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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра (за скороченим терміном) на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на спеціальність 241 

“Готельно-ресторанна справа” є нормативним документом Луцького 

національного технічного університету, який розроблено кафедрою  туризму та 

готельно-ресторанної справи. 

Програму фахових вступних випробувань зі спеціальності 241 «Готельно-

ресторанна справа» розроблено на основі освітніх програм підготовки 

бакалавра, за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» у Луцькому 

національному технічному університеті згідно Стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 р. 

№384. 

Вступні випробування проводяться у формі тестування за основними 

дисциплінами навчального плану підготовки на базі здобутого освітньо - 

кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста – “Організація обслуговування”, 

“Технологія продукції ресторанного господарства”, “Стандартизація, 

сертифікація і метрологія”. 

Метою фахового випробування – перевірка теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» і відбору абітурієнтів для навчання на здобуття 

освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 241 “Готельно-ресторанна 

справа”. 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

 

Абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальністю 241 “Готельно-

ресторанна справа”  повинні: 

знати –  основні історичні факти зародження, розвитку та сучасні 

тенденції готельно-ресторанної справи в різних країнах світу і фактори, які 

впливали на цей процес, сучасні підходи до досягнення якісного сервісу в 

готельно-ресторанному бізнесі, основи і принципи формування корпоративної 

культури в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу, сучасну 

термінологію дисципліни “Технологія продукції ресторанного господарства”, 

характеристику торгових залів ресторанного сервісу, основи матеріально-

технічного забезпечення ресторану, основи харчування та шляхи їхнього 

застосування в технологіях продукції ресторанного господарства, технологічні 

закономірності виробництва продукції харчування в закладах ресторанного 

господарства та формування її асортименту, технологічні концепції та 



принципи створення продукції харчування із визначеними властивостями в 

закладах ресторанного, особливості національних кухонь, їх специфіку, 

визначення понять «фізична величина», «вимірювання», класифікацію 

вимірювань, принципи та методи вимірювань, основні положення про засоби 

вимірювальної техніки, відомості про еталони, визначення похибок 

вимірювання, основи кваліметрії та управління якістю продукції,  основні 

положення керування метрологічною діяльністю на міжнародному та 

регіональному рівнях; 

вміти – володіти професійною термінологією і визначеннями що 

використовуються під час надання послуг у сфері ресторанної справи та 

готельного господарства, застосовувати на практиці основні принципи та 

правила високоякісного обслуговування, аналізувати особливості механічної  

кулінарної  обробки сировини, напівфабрикатів, аналізувати технологію 

виробництва якісної та безпечної кулінарної і борошняної кондитерської 

продукції закладів ресторанного господарства, формувати асортиментну 

політику закладів ресторанного господарства, володіти основними 

технологічними  принципами для раціональної організації технологічного 

процесу виробництва  кулінарної продукції, використовувати систему фізичних 

величин SI, класифікувати вимірювання, користуватися засобами 

вимірювальної техніки, що застосовуються в професійній діяльності, визначати 

основні метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки, 

класифікувати стандарти, працювати з стандартами, технічними регламентами, 

технічними умовами та іншими документами, що використовуються в 

професійній діяльності. 



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 “ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ”  

  

Тема 1. Послуги з організації спеціальних форм обслуговування, їх 

класифікація та моделювання умов їх надання 

Ресторанне господарство, заклад ресторанного господарства, 

підприємство ресторанного господарства. Функції підприємств ресторанного 

господарства. Комплекс надання спеціальних послуг закладами ресторанного 

господарства. 

Тема 2. Характеристика методів, видів і форм обслуговування 

споживачів у закладах ресторанного господарства 

Характеристика видів обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства. Класифікація форм самообслуговування та їх 

характеристика. Класифікація форм обслуговування офіціантами та їх 

характеристика. Змішані форми обслуговування споживачів та сфери їх 

застосування 

Тема 3. Організація проведення банкетів та прийомів. Організація 

обслуговування банкетів за столом 

 Класифікація бенкетів та прийомів за столом. Організація проведення 

бенкету за столом з повним обслуговуванням офіціантами. Особливості 

організації проведення офіційного бенкету-прийому за протоколом. Організація 

проведення бенкету за столом з частковим обслуговуванням споживачів 

Тема 4. Організація діяльності готельних підприємств 

 Історія готельної справи. Основи гостинності у готельній справі. Суть та 

завдання організації  готельного бізнесу. Поняття та практичне значення 

організація готельного бізнесу.  Розвиток готельної справи в ХІХ-ХХ століттях. 

