешканцям 

готелю, приміщення для обслуговуючого персоналу, приміщення для зберігання 

прибирального інвентарю, санвузол для персоналу. Характеристика коридорів як 

важливого комунікаційного вузла, основні вимоги до них. Характеристика холу, його 

призначення, обладнання, варіанти організації холів залежно від функціонального 

призначення. Характеристика віталень - їх призначення, місцезнаходження, обладнання 

меблями і музичними інструментами, особливості об'ємно-просторового рішення 

віталень, що функціонують цілорічно. Приміщення для побутового обслуговування на 

поверхах. 

Організація приміщень нежитлової групи підприємства готельного господарства. 

Організація приміщень адміністрації, основні їх види та оснащення. Характеристика 

блоків адміністративних приміщень за функціональним призначенням. Організація та 

планування приміщень, розташування в них різноманітних зон. Використання сучасного 

обладнання для проведення нарад, зборів, неофіційних прийомів, експозицій тощо. 
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Характеристика побутових приміщень для обслуговуючого персоналу готельного 

господарства, їх призначення та обладнання. 

Організація приміщень вестибюльної групи як головного комунікаційного і 

технологічного вузла готельного господарства, їх обладнання. Характеристика зон 

вертикальних і горизонтальних комунікацій приміщень вестибюльної групи. 

Приміщення і підприємства побутового обслуговування мешканців готельного 

господарства. перукарні, пункти прокату предметів культурно-побутового призначення, 

пункти дрібною ремонту речей, приймальні пункти хімчистки і прання білизни, 

приміщення прання білизни за методом самообслуговування, медичний пункт та інші 

приміщення. Основне призначення приміщень, їх організація, обладнання та розміщення. 

Характеристика приміщень культурно-масового та спортивно-рекреаційного 

обслуговування, що реалізують функції відпочинку мешканців готельного господарства. 

Архітектура та інтер'єр у готельному господарстві. Характеристика архітектурних 

рішень об'єктів підприємств готельного господарства: архітектура, стиль, інтер'єр. 

Принципи організації внутрішнього простору, функції та елементи інтер'єру в 

приміщеннях засобів розміщення. 

Основні складові формування сучасного інтер'єру підприємств готельного 

господарства. Основні підходи щодо меблювання номерів, нежитлової групи приміщень 

залежно від планової організації зон та інтер'єру готельних номерів, характеристика 

габаритів функціональних зон та проходів. 

Характеристика оздоблюваних матеріалів, що використовуються для оформлення 

інтер'єру готелю. 

Технологія прибиральних робіт навколишньої території і вестибюльної групи 

приміщень. Види прибиральних робіт на навколишній території та в приміщеннях 

підприємств готельного господарства. 

Основні вимоги до прибиральних робіт навколишньої території у різні періоди 

року: взимку. навесні, влітку, восени. 

Технологія прибирання приміщень вестибюльної групи, види робіт, що 

виконуються в денні і нічні години роботи готелю. Техніка виконання прибиральних робіт 

вестибюльної групи приміщень, особливості прибирання освітлювальних приборів. 

Технологія прибиральних робіт у приміщеннях житлової групи. Вимоги до рівня 

комфорт) і належного санітарно-гігієнічного стану номерного фонду, інших приміщень на 

поверсі, служб експлуатації номерного фонду. 

Складові технологічних циклів прибиральних робіт: поточне щоденне прибирання; 

проміжне прибирання; прибирання номерів після виїзду гостей; генеральне прибирання: 

ведення білизняного господарства; використання засобів для миття і чищення». Сучасні 

клінінгові технології. 

Послідовність прибиральних робіт у номерах готельного господарства - у 

багатокімнатному, двокімнатному і однокімнатному номері. Техніка проведення 

прибиральних робіт у номерах: догляд за паркетною підлогою, синтетичним покриттям і 

килимами. Прибиральні роботи у місцях загального користування, коридорах, холах, 

вітальнях, службових приміщеннях тощо. Прибирання і дезинфекція санітарних вузлів, 

душових, сауни. Контроль якості прибирання і утримання житлового фонду готельного 

господарства, забезпечення його предметами гостинності одноразового користування у 

фірмовому виконанні, предметів рекламного, культурно-побутового і спортивного 

призначення, необхідного для забезпечення високого рівня обслуговування в готельному 

господарстві. Характеристика основних вимог до поведінки обслуговуючого персоналу 

при проведенні прибиральних робіт. Характеристика механізмів, інвентарю і матеріалів, 

що використовуються в процесі проведення прибиральних робіт, вимоги до їх збереження 

і утримання. Система обліку і збереження матеріальних цінностей номерного фонду. 

Забезпечення білизною готельного господарства, вимоги до білизни, норми їх заміни. 

Сутність послуг гостинності в готельному господарстві. Сутність сфери послуг: 
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послуга. соціально-культурні послуги, матеріальні послуги, нематеріальні послуги, процес 

обслуговування. 

Предмет, завдання та зміст організації обслуговування в готельному господарстві. 

Поняття послуги як результат безпосередньої взаємодії виконавця і споживача. 

Матеріальні і соціально-культурні послуги. Поняття обслуговування - діяльність 

виконавця при посередньому контакті зі споживачем послуги. Види послуг, що надаються 

готельним господарством. Розширення структури послуг у готельному господарстві за 

рахунок задоволення різних потреб туристів. 

Технологія прийому та розміщення туристів у засобах розміщення. Сутність 

технологічного процесу виробництва готельних послуг - «прибуття - проживання - виїзд». 

Порядок оформлення туриста при прийомі в готель: анкета прибулого в готель, картка 

гостя - документ на право входу і: готель. Картка руху ліжко-діб, що ведеться 

адміністратором. Порядок оформлення плати за помешкання. Касовий звіт за добу. 

Порядок оформлення туристичних груп. Порядок оформлення виїзду гостя. 

Автоматизація процесу прийому і розміщення туристів у готелі. Система 

бронювання і резервування місць у готелях. Організація робочих місць служби прийому і 

розміщення з використанням технологічних процесів у роботі готельного господарства. 

Організація роботи служби прийому і розміщення та обслуговування. Особливості 

організації роботи служби прийому і розміщення готельних господарств. Основні вимоги 

до організації прийому і обслуговування вітчизняних і іноземних туристів в Україні. 

Організація роботи щодо прийому та відправлення багажу. Організація служби 

бронювання і резервування місць у готелях. Організація роботи служби обслуговування. 

Основні обов'язки служби обслуговування, асортимент послуг, що надаються в готелях. 

Комплексне обслуговування туристів. Надання додаткових послуг у готельних 

господарствах. Організація медичної допомоги туристам. Відповідальність готельних 

господарств за збереження майна туристів. 

Сутність технологічних операцій «Реєстрація документів», «Попередня оплата по 

прибутті». «Безготівковий розрахунок», «Надання розміщення та додаткових послуг», 

«Організація виїзду і розрахунок при виїзді». 

Організація обслуговування на житлових поверхах. Організація та підготовка 

поверхів до поселення мешканців. Оснащення приміщень житлового фонду. Види послуг, 

що надає персонал мешканцям на поверсі, і технологія їх надання. Впровадження нових 

видів послуг і удосконалення технології їх надання. Якість надання послуг. 

Організація виїзду гостя із номера. Прийом номера персоналом від гостя. Порядок 

складання актів на відшкодування збитків за псування готельного майна і актів на забуті 

речі. Порядок збереження і повернення забутих речей мешканцями. 

Організація надання додаткових послуг у підприємстві готельного господарства. 

ОСНОВНІ послуги, що надаються, безкоштовно: виклик швидкої допомоги, лікаря і 

доставка ліків; користування медичною аптечкою першої допомоги; доставка в номер або 

вручення персоналом готелю особистої кореспонденції; збереження ручного багажу; 

збереження цінностей та грошей. що здаються за описом. 

Додаткові платні послуги. Організація послуг щодо прання, прасування, дрібного 

ремонту одягу та речей мешканців тощо. Порядок користування предметами культурно-

побутового і господарчого призначення в готельних господарствах. 

Організація транспортного обслуговування. Організація обслуговування туристів, 

що подорожують на власному транспорті, укладення договору на прийом автотуристів, 

надання умов щодо обслуговування автомобілів у мотелях і кемпінгах. Надання 

готельними господарствами автомобілів напрокат. Організація обслуговування 

автотранспортними засобами іноземних туристів. 

Організація інформаційного обслуговування в підприємстві готельного 

господарства. Організація інформаційної служби у підприємстві готельного господарства: 

організація приміщень, комунікацій; забезпечення інформаційними матеріалами робочих 
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місць працівників служби; організація доставки інформаційних матеріалів серед гостей. 

Характеристика інформаційних послуг і організація: поштовий зв'язок, телетайп, 

телефакс, преса, телефонний зв'язок. Правила прийому телефонних дзвінків. Складові 

частини телефонного сервісу: телефонний етикет, комунікаційне уміння. 

Культура обслуговування в готельному господарстві. Основні принципи 

спілкування персоналу з мешканцями готелю. Поняття культури обслуговування, норми 

поведінки людей у процесі спілкування. Основні вимоги до працівників готельного 

господарства: свідомість, дисципліна, відповідальність, професіоналізм, організованість, 

їх значення. Естетика готельного виробництва - створення максимальних зручностей для 

мешканців і умов для праці персоналу, Культура поведінки працівників готелю: етикет, 

ввічливість, скромність, коректність, тактовність, манери, жести, рухи, вимоги до одягу, 

застосування косметики, культура мови. 

Організація продовольчого і матеріально-технічного постачання в готельному 

господарстві. Завдання організації продовольчого і матеріально-технічного постачання в 

готельному господарстві. Джерела постачання. Порядок укладання договорів на 

постачання товарно-матеріальних ресурсів. 

Система організації продовольчого постачання. Планування постачання 

продовольчих товарів. 

Система організації матеріально-технічного постачання в готельному господарстві. 

Номенклатура предметів матеріально-технічного постачання. Нормативи матеріально-

технічного забезпечення: норми витрат, норми оснащення, експлуатаційні норми. 

Розрахунок потреби в матеріально-технічних засобах. Аналіз продовольчого і 

матеріально-технічного постачання та заходи зниження витрат при їх використанні. 

Організація складського і тарного господарства. Призначення і завдання, що 

виконує складське господарство. Типи складських приміщень, визначення складу та 

площі складських приміщень. Умови зберігання і основні санітарно-гігієнічні вимоги 

харчових продуктів. Порядок прийому і видачі продовольчих товарів і матеріально-

технічних засобів. Норми природних збитків. Шляхи зниження витрат товарів у межах 

норм природних збитків. Організація механізації і автоматизації вантажно-

розвантажувальних робіт у складському господарстві. 

Організація тарного господарства. Операції з обертання тари. Особливі умови 

постачання з врахуванням відносин постачальника і споживача за видами тари і товарів. 

Порядок прийняття тари та звітності. 

Організація роботи обслуговуючих господарств. Класифікація транспортних 

засобів за призначенням, видами належністю. Класи вантажів. Шляхи підвищення 

ефективності використання транспортних засобів. 

Організація енергетичного господарства підприємств. Структура енергетичного 

господарства та його основне призначення. Класифікація паливно-енергетичних ресурсів 

та джерела їх постачання. Організація роботи щодо нормування і раціонального 

використання паливно-енергетичних ресурсів. Шляхи забезпечення економного і 

раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у готельному господарстві. 

Організація експлуатації матеріально-технічної бази готельного господарства. 

Матеріально-технічна база готельного господарства, її розвиток та джерела фінансування 

в сучасних умовах. Порядок проведення планово-упереджувальних ремонтів будівель і 

споруд готельного господарства. Види ремонту: поточний і капітальний, порядок їх 

виконання і джерела фінансування. 

Організація санітарної служби в готельному господарстві. Основні вимоги до 

санітарі гою стану приміщень, навколишньої території готельного господарства. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до персоналу готельного господарства. Організація роботи 

санітарного лікаря готельного господарства. Організація і методи проведення дезінфекції, 

дезинсекції, дератизації г приміщеннях готельного господарства. 

Організація санітарно-технічного й інженерно-технічного обслуговування в 
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готельному господарстві. Системи холодного і гарячого водопостачання і завдання 

технічної експлуатації їх. Облік витрат води і шляхи її економії. Опалення приміщення 

готелю і шляхи економії тепла. Вентиляція. Система вентиляції: природна, організована і 

неорганізована. Огляд і регулювання систем вентиляції. Калорифери. Приміщення і 

експлуатація кондиціювання повітря. Принципова схема кондиціювання повітря. Місцеві 

кондиціонери. Сміттєпроводи на підприємствах готельного господарства. Обладнання 

сміттєпроводу і його експлуатація. Пиловидалення. Обладнання систем центрального 

пиловидалення. Побутові пилососи. Ліфти та ескалатори, їх розміщення в готельному 

господарстві і експлуатація. Диспетчерське управління ліфтовим господарством. Засоби 

внутрішнього зв'язку в готельних господарствах. Засоби пожежної і охоронної 

сигналізації. 

Особливості організації праці на підприємстві готельного господарства. 

Особливості організації праці в готельному господарстві. Професійно-кваліфікаційна 

структура працівників. Основні критерії визначення професійно-кваліфікаційної 

структури. 

Характеристика основних соціально-професійних груп працівників готельного 

господарства: адміністративно-управлінська, спеціалісти, працівники масових професій, 

технічні працівники. Групи працівників залежно від функцій, що виконуються в 

готельному господарстві: адміністративно-управлінська, служби прийому і розміщення, 

служба обслуговування, служба матеріально-технічного забезпечення, технічна служба, 

група працівників підприємств ресторанного господарства. Форми організації праці на 

підприємствах, їх характеристика. 

Робочий час працівників підприємства готельного господарства. Методи вивчення 

робочого часу. Робочий час, поняття і види. Види робочого часу: нормальна тривалість, 

скорочена тривалість і неповний робочий день. Особливості режиму робочого часу в 

підрозділах готельного господарства. Режим робочого часу і відпочинку працівників 

готельного господарства, режим) праці: адміністрації та менеджерів вищої ланки; 

обслуговуючого персоналу; спеціалістів: технічного персоналу. 

Методи вивчення робочого часу: лінійний, ступеневий, двобригадний, 

комбінований. вахтовий та ін. Особливості режиму робочого часу і відпочинку груп 

працівників залежно від функцій, що виконуються. 

Метод безпосередніх замірів та їх характеристика. Метод миттєвих спостережень: 

фотографія робочого часу, хронометраж, фотохронометраж. Характеристика 

індивідуальних. групових або бригадних спостережень. Етапи проведення спостережень: 

підготовка до спостереження, його проведення, обробка результатів та їх аналіз, підсумки 

спостережень. Методика і техніка проведення фотографії робочого часу та його 

документальне оформлення. Фактичний і проектований баланс затрат робочого часу і 

основні його складові частини. Розрахунок коефіцієнтів використання робочого часу, 

втрат робочого часу; зростання продуктивності праці. Розробка норм часу за його 

структурою. Розрахунок норм часу, норм виробітку. Норми праці, що використовуються в 

готельному господарстві. Розрахунок чисельності працюючих на підставі норм праці. 

Організація роботи щодо нормування праці в готельних господарствах. Шляхи 

удосконалення нормування праці в готельному господарстві. 

Раціональна організація праці робітників підприємства готельного господарства. 

Нормування праці на підприємствах готельного господарства. Раціональна організація 

праці - суть, завдання. Основні напрями наукової організації праці в готельному 

господарстві. Принципи організації робочих місць. Характеристика оптимальних умов для 

виконання трудового процесу: впровадження засобів механізації і автоматизації. 
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Перелік питань з дисципліни  

«Організація готельного господарства» 

 

1. Вступ. Мета і завдання модуля (дисципліни). 

2. Структура модуля та його зв'язок з іншими модулями. 

3. Практична значимість вивчення модуля. 

4. Суть категорії організації. 

5. Суть поняття категорії «організація». 

6. Організація виробництва (підприємства): суть і завдання. 

7. Виникнення та історія розвитку готельного господарства. 

8. Історія розвитку світового готельного господарства. 

9. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток ГГ. 

10. Історія розвитку готельного господарства України. 

11. Розвиток готельного господарства Закарпаття. 

12. Сучасний розвиток світового готельного господарства. 

13. Сучасний стан розвитку готельного господарства України. 

14. Нормативно-правове регулювання готельної справи. 

15. Загальне законодавство, що регулює діяльність ПГГ. 

16. Галузеве законодавство, що регулює діяльність ПГГ. 

17. Стандартизація та захист прав споживачів. 

18. Правила користування готелями та надання готельних послуг в Україні. 

19. Типи сучасних готелів. 

20. Фактори, що впливають на типи підприємств готельного господарства (ПГГ). 

21. Типи підприємств ГГ. Закордонний досвід. 

22. Характеристика готельних підприємств ділового призначення. 

23. Характеристика ПГГ для сімейного відпочинку. 

24. Характеристика туристичних готельних підприємств. 

25. Спортивні готелі і їх характеристика. 

26. Характеристика лікувально-оздоровчих ПГГ. 

27. Класифікація підприємств готельного господарства. 

28. Класифікація ПГГ у світі. 

29. Класифікація ПГГ в Україні. 

30. Класифікація за місцем розташування. 

31. Класифікація за сезонністю. 

32. Класифікація за терміном проживання. 

33. Класифікація за місткістю. 

34. Вимоги до підприємств ГГ: 5-ять зірок, 4-ри зірки, 3-и зірки, 2-ві зірки, 1-на зірка та 

до підприємств без категорії. 

35. Порядок проведення атестації ПГГ. 

36. Малі готелі. 

37. Колективні засоби розміщення. 

38. Індивідуальні засоби розміщення. 

39. Будівництво, архітектура та інтер’єр підприємств готельного господарства. 

40. Будівництво, архітектура ПГГ. 

41. Історія будівлі готельного типу. 

42. Сучасна концепція будівництва, архітектури та інтер’єру ГГ. 

43. Форми планів. 

44. Будівельні норми і правила (БНіП, ДБН), державні стандарти (ГОСТ, ДСТУ), 

санітарні норми і правила (СНіП) та інші нормативні документи, що регламентують 

будівництво ПГГ. 

45. Історія розвитку інтер’єру. 

46. Інтер’єр як художня композиція. 
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47. Вибір матеріалів до оздоблення готелів. 

48. Експлуатаційні вимоги до оздоблення. 

49. Освітлення і колір в інтер’єрі ГГ. 

50. Меблі в інтер’єрі ГГ. 

51. Історія дизайну меблів. 

52. Меблювання приміщень ГГ і котеджів. 

53. Декоративне мистецтво  в художньому оформленні інтер’єрів. 

54. Екологічний та функціональний комфорт підприємств ГГ. 

55. Озеленення ПГГ та їх приміщень. 

56. Організація приміщень підприємства готельного господарства. 

57. Фактори, що визначають кількісний і якісний склад приміщень ПГГ. 

58. Розподіл приміщень ПГГ на групи за функціональним призначенням: 

адміністративні приміщення, житлові приміщення, ресторанні приміщення, підсобні і 

господарчі приміщення, приміщення культурно-масового призначення, приміщення 

спортивно-рекреаційного обслуговування. 

59. Функціональна організація приміщень ПГГ. 

60. Організація приміщень житлової групи. 

61. Приміщення, що належать до житлової групи. 

62. Класифікація номерів за категоріями. 

63. Типи номерів. 

64. Організація номерного фонду. 

65. Організація приміщень для побутового обслуговування. 

66. Види побутових послуг, що надаються на поверсі. 

67. Приміщення для побутового обслуговування на поверсі. 

68. Приміщення для обслуговуючого персоналу. 

69. Приміщення для чистої білизни. 

70. Приміщення для брудної білизни. 

71. Характеристика та основні вимоги до коридорів, холів та віталень. 

72. Організація нежитлових груп приміщень підприємств готельного господарства. 

73. Організація адміністративної групи приміщень та їх характеристика. 

74. Організація приміщень вестибюльної групи. 

75. Організація приміщень культурного-масового призначення та їх характеристика. 

76. Організація приміщень спортивного призначення та їх характеристика. 

77. Організація приміщень рекреаційного призначення та їх характеристика. 

78. Блок приміщення для харчування. 

79. Технологія  прибирання у підприємстві готельного господарства. 

80. Поняття технологічних процесів і циклів. 

81. Клінінг –  прибирання, чищення. 

82. Складові технологічних циклів прибирання житлових помешкань готелю: поточне 

прибирання, проміжне прибирання, прибирання номерів після виїзду гостей, 

генеральне прибирання. 

83. Нормативна хронологія технологічних циклів клінінга (прибирання). 

84. Предмети одноразового використання. 

85. Характеристика механізмів, інвентарю та матеріалів, що використовуються для 

прибирання. 

86. Прибирання території підприємства готельного господарства. 

87. Сезонні прибирання (зимою, весною, літом, осінню).   

88. Технологія прибирання вестибюльної групи приміщень. 

89. Організація харчування та напоїв у підприємстві готельного господарства. 

90. Історія організації харчування в готелях. 
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91. Організація сніданку: континентального, розширеного, англійського, 

американського, із шампанським, пізній сніданок, вегетаріанський та дієтичний 

сніданки, експрес-сніданок. 

92. Ресторанні підприємства – складовий підрозділ підприємств готельного 

господарства. 

93. Суть, значення і завдання організації ресторанних підприємств готельного 

господарства. 

94. Особливості організації функціонування ресторанних підприємств готельного 

господарства.  

95. Основні вимоги до ресторанних підприємств  ГГ. 

96. Основні типи і класифікація підприємств ресторанного господарства. 

97. Класифікація закладів ресторанного господарства. 

98. Заклади основного типу: ресторан, кафе, закусочна, їдальня, бар, кафетерій, буфет, 

фабрика - заготівельня, фабрика-кухня, домова кухня, що функціонують окремо та їх 

характеристика. 

99. Спеціалізовані підприємства. 

100. Комбіновані заклади. 

101. Комплексні підприємства. 

102. Організація функціонування виробничих і торговельних приміщень ресторанних 

підприємств. 

103. Структура виробничого процесу, методи його організації. 

104. Виробничий процес і його складові. 

105. Технологічний процес. 

106. Приміщення РП для здійснення виробничої діяльності. 

107. Заготівельні: овочевий цех, рибний цех, м’ясний цех, птахоголоьовий. 

108. Доготівельні приміщення: гарячий цех, холодний цех, борошняний цех, 

кондитерський цех. 

109. Організація виробничого процесу в цехах. 

110. Нормативно-технічна документація, яка використовується для регулювання 

виробничого процесу. 

111. Організація торговельної діяльності. 

112. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства при готелі. 

113. Характеристика ЗРГ при готелі. 

114. Сутність послуг ЗРГ. 

115. Характеристика етапів надання послуг. 

116. Організація сніданку. 

117. Організація «шведського столу» (лінії). 

118. Організація прискорених видів харчування. 

119. Особливості обслуговування в номерах готелю. 

120. Особливості організації обслуговування в номерах готелю. 

121. Наявність послуг «Room service» та «Mini-Bar». 

122. Інформація про обслуговування в номерах готелю. 

123. Обслуговування в номері готелю. 

124. Особливість створення меню сніданків, які подаються до номерів готелю, при 

попередньому замовленні. 

125. Приймання замовлення на обслуговування. 

126. Передача замовлення на виробництво ресторану. 

127. Організація роботи з підготовки предметів сервування. 

128. Транспортування предметів сервування та замовленої продукції до номера готелю. 

129. Правила етикету, поведінка в номері. 

130. Організація структури підприємств готельного господарства. 

131. Організація управлінської ланки. 
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132. Організація лінійної структури управління. 

133. Організація функціональної структури управління. 

134. Організація комбінованих структур управління: лінійно-функціональної, лінійно-

штабної, бюрократичної. 

135. Матрична структура управління. 

136. Форми управління готелями у світі. 

137. Національні та міжнародні (транснаціональні) готельні ланцюги. 

138. Франчайзинг (франшизна угода). 

139. Контракт на управління. Типи управлінських компаній. 

140. Незалежні готельні підприємства. 

141. Договір на оренду. 

142. Партнерство. 

143. Синдиціювання. 

144. Принципи управління діяльністю підприємства готельного господарства. 

145. Організація служби управління номерним фондом. 

146. Служба приймання і розміщення (стійка адміністратора; секція касових апаратів; 

нічний аудит; секція почти та інформації; телефонна служба; підрозділ бронювання 

номерів) та її основні функції. 

147. Методи і типи бронювання. 

148. Гарантоване бронювання. 

149. Негарантоване бронювання. 

150. Способи бронювання номерів: неавтоматизоване бронювання (ручне), наполовину 

автоматизоване бронювання, автоматизоване бронювання. 

151. Організація приймання та розміщення.  

152. Порядок приймання гостя. 

153. Порядок приймання туристичних груп. 

154. Порядок документального оформлення туристів. 

155. Організація роботи служби обслуговування. 

156. Відповідальність підприємства готельного господарства за збереження майна. 

157. Електронні замикаючі системи. 

158. Сутність послуг гостинності в підприємстві готельного господарства. 

159. Послуги та їх соціально - економічний зміст. 

160. Характеристика етапів  надання послуг. 

161. Формування та запровадження послуг у ПГГ. 

162. Технологія гостинності. 

163. Види послуг, що надаються підприємствами готельного господарства. 

164. Організація обслуговування на житлових поверхах. 

165. Підготовка номерного фонду до поселення. 

166. Види послуг, що надає персонал мешканцям на поверсі, організація їх надання. 

167. Організація виїзду гостей. 

168. Організація збереження і повернення забутих гостями речей. 

169. Організація надання додаткових послуг у підприємстві готельного господарства. 

170. Правила надання готельних послуг. 

171. Безкоштовні додаткові послуги та їх організація в підприємстві ГГ. 

172. Платні додаткові послуги та їх організація в підприємстві ГГ. 

173. Організація транспортних послуг для гостей ГГ. 

174. Організація автотранспорту за рахунок туру. 

175. Організація обслуговування туристів, які подорожують на власному транспорті. 

176. Організація роботи автотранспортних служб при готелях. 

177. Організація надання бізнес-послуг. 

178. Інші види послуг. 

179. Організація інформаційного обслуговування ПГГ. 
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180. Види інформаційного  (комунікаційного) обслуговування та структурні схеми. 

181. Комунікаційний процес (обмін інформацією). 

182. Базові елементи обміну інформацією. 

183. Організація єдиної інформаційної системи ПГГ. 

184. Організація програмового комплексу автоматизації ПГГ. 

185. .Шляхи удосконалення інформаційного забезпечення. 

186. Глобальна система електронної комунікації та інформації (Інтернет). 

187. Культура обслуговування в підприємстві готельного господарства. 

188. Поняття культури та якості обслуговування. 

189. Фактори, що впливають на якість і культуру обслуговування. 

190. Суть психології обслуговування в ГГ. 

191. Етикет і спілкування. 

192. Основні вимоги до працівників ПГГ. 

193. Організація контролю культури і якості обслуговування ПГГ. 

194. Організація продовольчого і матеріально-технічного постачання в підприємстві 

готельного господарства. 

195. Завдання відділу продовольчого і матеріального-технічного постачання в 

підприємстві ГГ. 

196. Планування продовольчого і матеріально-технічного забезпечення. 

197. Джерела постачання. Порядок формування господарчих зв’язків. 

198. Організація продовольчого постачання в підприємстві ГГ. 

199. Організація матеріально-технічного постачання у підприємстві ГГ. 

200. Організація складського і тарного господарства в підприємстві готельного 

господарства. 

201. Основні функції складського господарства. 

202. Види складських приміщень для збереження продовольчих товарів. 

203. Суть, значення і принципи раціональної організації логістичних процесів на складах, 

їх класифікація 

204. Технологія розміщення, укладки та зберігання товарів на складі 

205. Логістичні операції і варіанти відпуску товарів зі складу підприємства готельного 

господарства. 

206. Види складських приміщень для збереження матеріально-технічних засобів. 

207. Тарне господарство. 

208. Організація роботи обслуговуючих господарств. 

209. Організація роботи транспортного господарства. 

210. Організація структури транспортного відділу. 

211. Організація енергетичного господарства. 

212. Організація експлуатації матеріально-технічної бази підприємств ГГ. 

213. Організація ремонтних робіт у підприємстві готельного господарства. 

214. Організація санітарно-технічного обслуговування в готельному господарстві. 

215. Функції санітарної служби. 

216. Система холодного і гарячого водопостачання та їх технічна експлуатація. 

217. Система каналізації, правила користування. 

218. Система опалення. Шляхи економії тепла. 

219. Система вентиляції та кондиціювання. 

220. Ліфтове господарство і його експлуатація. 

221. Засоби внутрішнього зв’язку. 

222. Організація праці в підприємстві готельного господарства. 

223. Особливості організації праці в підприємстві ГГ. 

224. Професійно-кваліфікаційна структура персоналу. 

225. Форми організації праці на підприємстві ГГ. 

226. Робочий час працівників підприємств ГГ. 
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227. Робочий час – поняття та види. 

228. Відхилення від нормального робочого часу. 

229. Особливості режиму праці в підрозділах підприємства ГГ. 

230. Раціональна організація праці робітників підприємства ГГ. 

231. Раціональна організація праці – суть і завдання. 

232. Основні напрямки організації праці в ПГГ. 

233. Організація роботи з впровадження раціональних форм організації праці. 

234. Нормування праці в підприємстві готельного господарства. 

235. Сутність нормування праці в підприємстві ГГ. 

236. Методи встановлення норм праці. 

237. Принципи нормування праці. 

238. Підбір кадрів, укомплектування кадрами – визначальний фактор підвищення 

продуктивності праці та ефективності роботи підприємства ГГ. 

239. Організація безпеки підприємств готельного господарства. 

240. Система безпеки підприємств ГГ. 

241. Організація забезпечення безпеки підприємств ГГ. 

242. Використання комплексу технічних засобів безпеки у підприємстві ГГ. 

243. Економічна безпека. 

244. Організація відпочинку дозвілля і розваг. 

245. Сучасні підходи до організації відпочинку, дозвілля і розваг. 

246. Активний відпочинок та матеріально-технічна база дозвілля підприємств ГГ. 

247. Анімаційні програми. 

248. Спортивні види розваг. 

249. Екскурсійні програми. 

250. Організація ігор зі грошовим виграшем. 

251. Видовищно-розважальні анімаційні програми. 

252. Клуби, парки, театри, кіноконцертні зали, музеї – підприємства для організації 

відпочинку, дозвілля і розваг. 

253. Специфіка організації відпочинку, дозвілля і розваг в підприємствах готельного та 

ресторанного господарства. 

 

 

Програма з дисципліни 

«ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» 

 

Ресторанне господарство і його місце в індустрії гостинності. 

Характеристика та класифікація послуг закладів ресторанного господарства згідно 

з ДСГУ 3279-95 «Стандартизація послуг. Основні положення». Характеристика послуги 

харчування в закладах ресторанного господарства. Характеристика послуги з 

виготовлення кулінарної продукції та кондитерських виробів; з організації та 

обслуговування; з реалізації кулінарної продукції; з організації дозвілля. Характеристика 

інформаційно-консультативних та інших послуг в закладах ресторанного господарства. 

Загальні вимоги, що висуваються до послуг ресторанного господарства. 

Класифікація закладів ресторанного господарства згідно з ДСТУ 4281:2004 

«Заклади ресторанного господарства. Класифікація». Характеристика основних типів 

закладів ресторанного господарства. Характеристика типів та класів закладів 

ресторанного господарства. 

Організація постачання закладів ресторанного господарства. Характеристика видів 

постачання. Характеристика продовольчого постачання та матеріально-технічного 

забезпечення закладів ресторанного господарства. Організація роботи складського, 

тарного і транспортного господарства. 

Основи організації виробництва продукції у закладах ресторанного господарства. 
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Типи виробництва. Основи організації виробничих цехів. 

Організація роботи і робочих місць в заготівельних цехах закладів ресторанного 

господарства: м'ясному, рибному, м'ясо-рибному, птахо гомілковому, овочевому. 

Асортимент напівфабрикатів. що виробляються у заготівельних цехах. Характеристика 

устаткування та інвентарю заготівельних цехів. Характеристика професійно-

кваліфікаційних вимог, що висуваються до виробничого персоналу заготівельних цехів. 

Організація роботи і робочих місць в доготівельних цехах закладів ресторанного 

господарства: гарячому, холодному. Асортимент кулінарної продукції, що виробляється в 

доготівельних цехах. Характеристика технологічних ліній, що організовуються у 

доготівельних цехах. Характеристика устаткування та інвентарю гарячого та холодного 

цехів. Професійно-кваліфікаційна характеристика виробничого персоналу доготівельних 

цехів. 

Організація роботи спеціалізованих цехів. Призначення кулінарного цеху, 

асортимент продукції, що виготовляється в ньому. Структура цеху і організація 

технологічних ліній в кулінарному цеху. Характеристика устаткування та інвентарю. 

Вимоги, що висуваються до професійно-кваліфікаційного складу виробничого персоналу. 

Призначення кондитерського цеху, асортимент продукції, що виготовляється в 

ньому. Структура цеху і організація технологічних ліній і робочих місць в ньому. 

Характеристика устаткування та інвентарю. Особливості професійно-кваліфікаційного 

складу виробничого персоналу кондитерського цеху. 

Призначення борошняного цеху, асортимент продукції, що виготовляється в ньому. 

Організація роботи і робочих місць борошняного цеху. Характеристика устаткування та 

інвентарю, що використовується в цеху. Професійно-кваліфікаційний склад виробничого 

персоналу борошняного цеху. 

Організація роботи і робочих місць хліборізки. Організація роботи мийної 

кухонного посуду. Обслуговуючий персонал закладу ресторанного господарства і критерії 

оцінки вимог, що висуваються до нього. Обслуговуючий персонал закладів ресторанного 

господарства усіх типів і класів і загальні вимоги, що висуваються до нього. 

Обслуговуючий персонал заклад)' ресторанного господарства і характеристика 

професійно етичних норм його поведінки. Характеристика вимог до метрдотеля. 

Характеристика вимог до адміністратора залу. Характеристика вимог до офіціанта. 

Характеристика вимог до бармена. 

Загальна характеристика матеріально-технічної бази для організації 

обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства різних типів та форм 

власності. Характеристика приміщень для споживачів в закладах ресторанного 

господарства, інтер'єр залу закладу ресторанного господарства і вимоги до його 

оформлення. Характеристика роздавальні, буфету та підсобних приміщень закладів 

ресторанного господарства. Характеристика устаткування і меблів для торговельних 

приміщень закладів ресторанного господарства. 

Характеристика порцелянового та фаянсового посуду. Характеристика гончарного 

та майолікового посуду. Види та характеристика металевого посуду та наборів. 

Характеристика скляного і кришталевого посуду. Характеристика посуду і наборів з 

дерева, полімерних матеріалів, фольги та паперу. Характеристика столової білизни 

закладів ресторанного господарства і вимоги, що висуваються до неї. 

Вимоги до організації обслуговування споживачів в закладах ресторанного 

господарства у відповідності до правил їх роботи. Характеристика видів, методів та форм 

обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства різних типів та класів. 

Класифікація форм обслуговування офіціантами та їх характеристика. Класифікація форм 

самообслуговування та їх характеристика. 

Підготування приміщень для споживачів в закладах ресторанного господарства. 

Розміщення меблів у залі, підготування посуду, столової білизни та інших аксесуарів 

сервірування до повсякденного обслуговування споживачів. Види попереднього 
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сервірування столів в закладах ресторанного господарства. 

Загальні правила і способи подавання страв в закладах ресторанного господарства. 

Правила подавання холодних страв і закусок при індивідуальному та гуртовому 

обслуговуванні. Правила подавання гарячих закусок при індивідуальному та гуртовому 

обслуговуванні. Правила подавання супів при індивідуальному та гуртовому 

обслуговуванні. Правила подавання других страв при індивідуальному та гуртовому 

обслуговуванні. Правила подавання гарячих десертів в закладах ресторанного 

господарства при індивідуальному та гуртовому обслуговуванні. Особливості техніки 

подавання холодних десертів при індивідуальному та гуртовому обслуговуванні 

споживачів. Правила подавання кондитерських виробів в закладах ресторанного 

господарства при індивідуальному та гуртовому обслуговуванні. Правила подавання 

напоїв, в тому числі власного виробництва при індивідуальному та гуртовому 

обслуговуванні. 

Класифікація бенкетів та прийомів за різними ознаками. Організація підготовки та 

обслуговування бенкету за столом з повним обслуговуванням офіціантами. Організація 

підготовки та обслуговування бенкету за столом з частковим обслуговуванням 

офіціантами. Організація підготовки та обслуговування учасників бенкету-чаю. 

Організація процесу підготовки та обслуговування бенкету - кава в закладах ресторанного 

господарства. 

Класифікація дипломатичних прийомів і їх загальна характеристика. 

Характеристика денних видів бенкетів-прийомів. Характеристика вечірніх видів бенкетів-

прийомів. Організація підготовчої роботи з влаштування бенкетів-прийомів. Вимоги до 

складання схеми розміщення гостей за столами на бенкетах-прийомах. Особливості 

складання меню для бенкетів-прийомів Підготовка приміщень до проведення бенкетів-

прийомів. Особливості сервірування столів на бенкетах-прийомах. Організація подавання 

аперитиву та обслуговування гостей на бенкетах-прийомах. 

Організація підготовчої роботи та обслуговування бенкету-фуршету. Варіанта 

сервірування столів склом на бенкетах-фуршетах. Особливості підготовки та 

обслуговування гостей на бенкеті - фуршеті - десерті. Особливості підготовчої роботи та 

організації обслуговування на бенкеті-коктейлі. Організація процесу підготовки та 

обслуговування учасників бенкету-коктейлю-фуршету в закладах ресторанного 

господарства. 

Особливості організації обслуговування споживачів за типом «шведського столу» в 

закладах ресторанного господарства. Сутність і класифікація кейтерингового 

обслуговування. 

Види заходів та номенклатура кейтерингових послуг. Особливості організації 

споживачів при наданні кейтерингових послуг. Характеристика матеріально-технічного 

забезпечення кейтерингового обслуговування. Характеристика і особливості підбору 

персоналу служби кейтерингу. Особливості організації підготовки і здійснення 

кейтерингового обслуговування. 

Сучасні варіанти сценаріїв підготовки і обслуговування споживачів. Фудінг та 

ітертеймент: вітчизняний та закордонний досвід організації і проведення. Правила 

еногастрономічних поєднань та їх розвиток у сучасних умовах ведення ресторанного 

бізнесу. 

Правила подавання алкогольних та безалкогольних напоїв в закладах ресторанного 

господарства різних типів і класів. Особливості організації обслуговування бенкету за 

типом коктейлю-паті. Особливості організації обслуговування бенкету за типом бенкету-

буфету в англійському стилі. Особливості організації обслуговування бенкету за типом 

фуршету-кава. 

Особливості обслуговування учасників з'їздів, конференцій, нарад за місцем їх 

мешкання (в готельних комплексах). Особливості обслуговування учасників з'їздів, 

конференцій, нарад за місцем їх проведення. Характеристика «системи обслуговування» з 
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точки зору теорії масового обслуговування. Аналіз якості функціонування систем 

обслуговування в закладах ресторанного господарства з методом обслуговування 

самообслуговування. Характеристика надходжень потреб на обслуговування до системи: 

розмір джерела; модель надходжень до системи; поведінка надходжень. Основні види 

конфігурацій систем обслуговування. Методи дослідження системи обслуговування 

закладів ресторанного господарства з методом обслуговування офіціантами та 

самообслуговування. 

Загальні вимоги до організації харчування робітників і службовців. Організація 

обслуговування зосереджених контингентів споживачів. Організація обслуговування 

розосереджених контингентів споживачів. Основні вимоги до організації обслуговування 

учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах. Організація 

обслуговування студентів у вищих навчальних закладах. Сучасні концепції організації 

обслуговування споживачів у ресторанах. Сучасні концепції організації обслуговування 

споживачів у закладах швидкого обслуговування. Особливості організації обслуговування 

споживачів в концептуальних закладах ресторанного господарства. 

Характеристика закладів ресторанного господарства при готелі і особливості 

обслуговування споживачів в них. Організація сніданків і їх різновиди для організації 

обслуговування мешканців готелю. Організація «шведського столу (лінії)» для 

обслуговування мешканців готелю. Організація прискорених видів харчування в закладах 

ресторанного господарства готельно-туристичних комплексів. Особливості 

обслуговування в номерах готелю. Організація інших видів обслуговування в закладах 

ресторанного господарства готельно-туристичних комплексів. Організація харчування 

іноземних туристів у закладах ресторанного господарства та у дорозі. Комплексне 

обслуговування іноземних туристів з діловими цілями. 

Організація обслуговування споживачів у місцях масового відпочинку: у 

видовищних закладах, у садово-парковій зоні міста, у парках атракціонів та розваг, 

аквапарках. Організація обслуговування споживачів на ринках. Організація 

обслуговування споживачів у торговельних та торговельно-розважальних комплексах. 

Види закладів ресторанного господарства, що пропонують різну номенклатуру 

послуг учасникам спортивних змагань. Характеристика структури гурту команд 

спортивних змагань. Характеристика місць організації харчування команд-учасників 

спортивних змагань. Різновиди харчування учасників спортивних змагань. Форми 

обслуговування учасників спортивних змагань в закладах ресторанного господарства. 

Організація харчування глядачів. Особливості після матчевого обслуговування VIP - 

глядачів. 

Організація обслуговування пасажирів на залізничному транспорті та на шляху їх 

слідування. Організація обслуговування пасажирів на авіатранспорті транспорті та на 

шляху їх слідування. Організація обслуговування пасажирів на автотранспорті транспорті 

та на шляху їх слідування. Організація обслуговування пасажирів на водному транспорті 

та на шляху їх слідування. Закордонний досвід обслуговування пасажирів на транспорті та 

на шляху їх слідування. 

Наукова організація праці як головний фактор забезпечення раціональної 

організації праці. Завдання наукової організації праці. Графіки виходу на роботу 

персоналу закладів ресторанного господарства. 

Нормування праці в ресторанного господарстві. Види норм праці та їх 

класифікація. Робочий час робітника закладу ресторанного господарства і його структура. 

Класифікація витрат робочого часу. Методи вивчення витрат робочого часу. Фотографія 

робочого часу та її різновиди. Хронометраж, фотохронометраж: поняття та мета 

проведення. 

Організаційно-технічні заходи щодо  поліпшення  використання робочого часу та 

раціоналізації організації праці в закладах ресторанного господарства. 
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Перелік питань з дисципліни  

«Організація ресторанного господарства» 

 

1. Основні напрями розвитку ресторанного господарства. 

2. Удосконалення форм праці та впровадження науково-технічного прогресу. 

3. Основні напрями науково-технічного прогресу в громадському харчуванні. 

4. Історія розвитку світового ресторанного господарства в стародавні часи.  

5. Історія розвитку світового РГ в період християнської ери. 

6. Ресторанне господарство стародавньої Русі.  

7. Сучасний стан розвитку світового ресторанного господарства. 

8. Сучасний стан ресторанного господарства України. 

9. Розвиток ресторанного господарства на Закарпатті. 

10. Організаційно-правові форми підприємств ресторанного господарства, їх 

характеристика. 

11. Загальні поняття про засновницькі документи і реєстрацію підприємства. 

12. Порядок організації і реєстрації підприємства ресторанного бізнесу. 

13. Особливості виробничо-торговельної діяльності підприємств ресторанного 

господарства. 

14. Класифікація підприємств ресторанного господарства. 

15. Тип підприємства, його визначення. Основні типи підприємств ресторанного 

господарства згідно з ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного господарства 

(класифікація)». 

16. Характеристика заготівельних підприємств, визначення видів, особливості діяльності. 

17. Характеристика їдальні як типу підприємства ресторанного господарства. 

18. Характеристика ресторану як типу підприємства РГ. 

19. Характеристика бару як типу підприємства ресторанного господарства. 

20. Характеристика кафе як типу підприємства ресторанного господарства. 

21. Особливості організації кафетерію. 

22. Характеристика закусочної як типу підприємства ресторанного господарства. 

23. Підприємства швидкого обслуговування (ПШО), їх спеціалізація та характеристика. 

24. Послуги харчування. 

25. Послуги виготовлення кулінарної продукції та кондитерських виробів. 

26. Послуги з реалізації продукції. 

27. Послуги організації обслуговування споживачів. 

28. Послуги з організації дозвілля. 

29. Інформаційно-консультаційні послуги. 

30. Сучасні формати закладів ресторанного господарства. 

31. Загальні та відмінні вимоги до закладів ресторанного господарства. 

32. Раціональне розміщення мережі підприємств ресторанного господарства.  

33. Структура матеріально-технічної бази закладів ресторанного господарства для 

організації процесу обслуговування. 

34. Дизайн інтер’єрів закладів ресторанного господарства. 

35. Характеристика обладнання та меблів для торгових приміщень. 

36. Характеристика приміщень для споживачів. 

37. Характеристика роздавальні, буфету та підсобних приміщень. 

38. Характеристика порцелянового та фаянсового посуду. 

39. Характеристика керамічного посуду. 

40. Характеристика скляного і кришталевого посуду. 

41. Характеристика дерев’яного посуду та наборів. 

42. Характеристика посуду і наборів з полімерних металів, фольги та паперу. 

43. Столова білизна. 

44. Послідовність операцій з підготовки торговельних приміщень до обслуговування. 
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45. Розміщення меблів у залі, підготування посуду і столової білизни. 

46. Підготування квітів. 

47. Одержання столового посуду, наборі і столової білизни. 

48. Попереднє сервірування столу. 

49. Завдання організації в умовах ринку. Сучасні вимоги до організації постачання 

продуктами та матеріально-технічними засобами. 

50. Джерела постачання та постачальники продуктів. 

51. Організація постачання. Вибір постачальника. 

52. Технологічний процес руху товару на підприємствах ресторанного господарства, його 

характеристика. 

53. Форми і способи руху товару. 

54. Транспорт для постачання товару і вимоги до нього. 

55. Організація приймання продовольчих товарів. Запаси продуктів, їх значення для 

ритмічної роботи підприємства. 

56. Організація матеріально-технічного постачання підприємств ресторанного 

господарства. 

57. Призначення, компонування складських приміщень. Послідовність складських 

операцій. 

58. Склад складських приміщень залежно від потужності підприємств, їх оснащення. 

59. Організація зберігання продуктів. Режим і способи зберігання. 

60. Організація тарного господарства. Призначення і класифікація тари. Вимоги до тари. 

61. Організація ваговимірювального господарства. 

62. Організація застосування автоматизованих систем обліку виробництва та реалізації 

продукції ресторанного господарства. 

63. Загальна структура підприємств ресторанного господарства. 

64. Лінійна та лінійно-функціональна структури управління. 

65. Основні типи виробничо-торговельної структури закладів ресторанного господарства, 

їх характеристика. 

66. Виробнича інфраструктура. 

67. Організація робочих місць. 

68. Вимоги до організації робочих місць. 

69. Організація виробничих ділянок, відділень 

70. Склад та характеристика виробничих цехів закладів ресторанного господарства. 

71. Взаємозв'язок виробничих цехів з іншими групами приміщень. 

72. Організація обробки овочів. 

73. Організація обробки м'ясопродуктів. 

74. Організація обробки риби. 

75. Особливості роботи м'ясного. 

76. Особливості роботи рибного цехів. 

77. Організація роботи гарячого цеху. 

78. Організація роботи супового відділення. 

79. Організація виробництва других страв. 

80. Організація виробництва соусів. 

81. Організація виробництва гарнірів. 

82. Організація роботи холодного цеху. 

83. Організація роботи кондитерського цеху. 

84. Організація роботи цеху борошняних виробів. 

85. Організація роботи мийної кухонного посуду. 

86. Організація роботи експедиції. 

87. Роздавальна як важлива ділянка виробництва. 

88. Організація роботи різних типів роздавальних. 

89. Організація роботи кухарів-роздавальників. 
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90. Зміст оперативного планування. 

91. Оперативне планування роботи виробництва заготівельних підприємств. 

92. Оперативне планування на підприємствах з повним циклом виробництва. 

93. Розрахунок виходу напівфабрикатів. 

94. Розрахунок сировини і визначення завдань бригадам кухарів. 

95. Оперативний контроль за роботою виробництва. 

96. Збірники рецептур страв і кулінарних виробів. 

97. Збірник рецептур страв і дієтичного харчування. 

98. Основні вимоги до розробки техніко-технологічних карт на фірмові вироби на 

підприємствах ресторанного господарства. 

99. Галузеві стандарти, технічні умови та технологічні інструкції на напівфабрикати і 

кулінарні вироби. 

100. Меню і прейскурант – основні елементи технологічного процесу. 

101. Сутність та класифікація меню. 

102. Порядок розробки меню. 

103. Оформлення меню та документації на страви. 

104. Зміст і завдання раціональної організації праці.  

105. Основні напрями організації праці на виробництві. 

106. Напрям організації роботи: розробка раціональних форм поділу і кооперації роботи. 

107. Напрям організації праці: поліпшення організації та обслуговування робочих місць.  

108. Атестація робочих місць, поліпшення умов праці. 

109. Графіки виходу на роботу, їх характеристика. 

110. Виробничий персонал, вимоги до нього відповідно до ДСТ 30524-97 «Громадське 

харчування. Вимоги до виробничого персоналу». 

111. Сутність, функції та принципи нормування праці в ресторанному господарстві. 

112. Завдання нормування праці. 

113. Методи нормування праці. 

114. Класифікація витрат робочого часу. 

115. Методи вивчення витрат робочого часу. 

116. Види норм виробітку. 

117. Порядок розробок норм виробітку. 

118. Визначення чисельності працівників на підприємствах ресторанного господарства. 

119. Характеристика фудингу як інновації в ресторанному господарстві. 

120. Види, методи та форми обслуговування споживачів. 

121. Характеристика форм самообслуговування. 

122. Характеристика форм організації процесу обслуговування споживачів офіціантами. 

123. Подавання перших страв, холодних страв і закусок. 

124. Подавання других страв, солодких страв та гарячих напоїв. 

125. Техніка подавання холодних страв і закусок та других страв 

126. Професійні вимоги до персоналу, відповідального за обслуговування гостей напоями. 

127. Рекомендації щодо вживання алкогольних та безалкогольних напоїв. 

128. Техніка обслуговування гостей напоями. 

129. Карта вин, розробка та оформлення. 

130. Основи еногастрономії. 

131. Обслуговування гостей напоями. 

132. Класифікація бенкетів і прийомів. 

133. Порядок прийому і виконання замовлень на обслуговування.  

134. Підготовка до проведення бенкету. 

135. Особливості організації банкету-фуршету. 

136. Особливості організації банкету-коктейлю. 

137. Особливості організації банкету-чаю.  

138. Особливості організації банкету-прийому за типом «шведського столу». 
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139. Бенкет за столом із повним та частковим обслуговуванням офіціантами.  

140. Обслуговування традиційних свят та свят на честь знаменних дат. 

141. Основні форми відносин за дипломатичним протоколом та їх характеристика. 

142. Класифікація та характеристика бенкетів-прийомів. 

143. Підготовча робота з влаштування прийому. 

144. Підготовка приміщення до проведення прийому. 

145. Складання меню для бенкету-прийому. 

146. Особливості сервірування столу на бенкеті-прийомі. 

147. Особливості організації обслуговування гостей на бенкетах-прийомах. 

148. Сутність кейтеринг-сервісу. 

149. Класифікація кейтерингового обслуговування. 

150. Організація повносервісного кейтерингового обслуговування. 

151. Форми обслуговування та особливості їх застосування під час презентацій, свят.  

152. Матеріально-технічне забезпечення кейтерингового обслуговування. 

153. Персонал служби кейтерингу.  

154. Характеристика кейтерингових послуг. 

155. Технологія організації обслуговування споживачів при наданні кейтерингових послуг. 

156. Створення рекламної кампанії. 

157. Формування портфеля кейтеринг-послуг. 

158. Організація музичного обслуговування у закладах РГ. 

159. Організація спортивних видів розваг. 

160. Організація ігор з грошовим виграшем. 

161. Організація розважальних шоу-програм. 

162. Правові аспекти організації дозвілля в закладах ресторанного господарства. 

163. Теоретичні основи проектування процесу обслуговування. 

164. Система обслуговування, її основні параметри. 

165. Якісні характеристики системи обслуговування. 

166. Аналіз та проектування систем обслуговування. 

167. Загальні вимоги до організації харчування робітників і службовців. 

168. Організація обслуговування зосереджених та розосереджених контингентів. 

169. Організація дієтичного харчування. 

170. Регулювання організації харчування в підприємствах соціальної сфери. 

171. Обов'язки навчальних закладів і підприємств харчування при них. 

172. Визначення постачальників продуктів харчування для навчальних закладів. 

173. Вимоги до розробки меню та оцінки якості продукції. 

174. Організація обслуговування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. 

175. Організація обслуговування студентів у ВНЗ. 

176. Обслуговування пасажирів на залізничному транспорті. 

177. Обслуговування пасажирів на авіатранспорті. 

178. Особливості організації харчування та обслуговування пасажирів на автотранспорті.. 

179. Обслуговування пасажирів на водному транспорті.  

180. Загальна характеристика торговельних ринків. 

181. Організація харчування споживачів на торговельному ринку. 

182. Характеристика матеріально-технічної бази закладів ресторанного господарства на 

ринках. 

183. Торговельні і торговельно-розважальні комплекси та організація харчування і 

дозвілля на їх території. 

184. Моніторинг відповідності організації харчування на ринку запитам споживачів. 

185. Характеристика закладів ресторанного господарства при готелі. 

186. Організація сніданку в ресторані готелю. 

187. Організація «шведського столу (лінії)». 

188. Організація прискорених видів харчування. 
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189. Особливості обслуговування в номерах готелю. 

190. Особливості функціонування міні-бару. 

 

 

Програма з дисципліни  

«ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» 

 

Харчування людини як медико-біологічна та соціально-економічна проблема. 

Науково-практична політика у сфері здорового харчування. Харчування та 

життєдіяльність людини. Основні харчові речовини, їх класифікація. характеристика та 

значення для життєдіяльності людини. Концепція раціонального харчування. 

Технологічні принципи виробництва і забезпечення якості кулінарної продукції. 

Класифікація кулінарної продукції за сукупними ознаками. Класифікація технологічних 

процесів за сукупними ознаками, основні етапи, операції, їх мета. 

Характеристика способів механічної і теплової обробки. Основні поняття про 

якість кулінарної продукції. Чинники, які впливають на формування якості продукції 

харчування. Законодавча база регулювання якості кулінарної продукції. Характеристика 

технологічної документації. Технологія напівфабрикатів, страв і кулінарних виробів з 

овочів, плодів, грибів (далі по тексту - овочів). Значення продуктів рослинного 

походження (ПРП) у харчуванні. 

Характеристика властивостей вихідної сировини як об'єкта переробки в ЗРГ. 

Класифікація напівфабрикатів із овочів за сукупними ознаками. Принципова схема 

технологічного процесу виробництва напівфабрикатів із овочів. Характеристика 

механічної кулінарної обробки овочів. 

Рекомендації щодо використання напівфабрикатів для приготування страв і 

кулінарних виробів. Технологія страв та кулінарних виробів з овочів, плодів, грибів (далі 

по тексту - овочів). Класифікація страв та кулінарних виробів з овочів, плодів, грибів за 

сукупними ознаками. 

Характеристика способів теплової обробки напівфабрикатів з овочів. Принципова 

схема технологічного процесу виробництва страв та кулінарних виробів із овочів. 

Характеристика харчової, біологічної, енергетичної цінності кулінарної продукції з овочів 

за групами. Умови й терміни зберігання та реалізації готової продукції; вимоги до якості. 

Перспективи розвитку асортименту та технологій кулінарної продукції з овочів для 

різних типів ЗРГ і різних категорій споживачів. 

Технологія напівфабрикатів, страв і кулінарних виробів з борошна. Характеристика 

властивостей вихідної сировини як об'єкта переробки в ЗРГ. Класифікація 

напівфабрикатів з борошна та продуктів його переробки за сукупними ознаками. 

Принципова схема технологічного процесу виробництва напівфабрикатів з борошна та 

продуктів його переробки. Рекомендації щодо використання напівфабрикатів для 

приготування страв і кулінарних виробів. 

Технологія страв та кулінарних виробів з борошна. Класифікація страв та 

кулінарних виробів з борошна за сукупними ознаками. 

Характеристика способів теплової обробки напівфабрикатів з борошна. 

Принципова схема технологічного процесу виробництва страв та кулінарних виробів з 

борошна. Характеристика харчової, біологічної, енергетичної цінності кулінарної 

продукції з борошна. 

Умови й терміни зберігання та реалізації готової продукції, вимоги до якості. 

Перспективи розвитку асортименту та технологій кулінарної продукції з борошна 

для різних типів ЗРГ і різних категорій споживачів. 

Технологія напівфабрикатів та кулінарних виробів з м'яса, м'ясопродуктів та м'яса 

диких тварин (далі за текстом - м'яса). Характеристика властивостей вихідної сировини як 

об'єкта переробки в ЗРГ. 
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Класифікація напівфабрикатів з м'яса за сукупними ознаками. Принципова схема 

технологічного процесу виробництва напівфабрикатів з м'яса. Характеристика механічної 

кулінарної обробки з м'яса. Умови й терміни зберігання та реалізації напівфабрикатів, 

вимоги до якості напівфабрикатів. 

Рекомендації щодо використання напівфабрикатів для приготування страв і 

кулінарних виробів. Технологія страв з м'яса, м'ясопродуктів та м'яса диких тварин, (далі 

за текстом - м'яса). Класифікація страв та кулінарних виробів з м'яса за сукупними 

ознаками. Характеристика способів теплової обробки напівфабрикатів з м'яса. 

Принципова схема технологічного процесу виробництва страв та кулінарних виробів з 

м'яса. Характеристика харчової, біологічної, енергетичної цінності кулінарної продукції з 

м'яса. Умови й терміни зберігання та реалізації готової продукції, вимоги до якості. 

Перспективи розвитку асортименту та технологій кулінарної продукції з м'яса для 

різних типів ЗРГ і різних категорій споживачів. Технологія напівфабрикатів з птиці, 

кролика, пернатої дичини (далі за текстом - з птиці). Характеристика властивостей 

вихідної сировини як об'єкта переробки в ЗРГ. 

Класифікація напівфабрикатів з птиці за сукупними ознаками. Принципова схема 

технологічного процесу виробництва напівфабрикатів з птиці. Характеристика механічної 

кулінарної обробки з птиці. 

Умови та терміни зберігання та реалізації напівфабрикатів; вимоги до якості 

напівфабрикатів. Рекомендації щодо використання напівфабрикатів для приготування 

страв і кулінарних виробів. Технологія страв та кулінарних виробів з птиці, кролика, 

пернатої дичини (далі за текстом - з птиці). Класифікація страв та кулінарних виробів з 

птиці за сукупними ознаками. 

Характеристика способів теплової обробки напівфабрикатів з птиці. Принципова 

схема технологічного процесу виробництва страв та кулінарних виробів з птиці. 

Характеристика харчової, біологічної, енергетичної цінності кулінарної продукції з 

птиці. Умови й терміни зберігання та реалізації готової продукції; вимоги до якості. 

Перспективи розвитку асортименту та технологій кулінарної продукції з птиці для різних 

типів ЗРГ і різних категорій споживачів. 

Технологія напівфабрикатів з риби, рибопродуктів та нерибної водної сировини 

(гідробіонтів) (далі за текстом - з риби). Характеристика властивостей вихідної сировини 

як об'єкта переробки в ЗРГ. Класифікація напівфабрикатів з риби за сукупними ознаками. 

Принципова схема технологічного процесу виробництва напівфабрикатів з риби. 

Характеристика механічної кулінарної обробки з риби. 

Умови та терміни зберігання та реалізації напівфабрикатів; вимоги до якості 

напівфабрикатів. Рекомендації щодо використання напівфабрикатів для приготування 

страв і кулінарних виробів. Технологія страв та кулінарних виробів з риби, рибопродуктів 

та нерибної водної сировини (гідробіонтів) (далі за текстом - з риби). Класифікація страв 

та кулінарних виробів з риби за сукупними ознаками. 

Характеристика способів теплової обробки напівфабрикатів з риби. Принципова 

схема технологічного процесу виробництва страв та кулінарних виробів з риби. 

Характеристика харчової, біологічної, енергетичної цінності кулінарної продукції з риби. 

Умови й терміни зберігання та реалізації готової продукції; вимоги до якості. 

Перспективи розвитку асортименту і технологій кулінарної продукції з риби для 

різних типів ЗРГ і різних категорій споживачів. 

Технологія універсальних напівфабрикатів різного ступеня готовності, що 

виготовляються в ЗРГ. Класифікація за сукупними ознаками (бульйони, відвари, 

пасеровки - овочева, борошняна тощо, паніровки та ін.), шляхи формування асортименту. 

Принципові технологічні схеми виробництва «універсальних напівфабрикатів». 

Умови й терміни зберігання та реалізації напівфабрикатів; вимоги до якості 

напівфабрикатів. Рекомендації щодо використання напівфабрикатів для приготування 

страв і кулінарних виробів. 
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Технологія соусів. Роль соусів у харчуванні, характеристика харчової та біологічної 

цінності. класифікація за сукупними ознаками, закономірності формування асортименту, 

призначення. Основи технології виробництва соусів за групами. Загальні правила 

приготування та реалізації соусів. Умови й терміни зберігання та реалізації соусів; вимоги 

до якості напівфабрикатів. 

Перспективи розвитку асортименту й технологій продукції для різних типів ЗРГ і 

різних контингентів споживачів. 

Технологія страв та кулінарних виробів з круп, бобових та продуктів їх переробки. 

Класифікація страв та кулінарних виробів з круп, бобових та продуктів їх переробки за 

сукупними ознаками. 

Характеристика способів теплової обробки напівфабрикатів з круп, бобових та 

продуктів їх переробки. Принципова схема технологічного процесу виробництва страв та 

кулінарних виробів з круп, бобових та продуктів їх переробки. 

Характеристика харчової, біологічної, енергетичної цінності кулінарної продукції з 

круп, бобових та продуктів їх переробки за групами. 

Умови й терміни зберігання та реалізації готової продукції; вимоги до якості. 

Перспективи розвитку асортименту та технологій кулінарної продукції з круп, 

бобових та продуктів їх переробки для різних типів ЗРГ і різних категорій споживачів. 

Технологія страв та кулінарних виробів з молока, яєць та продуктів їх переробки. 

Класифікація страв та кулінарних виробів з молока, яєць та продуктів їх переробки за 

сукупними ознаками. 

Характеристика способів теплової обробки напівфабрикатів з молока, яєць та 

продуктів їх переробки. Принципова схема технологічного процесу виробництва страв та 

кулінарних виробів з молока, яєць та продуктів їх переробки. Характеристика харчової, 

біологічної, енергетичної цінності кулінарної продукції з молока, яєць та продуктів їх 

переробки. 

Умови й терміни зберігання та реалізації готової продукції; вимоги до якості. 

Перспективи розвитку асортименту та технологій кулінарної продукції з молока, 

яєць та продуктів їх переробки для різних типів ЗРГ і різних категорій споживачів. 

Технологія супів. Роль супів у харчуванні, характеристика харчової та біологічної 

цінності, класифікація за сукупними ознаками, закономірності формування асортименту, 

призначення. 

Основи технології виробництва супів за групами. Загальні правила приготування та 

реалізації супів за групами. Умови й терміни зберігання та реалізації готової продукції; 

вимоги до якості. Перспективи розвитку асортименту та технологій супів для різних типів 

ЗРГ і різних категорій споживачів. 

Технологія холодних страв та закусок (далі - холодних страв). Роль холодних страв 

та закусок у харчуванні, характеристика харчової та біологічної цінності, класифікація за 

сукупними ознаками, закономірності формування асортименту, призначення. 

Основи технології виробництва холодних страв та закусок за групами. 

Рецептурний склад. загальні правила приготування та реалізації холодних страв та закусок 

за групами. Умови й терміни зберігання та реалізації готової продукції; вимоги до якості. 

Перспективи розвитку асортименту й технологій холодних страв та закусок для 

різних типів ЗРГ і різних категорій споживачів. 

Технологія десертів (солодких страв). Роль десертних страв у харчуванні, 

характеристика харчової та біологічної цінності, класифікація за сукупними ознаками, 

закономірності формування асортименту, призначення. Основи технології виробництва 

десертних страв за групами. Загальні правила приготування та реалізації десертних страв 

за групами. 

Умови й терміни зберігання та реалізації готової продукції; вимоги до якості. 

Перспективи розвитку асортименту й технологій десертних страв для різних типів 

ЗРГ і різних категорій споживачів. Загальні відомості про напої. Роль напоїв у харчуванні, 
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характеристика харчової та біологічної цінності. 

Класифікація напоїв за сукупними ознаками, призначення, закономірності 

формування асортименту. Характеристика основних вихідних компонентів і добавок, що 

застосовуються у приготуванні змішаних напоїв. 

Загальна принципова схема технологічного процесу виробництва напоїв, мета та 

завдання етапів технологічного процесу. Технологія приготування гарячих напоїв. 

Класифікація гарячих напоїв за сукупними ознаками, закономірності формування 

асортименту. 

Основи технології виробництва гарячих напоїв. Принципова технологічна схема 

виробництва гарячих напоїв. Умови й терміни зберігання та реалізації гарячих напоїв, 

вимоги до якості. Перспективи розвитку асортименту й технологій гарячих напоїв для 

різних типів ЗРГ і різних категорій споживачів. 

Технологія приготування холодних напоїв. Класифікація холодних напоїв за 

сукупними ознаками, закономірності формування асортименту. 

Основи технології виробництва холодних напоїв. Принципова технологічна схема 

виробництва холодних напоїв. Умови й терміни зберігання та реалізації холодних напоїв, 

вимоги до якості. 

Перспективи розвитку асортименту й технологій холодних напоїв для різних типів 

ЗРГ і різних категорій споживачів. 

Загальні підходи щодо розробки карти вин для різних ЗРГ та контингентів 

споживачів. Загальні відомості про вина. Класифікація вин за сукупними ознаками. 

Методологічні принципи формування та розробки карти вин для різних ЗРГ та 

контингентів споживачів. 

Особливості підбору вин до страв та кулінарних виробів. Дегустація вин. Умови й 

терміни зберігання та реалізації вин, вимоги до якості. Загальні відомості про види тіста, 

випечені, оздоблювальні напівфабрикати, готову продукцію. Класифікація тіста, 

напівфабрикатів та готових виробів за сукупними ознаками. призначення, шляхи 

формування асортименту. 

Загальна принципова схема технологічного процесу виробництва борошняних 

кондитерських виробів, мета та завдання етапів технологічного процесу. Технологія 

оздоблювальних напівфабрикатів. Класифікація оздоблювальних напівфабрикатів за 

сукупними ознаками, призначення, шляхи формування асортименту. 

Загальна принципова схема технологічного процесу виробництва оздоблювальних 

напівфабрикатів, мета та завдання етапів технологічного процесу. 

Роль компонентів у формуванні якості оздоблювальних напівфабрикатів та готових 

борошняних кондитерських виробів. Технологія дріжджового тіста та виробів з нього. 

Класифікація дріжджового тіста та виробів з нього за сукупними ознаками. Принципова 

схема технологічного процесу виробництва дріжджового тіста та виробів з нього. 

Основи технології виробництва виробів з дріжджового тіста. Загальні правила 

приготування та реалізації за групами. 

Умови й терміни зберігання та реалізації виробів з дріжджового тіста; вимоги до 

якості. Перспективи розвитку асортименту та технологій виробів з дріжджового тіста для 

різних типів ЗРГ і різних категорій споживачів. 

Технологія бісквітного тіста та виробів із нього. Класифікація бісквітного тіста та 

виробів з нього за сукупними ознаками. Принципова схема технологічного процесу 

виробництва бісквітного тіста та виробів з нього. Основи технології виробництва виробів 

з бісквітного тіста. Загальні правила приготування та реалізації за групами. 

Умови й терміни зберігання та реалізації виробів з бісквітного тіста; вимоги до 

якості. Перспективи розвитку асортименту і технологій виробів з бісквітного тіста для 

різних типів ЗРГ та різних категорій споживачів. Технологія пісочного та листкового тіста 

й виробів з нього. Класифікація пісочного та листкового тіста й виробів з нього за 

сукупними ознаками. 



 27 

Принципова схема технологічного процесу виробництва пісочного та листкового 

тіста й виробів з нього. Основи технології виробництва виробів з пісочного та листкового 

тіста. Загальні правила приготування та реалізації за групами. Умови й терміни зберігання 

та реалізації виробів з пісочного та листкового тіста; вимоги до якості. 

Перспективи розвитку асортименту та технологій виробів з пісочного й листкового 

тіста для різних типів ЗРГ і різних категорій споживачів. 

Технологія інших (пряничного, заварного, білково-збивного, вафельного, 

мигдального та ін.) видів тіста та виробів із них. Принципові схеми технологічного 

процесу виробництва інших (пряничного, заварного, білково-збивного, вафельного, 

мигдального та ін.) видів тіста й виробів із них, механізм утворення тіста, роль 

компонентів у формуванні якості готових виробів. 

Основи технології виробів з інших видів тіста. Загальні правила приготування та 

реалізації за групами. Умови, терміни зберігання та реалізації виробів з інших видів тіста; 

вимоги до якості. Перспективи розвитку асортименту та технологій виробів з інших видів 

тіста для різних типів ЗРГ і різних категорій споживачів. 

Особливості технології охолоджених і швидкозаморожених напівфабрикатів 

різного ступеня готовності. Класифікація, асортимент, характеристика і призначення 

охолоджених і швидкозаморожених напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів. 

Теоретичні передумови виробництва охолоджених та заморожених 

напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів: обгрунтування параметрів процесу. 

Вплив способів (вакуум-пакування, в середовищі інертних газів тощо) та виду 

таропакувальних матеріалів на якісні характеристики продукції. 

Умови й терміни зберігання та реалізації напівфабрикатів; вимоги до якості 

напівфабрикатів. Рекомендації щодо використання напівфабрикатів для приготування 

страв і кулінарних виробів. 

Фізіологічні основи раціонального та адекватного харчування, диференційоване 

харчування різних груп населення. Загальна характеристика видів харчування 

(раціональне, дієтичне. лікувально-профілактичне, дитяче, альтернативні види харчування 

тощо) як передумова для формування меню ЗРГ. 

Загальні підходи щодо розробки меню для різних типів ЗРГ та контингентів 

споживачів. Технологічні принципи формування та розробки меню для різних типів ЗРГ 

та контингентів споживачів. Вибір та обґрунтування критеріїв оцінки якості меню для 

різних типів ЗРГ та контингентні споживачів. 

 

 

Перелік питань з дисципліни  

«Технологія продукції ресторанного господарства» 

 

1. Основи фізіології харчування. 

2. Короткі відомості про будову та функції травної системи. 

3. Роль системи травлення в процесах життєдіяльності людини. 

4. Обчислення добових енерговитрат організму людини. 

5. Анатомія та фізіологія основних систем організму: нейрогуморальна система 

регуляції, значення харчових речовин для них. 

6. Анатомія та фізіологія основних систем організму: вегетативна нервова система. 

7. Анатомія та фізіологія основних систем організму: гуморальна система регуляції, 

значення харчових речовин для них. 

8. Анатомія та фізіологія основних систем організму: кров та система кровообігу. 

Вплив харчування на серцево-судинну систему. 

9. Анатомія та фізіологія основних систем організму: система дихання, вплив 

харчування. 
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10. Анатомія та фізіологія основних систем організму: видільна система, вплив 

харчування. 

11. Основи раціонального харчування. 

12. Харчування людини як медико – біологічна та соціально-економічна проблема. Роль 

харчування в процесах життєдіяльності. 

13. Теоретичні основи харчування. 

14. Значення основних поживних речовин у життєдіяльності людини. 

15. Білки та їх значення в харчуванні людини. Роль білків у організмі. 

16. Показники біологічної цінності білків. 

17. Рекомендовані середні норми білків у добовому раціоні. 

18. Ліпіди та їх значення в харчуванні людини. Роль ліпідів в організмі.  

19. Біологічна цінність харчових ліпідів. 

20. Рекомендовані середні норми жирів у добовому раціоні. 

21. Вуглеводи та їх значення в харчуванні людини. Роль вуглеводів в організмі. 

22. Рекомендовані середні норми вуглеводів в добовому раціоні. 

23. Вітаміни та їх значення в харчуванні людини. Роль вітамінів в організмі. 

Класифікація вітамінів. 

24. Характеристика вітамінів: водорозчинні вітаміни, жиророзчинні вітаміни, 

вітаміноподібні речовини. 

25. Рекомендовані середні норми вітамінів у добовому раціоні. 

26. Мінеральні речовини та їх значення в харчуванні людини. Роль мінеральних речовин 

в організмі. Значення окремих мінеральних елементів. 

27. Мікроелементи. 

28. Зв’язок мінерального та водного обмінів. 

29. Диференційоване харчування різних груп населення. 

30. Харчування дітей і підлітків. Шляхи задоволення потреб дітей і підлітків в енергії та 

харчових речовинах. 

31. Харчування людей похилого віку. 

32. Харчування студентів. 

33. Харчування різних професійних груп населення. 

34. Харчування спортсменів. 

35. Дієтичне харчування. Загальні принципи дієтичного харчування. 

36. Коротка характеристика основних дієт. 

37. Нетрадиційні види харчування. 

38. Вегетаріанське харчування. 

39. Харчування макробіотиків (довгожителів). 

40. Харчування в системі вчення йогів. 

41. Роздільне харчування. 

42. Сироїдіння. 

43. Голодування. 

44. Основи гігієни харчування. Значення гігієни харчування у підготовці фахівців. 

45. Санітарний нагляд та його форми. 

46. Форми державного санітарного нагляду. 

47. Критерії гігієнічної оцінки харчових продуктів. 

48. Проблема безпеки виробництва екологічно чистої продукції. 

49. Харчові захворювання немікробного походження. 

50. Харчові захворювання мікробного походження. 

51. Харчові отруєння та їх попередження. 

52. Хвороби, що передаються через їжу: зооантропонози, антропонози, гельмінтози, 

харчові мікотоксикози. 

53. Основні стадії технологічного процесу виробництва продукції в ресторанах. 

54. Основні технологічні поняття та визначення. 



 29 

55. Етапи розвитку технології як науки. 

56. Теоретичні основи технології. 

57. Приймання продовольчої сировини і харчових продуктів. 

58. Зберігання харчових  продуктів. 

59. Механічна та гідромеханічна обробка сировини. 

60. Теплова обробка напівфабрикатів і приготування готової їжі. 

61. Зберігання готової продукції. 

62. Організація споживання їжі. 

63. Класифікація продукції ресторанів. 

64. Кулінарна продукція. 

65. Борошняні кондитерські та булочні вироби. 

66. Способи і прийоми теплової кулінарної обробки продуктів. 

67. Способи і прийоми теплової кулінарної обробки при поверхневому нагріванні 

продуктів. 

68. Спосіб теплової кулінарної обробки з використанням інфрачервоного 

випромінювання. 

69. Спосіб кулінарної теплової обробки продуктів об’ємним нагріванням (струмами 

надвисокої частоти). 

70. Нові й комбіновані способи теплової кулінарної обробки продуктів. 

71. Принципи складання рецептур на продукцію ресторанного господарства. 

72. Збірник рецептур страв, кулінарних і кондитерських виробів для підприємств 

ресторанного господарства. 

73. Галузеві стандарти. 

74. Технічні умови і технологічні інструкції на продукцію ресторанного господарства. 

75. Стандарт підприємства. 

76. Техніко-технологічні карти. 

77. Асортимент і технологія супів. Значення супів у харчуванні. 

78. Супи на бульйонах і відварах. 

79. Холодні супи. Солодкі супи. 

80. Технологія супів закордонної кухні. 

81. Асортимент і технологія соусів (підлив). 

82. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація. 

83. Сировина і напівфабрикати для приготування соусів. 

84. Асортимент соусів, що випускаються харчовою промисловістю. 

85. Нові напрямки в технології соусів. 

86. Асортимент і технологія страв з картоплі, овочів та грибів. 

87. Значення страв і гарнірів з картоплі, овочів та грибів у харчуванні людини. Процеси, 

що відбуваються в овочах під час теплової кулінарної обробки. 

88. Характеристика сировини. 

89. Виробництво гарячих закусок, страв і гарнірів. 

90. Страви і гарніри з варених овочів. 

91. Страви зі смажених овочів. 

92. Страви з припущених овочів. 

93. Страви з грибів. 

94. Страви з гарбуза. 

95. Асортимент і технологія страв із круп, бобових і макаронних виробів. 

96. Характеристика сировини і харчова цінність. 

97. Підготовка круп, бобових і макаронних виробів до варіння. Зміни, які відбуваються 

під час варіння. 

98. Механічна кулінарна обробка круп, бобових і макаронних виробів. 

99. Страви із круп. 

100. Страви на основі каш. 
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101. Страви із бобових. 

102. Страви із макаронних виробів. 

103. Асортимент і технологія кулінарної продукції з м’яса та субпродуктів. 

104. Значення м’ясних страв в харчуванні, їх класифікація. 

105. Характеристика сировини. 

106. Механічна та гідромеханічна обробка м’яса. Виготовлення напівфабрикатів. 

107. Теплова кулінарна обробка м’ясних напівфабрикатів, приготування готової 

кулінарної продукції. 

108. Асортимент і технологія з м’яса птиці, дичини та кролика. 

109. Вимоги до якості сировини. 

110. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні. 

111. Механічна та гідромеханічна обробка м’яса птиці. Виробництво напівфабрикатів із 

м’яса птиці, дичини та кролика. 

112. Приготування готової кулінарної продукції (страв) з відвареного м’яса, зі смаженого 

м’яса, з тушкованого і запеченого м’яса, страви із субпродуктів, страви з птиці. 

113. Асортимент і технологія страв з риби, нерибних морепродуктів та ракоподібних. 

114. Значення рибних страв у харчуванні. 

115. Кулінарна продукція з риби. Вимоги до якості сировини. 

116. Механічна та гідромеханічна обробка риби. Процеси, що відбуваються в процесі 

обробки. Приготування напівфабрикатів. 

117. Напівфабрикати з риби з кістковим скелетом. 

118. Напівфабрикати з риб із хрящовим скелетом. 

119. Напівфабрикати з нерибних морепродуктів. 

120. Закуски, страви і кулінарні вироби з риби і нерибних морепродуктів. 

 

 

 

 

Програма з дисципліни  

«ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» 

Законодавчі акти про охорону праці. Правове поле. Основні положення 

законодавства про працю та охорону праці. 

Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці. 

Види відповідальності за порушення законодавства та нормативних актів з охорони 

праці. 

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Використання світового досвіду 

з організації роботи щодо поліпшення умов та безпеки праці. 

Органи державного управління охороною праці. Компетенція і повноваження цих 

органів в галузі охорони праці, їх функції, права, відповідальність. 

Державний нагляд за охороною праці. Багатоступеневий адміністративно-

громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. Профспілки, 

уповноважені трудових колективів, їх обов'язки і права у здійсненні контролю за 

додержанням законодавства про охорону праці. 

Місце і значення СУОП у системі управління та функціонування підприємства. 

Основні завдання управління охороною праці, удосконалення нормативної бази з охорони 

праці, обов'язки роботодавця, організація служби охорони праці на підприємстві. 

Контроль, аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної 

захворюваності на виробництві. Місце охорони праці в колективному договорі, 

планування заходів з охорони праці. 

Удосконалення системи охорони праці на підприємстві за допомогою методів 

професійного добору працівників, навчання з питань охорони праці, економічних рішень, 

стратегічного планування з охорони праці, навчання та співробітництва власника 
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підприємства, керівника, працівника. 

Методологія інструктажів з охорони праці. 

Документообіг СУОП на підприємстві. 

Пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах. 

Правова основа, економічний механізм і організаційна структура 

загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання. 

Вимоги Закону України «Про охорону праці» щодо розслідування та обліку 

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.   - 

Порядок розслідування нещасних випадків і професійних захворювань, аварій на 

виробництві. Документування. 

Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності; втома. Вплив характеру 

праці, санітарії виробничих процесів, обладнання, сировини, продуктів на функціонування 

організму в цілому та окремих систем. 

Визначення понять «робоча зона» та «повітря робочої зони». Мікроклімат робочої 

зони, нормування та контроль параметрів мікроклімату. Загальні заходи та засоби 

нормалізації параметрів мікроклімату. 

Класифікація шкідливих домішок повітряного середовища за характером дії на 

організм людини. Санітарно-гігієнічне нормування забруднення виробничого повітряного 

середовища, гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовно безпечні рівні впливу 

(ОБРВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони. 

Загальні заходи та засоби попередження забруднення виробничого повітряного 

середовища та захисту працюючих. Періодичність, методи контролю. Нагляд за 

дотриманням санітарних вимог до стану повітряного середовища на виробництві. 

Вентиляція, системи, види вентиляції, кондиціювання як сукупність заходів і засобів 

що забезпечують розрахунковий теплообмін. 

Нормативні документи, значення, види виробничого освітлення, вимоги санітари 

нормативів щодо їх застосування. Вплив освітлення на безпеку та продуктивність праці. 

Основні поняття та гігієнічні вимоги до виробничого освітлення. Класифікація 

виробничого освітлення. Нормування природного освітлення, визначення для конкретних 

зорових робіт. Дослідження природного та штучного виробничого освітлення. Технічна 

естетика. Системи сигнально-запобіжних кольорів. 

Вібрація. Параметри, причини та класифікація вібрацій. Вплив вібрацій на організм 

людини. Методи контролю параметрів вібрацій. Заходи та засоби колективного та 

індивідуального захисту від вібрацій. 

Шум, ультразвук, інфразвук у виробничих приміщеннях. Вплив шуму на організм 

людини. Параметри звукового поля. Дослідження виробничого шуму. Класифікація 

шумів. Засоби і методи захисту від дії шуму. 

Основні поняття про природу іонізуючого випромінювання. Гігієнічне нормування 

іонізуючого випромінювання. Класифікація електричних і магнітних полів та 

електромагнітних випромінювань. Вплив на людину. Методи та засоби колективного та 

індивідуального захисту. Нормування електромагнітних випромінювань радіочастотного 

діапазону. Прилади та методи контролю електромагнітного випромінювання на робочих 

місцях. 

Випромінювання оптичного діапазону, види, природа, особливості, їх вплив на 

організм людини. Заходи та засоби захисту. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до 

розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень. 
І 

Основні вимоги безпеки до конструкції технологічного обладнання, організації 

робочих місць, систем управління, захисних і сигнальних пристроїв, що входять в 

конструкцію обладнання. 

Безпечність технологічного процесу як сума безпечності технологічного обладнання, 

використовуваних сировини, матеріалів, безпечності технологічних схем та операцій, 
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організації технологічного процесу. Впровадження стандартизації та сертифікації для 

забезпечення безпеки технологічного обладнання й технологічних процесів. 

Безпека при експлуатації систем під тиском, вантажо-розвантажувальних роботах, 

Підготовка працівників. 

Поняття «електробезпека», «електротравма» та «електротравматизм». Особливості 

електротравматизму. Дія електричного струму на людину. Умови ураження людини 

електричним струмом. 

Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок: система 

технічних засобів, що реалізуються в конструкціях електроустановок; система 

електрозахисних засобів; система організаційних заходів. Розрахунок заземлення 

обладнання. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження людей 

електричним струмом. Методи та засоби захисту від ураження електричним струмом. 

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. 

Основні нормативні документи, що регламентують вимоги щодо пожежної безпеки.             

Основні причини пожеж. Статистика та динаміка пожеж. Вимоги пожежної безпеки. 

Засоби явлення пожеж. 

Види горіння. Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин. Категорії об'єктів 

за пожежо- та вибухонебезпечністю. Види горіння і способи припинення його. 

Системи  попередження пожеж та пожежного захисту.  Організаційні та технічні 

протипожежні заходи. Класифікація приміщень з пожежної безпеки. Методи запобігання 

виникненню в горючому середовищі джерела підпалювання. Система пожежного захисту. 

попередження розповсюдження та розвитку пожежі. Планування та розташування 

приміщень з урахуванням вимог пожежної безпеки, ступінь вогнестійкості будівель, 

споруд. Протипожежні перепони в будівлях, розриви між будівлями, попередження 

розвитку пожежі. Інструкції безпечного сумісного зберігання, використання 

пожежонебезпечних речовин матеріалів. Пожежна сигналізація. 

Способи і засоби гасіння пожежі. Вогнегасні речовини. Пожежна безпека будівель 

споруд. Первинні засоби гасіння пожеж. Застосування. 

Система організаційно-технічних заходів. Державний пожежний нагляд. Інструкції 

безпечного використання пожежонебезпечних речовин і матеріалів, дії персоналу під час 

виникнення пожежі. Вивчення питань пожежної безпеки  працівниками, у тому числі 

посадовими особами. Навчання з питань пожежної безпеки. 

Дії персоналу під час. виникнення пожежі. Евакуація людей із будівель і приміщені 

Розміри, кількість, розміщення, виконання та утримання шляхів евакуації. План евакуації 

людей з виробничих приміщень. Засоби колективного та індивідуального захисту людей 

від небезпечних і шкідливих факторів пожежі. 

 

 

Перелік питань з дисципліни  

«Основи охорони праці» 

 

1. Законодавчі та організаційні основи ОП. 

2. Основні нормативні акти про ОП. 

3. Система управління ОП. 

4. Планування та фінансування робіт з ОП. 

5. Навчання з ОП. 

6. Відповідальність за порушення законодавства про ОП. 

7. Гарантії прав громадян про працю, відпочинок, охорону праці та охорону здоров’я. 

8. Державний нагляд і громадянський контроль за ОП. 

9. Увідний (вступний) інструктаж. 

10. Первинний інструктаж на робочому місці. 
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11. Повторний інструктаж на робочому місці. 

12. Позаплановий інструктаж. 

13. Цільовий інструктаж. 

14. Поняття “травма”, травматизм. 

15. Поняття “виробнича травма”. 

16. Нещасний випадок. 

17. Професійне захворювання. 

18. Класифікація травм. 

19. Причини виробничого травматизму та захворювань. 

20. Класифікація причин виробничого травматизму. 

21. Технічні причини виробничого травматизму. 

22. Організаційні причини виробничого травматизму. 

23. Санітарно-гігієнічні причини виробничого травматизму. 

24. Психофізіологічні причини виробничого травматизму. 

25. Розслідування несчасних випадків. 

26. Розслідування професійних захворювань. 

27. Аналіз та профілактика травматизму на виробництві. 

28. Аналіз та профілактика професійних захворювань. 

29. Відшкодування особам, потерпілим від нещасного випадку на виробництві. 

30. Шляхи попередження травматизму. 

31. Класифікація виробничих шкідливостей. 

32. Мікроклімат робочої зони, вентиляція. 

33. Загазованість та запиленість повітря виробничих приміщень. 

34. Кондиціювання повітря. 

35. Основні поняття та гігієнічні вимоги щодо виробничого освітлення. 

36. Класифікація виробничого освітлення. 

37. Джерела світла та основні освітлювальні прилади. 

38. Іонізуюче випромінювання та його дія на організм людини. 

39. Захист від іонізуючого випромінювання. 

40. Електромагнітне випромінювання, його дія на організм людини. 

41. Ультрафіолетове випромінювання. 

42. Захист навколишнього середовища від  забруднення. 

43. Класи шкідливості підприємств за санітарними нормами. 

44. Вимоги до розташування промислового майданчика підприємства. 

45. Вимоги до розташування споруд і будівель на промисловому майданчику. 

46. Забезпечення екологічної безпеки підприємств. 

47. Екологічний паспорт підприємства. 

48. Поняття “електробезпека”. 

49. Дія електричного струму на організм людини. 

50. Фактори, що впливають на ураження електричним струмом. 

51. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. 

52. Заходи та засоби захисту працівників при експлуатації електроустановок. 

53. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом. 

54. Техніка безпеки при експлуатації холодильного устаткування. 

55. ТБ при експлуатації теплового устаткування. 

56. ТБ при експлуатації механічного устаткування. 

57. ТБ при експлуатації підйомно-транспортного устаткування. 

58. Захисне заземлення . 

59. Захисне занулення. 

60. Блискавкозахист. 

61. Організація пожежної безпеки. 

62. Поняття про горіння. 
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63. Показники пожежо- та вибухонебезпечності речовин. 

64. Пожежі та їх причини. 

65. Вогнетривкість будівельних матеріалів, конструкцій та приміщень. 

66. Речовини та матеріали для гасіння. 

67. Вогнегасники та умови їх використання. 

68. Пожежний зв'язок та сигналізація. 

69. Протипожежне водопостачання. 

70. Спринклерні та дренчерні установки. 
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управління якістю продукції в сучасному ресторані: Навчальний посібник. – К.: Фірма 

„ІНКОС”, Центр навчальної літератури, 2007. – 382с. 

3. Архипов В.В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: навч. пос. [для 

студ. Вищ. Навч. зал.]/В.В.Архіпов, В.А.Русавська. – К.: Цнтр учбової літератури, 2009. – 342с. 

4. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства. Навч. пос. – К.: Центр учбової 

літератури; Фірма „Інкос”, 2007. – 280с. 

5. Белошапка М.И. Технология ресторанного обслуживания: Учеб. Пособие для нач. 

проф. Образования / Марина Ивановна Белошапка. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004. – 224с. 

6. Мостова Л.М., Новикова О.В. Організація обслуговування на підприємствах 

ресторанного господарства. Навчальний посібник. – К.: Ліра-К, 2010. – 388с. 

7. Мунін Г.Б., Змійов А.О., Зіновієв Г.О., Самарцев Є.В., Гаца О.О., Максимець К.П., 

Роглєв Х.Й. Управління сучасним готельним комплексом: Навчальний посібник / За ред. 

Члена-кор. НАН України, д.е.н., професора Дорогунцова С.І. - К.: Ліра-К, 2005. - 520с. 

8. Нечаюк Л.І., Нечаюк Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: навч. посіб. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2006. 

9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: Підручник. 

Для ВУЗів / За ред. проф.. Н.О.П’ятницької. – К.: Ктїв. Нац. Торг.-екон. Ун-т, 2005. – 632с. 

10. П’ятницька Г.Т. Ресторанне господарство України: ринкові трансформації, 

інноваційний розвиток, структурна переорієнтація: Монографія. – К.: Київ. нац. торг-екон. 

ун-т, 2007. – 465с. 

11. Ридель X Бары и рестораны. Техники обслуживания. - Ростов на/Д.: Феникс, 2002. - 

352с. 

12. Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах ресторанного 

сервісу. Ресторанна справа: Довідник офіціанта. – Львів: Афіша, 2007. – 301с. 

13. Ткаченко Т.І., Гаврилюк С.П. Економіка готельного господарства і туризму: 

навчальний посібник. – К.: КНТЕУ, 2005. 

14. Труханович Л.В., Рюмина А.К. Кадры ресторанов, закусочных, столовых, баров, 

кафе. - М.: Финпресс, 2003. - 192 с. 

 

Рекомендована література з дисципліни   

«Технологія продукції ресторанного господарства» 

 

1. Архіпов В.В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції 

в сучасному ресторані: Навчальний посібник. - Київ: Фірма "ІНКОС" Центр навчальної 

літератури, 2007. - 382 с. 

2.  Богушева В.И. Технология приготовления пищи: Учебно-методическое пособие. - М: 

ИКЦ «Март» Ростов на/ Д.: Изд. Центр "Март", 2005. - 320 с. 

3. Долгополова С. В. Новые кулинарные технологии. - М.: Ресторанные ведомости; 2005-

266 с. 

4. Дорохіна М.О., Капліна Т.В. Технологія продукції харчування в таблицях і схемах. 

Наїм. посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Кондор, 2008. – 278 с. 

5. Ковалев Н. И., Куткина М.Н., Кравцов В.А. Технология приготовления пищи. - М.: 

Изд.дом «Деловая литература», Омега-Л, 2005. - 480 с. 

6.  Ростовський B.C. Теоретичні основи технології громадського харчування: Загальна 
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частина. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Кондор, 2006. - 

197 с. 

7. Технологія продуктів харчування функціонального призначення: монографія /за ред. 

М.І.Пересічного. - К.: Київ.нац.торг.-екон. ун-т. , 2008. - 718 с. 

8. Шатун Л.Г. Технология приготовления пищи. Учебник. - М.: Изд.-торг. корпор. 

«Дашков и К», 2004. - 480 с. 

9. Шумило Г.Л. Технологія приготування їжі: навч. посібник / ГЛ. Шумило. - К.: Кондор. 

2003. – 506 с. 

 

Рекомендована література з дисципліни  

«Основи охорони праці» 

1. Основи охорони праці : підручник. - 2-ге вид. / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовська В.В. 

Зацарний та ін. - К. : Основи, 2006. - 448 с. 

2.   Бровенко Т.В. Основи охорони праці : опорн. консп. лекц. / Т.В. Бровенко. - К. : КНТЕ 

2007. - 52 с.) 

3.   Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промьішленности, общественном питаний 

торговле : учебник для образовательньїх учреждений начального профессиональної 

образования / Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 200! - 

235 с. - (Профессиональное образоваиие). - Библиогр. 231 с. - 36, 18. 

4.   Ярошевська В.М. Охорона праці в галузі : навч. посіб. / В.М. Ярошевська, В.Й. Чабан. 

К. : Професіонал, 2004. 

5.   Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл, 

Г.Г.Гогіташвілі, В.М.Лапін. - 2-е вид., стер. - Л. : Новий світ,2000, 2005. -230 с. 

6.   Гандзюк М.П. Основи охорони праці: підруч. для студ. вищих навч. закл. / 

М.П.Гандзюі Є.П.Желібо, М.О.Халімовський; за ред.М.П.Гандзюка - 2-ге вид. - К.:  

Каравела, 2005 390с. - (Вища освіта в Україні). 

7.    Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці: навч. посіб. для 

студ. ви навч. закл./А.В. Русаловський. -К.: Центр навч. л-ри, 2005. - 176 с. -Бібліогр.: С. 

174-175. 

8.   Грищук М.В. Основи охорони праці : підруч. для студ. вищих навч .закл./ М.В. 

Грищук, К.: Кондор, 2007. - 238 с. - (Юрид. кн.). 

9.    Правила охорони праці для підприємств громадського харчування. - К.: Основа, 2007. 

-112 

10. Медведєв Е.Н., Основи охорони праці : навч. посіб. для студ. вищих навч. закі Е.Н. 

Медведєв, Г.Ф.Сорокін. - К. : Професіонал, 2008. -208с: іл. -ЗВібліогр. : С. 198 

Н.Жидецький В.Ц. Основи охорони праці : підручник / В.Ц. Жидецький - Л. : Афіш 2004.- 

318 с. 

12. Гандзюк М.П. Основи охорони праці : підручник / М.П. Гандзюк, Є.П. Желй М.О. 

Халімовський. - К. : Каравела, 2005.- 390 с. 

13. Москальова В.М. Основи охорони праці : підручник / В.М. Москальова. - К 

Професіонал, 2005. - 672 с. 

14. Лесенко Г.Г. Довідник з охорони праці для керівників та спеціалістів / Г.Г. Лесенко 

Основи, 2008. - 288 с. 

15. Сивко В.Й. Правові та організаційні основи охорони праці в Україні : навч. посіб В.Й. 

Сивко. - К. : Кондор, 2003. - 140 с. 

16. ДНАОП 7.1.00-1.03-96 (НПАОП 63.12-1.03-96). Правила охраны труда при 

зксплуатации баз,  складов и хранилищ,  выполнении погрузочно-разгрузочньїх работ на 

обьек оптовой торговли. 
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Критерії  

оцінки рівня знань абітурієнтів  

при складанні  додаткового вступного випробування  

для прийому на навчання  

за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа»  

освітній ступінь магістр 

 

Додаткове вступне випробування проводиться у письмово-усній формі. 

Розроблено тридцять білетів рівнозначного рівня складності. Питання в 

білетах охоплюють знання з дисциплін: «Організація готельного 

господарства», «Організація ресторанного господарства», «Технологія 

продукції ресторанного господарства», «Основи охорони праці»,  які 

передбачають знання державного регулювання,  правових основ та техніки 

безпеки в закладах готельно-ресторанного бізнесу, організаційних видів та 

форм сфери гостинності, основних принципів управління готельно-

ресторанними закладами, технології створення і реалізації готельно-

ресторанного продукту. 

 Структура білету передбачає виконання теоретичних завдань. 

Оцінка кожного завдання здійснюється в балах, сумарна максимальна 

кількість  яких становить 100 балів. Кожне виконане завдання оцінюється 

максимум у 25 балів. 

 