Характеристика факторів, що позитивно впливатимуть на розвиток світової 

готельної індустрії. Основні напрями удосконалення організації роботи 

готельного бізнесу України 

Тема 5. Класифікація готельних підприємств 

Сучасні міжнародні готельні ланцюги.  Характеристика основних типів 

підприємств готельного бізнесу.  Тенденції розвитку сучасних готельних 

підприємств. Фактори, що впливають на типізацію готельних підприємств: 

місцезнаходження, функціональне призначення, термін перебування, режим 

експлуатації, рівень обслуговування, вік подорожуючих, мета подорожі 

6. Організація обслуговування в готельних закладах 

Функціональна організація приміщень підприємств готельного бізнесу 

Організація приміщень житлової групи. Організація надання основних послуг у 

готельних підприємствах. Організація надання додаткових послуг у  готельних 

підприємствах. Характеристика підприємств готельного бізнесу для 

відпочинку. Характеристика лікувально-оздоровчих підприємств готельного 

бізнесу. Організація приміщень житлової групи. Організація нежитлових груп 

приміщень підприємства готельного бізнесу. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 “ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА”  

 

ТТееммаа  11.. Загальні уявлення про організацію виробництва  продукції 

ресторанного господарства 

Асортимент і класифікація продукції  ресторанного господарства. 

Технологічні основи харчування. Характеристика виробничо-технологічної 

діяльності підприємств харчування, її мета та завдання. Концепція 

колективного харчування. Сучасні тенденції в розвитку ресторанного бізнесу. 

ТТееммаа  22.. ЗЗааггааллььннаа  ххааррааккттееррииссттииккаа  ппііддппррииєєммссттвв  рреессттооррааннннооггоо  

ггооссппооддааррссттвваа  

Загальна характеристика виробничого та технологічного процесів 

виробництва продукції у закладах ресторанного господарства, їх основні етапи, 

операції, режими, мета, методи оцінки технологічного процесу та вибору 

оптимального варіанту. Послуги закладів ресторанного господарства та вимоги 

до них. Характеристика комплексу послуг закладів ресторанного господарства. 

Характеристика торгового залу та приміщень до його роботи. 

ТТееммаа  33..  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ммееттооддіівв  іі  ффооррмм  ооббссллууггооввуувваанннняя  ссппоожжииввааччіівв 

Характеристика технологічного процесу обслуговування споживачів в 

закладах ресторанного господарства. Характеристика методів, видів, форм 

обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства. Структура 

процесу самообслуговування, обслуговування офіціантами в ресторані. 

Особливості закладів ресторанного господарства в залежності від їх 



функціонального спрямування. Виробничі приміщення закладів ресторанного 

господарства. 

ТТееммаа  44..  ООссннооввнніі  ттееххннооллооггііччнніі  ппррооццеессии   виробництва продукції 

ресторанного господарства  
Приймання та зберігання продовольчої сировини та харчових продуктів. 

Технологічна підготовка професійної кухні. Технічна підтримка компанії – 

виробників технологічного обладнання. Правила розташування обладнання на 

підприємствах харчування. Операції процесу обробляння сировини.  

ТТееммаа  55..  ТТееххннооллооггііччннаа  ооббррооббккаа  ссииррооввииннии  ттаа  ннааппііввффааббррииккааттіівв 
Характеристика функціонально-технологічних властивостей вихідної 

сировини. Особливості технології напівфабрикатів, страв і кулінарних виробів.  

Класифікація кулінарної продукції з овочів за сукупними ознаками. 

Характеристика функціонально-технологічних властивостей вихідної сировини. 

Механічна та гідромеханічна обробка сировини та напівфабрикатів. Теплова 

обробка напівфабрикатів і приготування готової їжі. Зберігання готової 

продукції. Організація споживання їжі.  Характеристика виробничих 

приміщень.  

Тема 6. Класифікація кулінарної продукції 

Поняття кулінарна продукція, кулінарний виріб, кулінарний 

напівфабрикат.  Класифікація кулінарної продукції.  

Тема 7. Технологічні процеси способів обробки харчових продуктів 

Сучасні види та способи обробки харчових продуктів. Основні стадії 

технологічного процесу виробництва. Прогресивні способи теплової обробки. 

Основні способи теплового обробляння, що використовуються в закладах 

ресторанного господарства за кордоном.   

Тема 8. Основні технологічні прийоми приготування гарячих страв 

Класифікація супів. Технологічні вимоги до підготовки напівфабрикатів 

для супів. Основні технологічні прийоми приготування гарячих супів на 

бульйонах і відварах.  Асортимент та особливості приготування заправних 

супів. Супи-пюре. Асортимент. Основні технологічні прийоми приготування 

супів-пюре.  

Тема 9. Технологічний процес приготування холодних страв і закусок 

Значення у харчуванні людини холодних страв і закусок.  Санітарні вимоги 

до виробництва холодних страв і закусок. Загальні технологічні вимоги до 

виробництва холодних страв і закусок. Бутерброди і банкетні закуски. 

Технологічні вимоги до приготування, правила подачі. Асортимент.  

Тема 10. Технологічні вимоги до приготування закусок 

Закуски з овочів і грибів. Технологічні вимоги до приготування, правила 

подачі. Асортимент. Особливості виробництва і технологічне призначення 

продукції з риби, рибопродуктів та нерибної сировини. Характеристика 

функціонально-технологічні властивості гідробіонтів. Класифікація кулінарної 

продукції з гідробіонтів за сукупними ознаками. Закуски з риби та нерибної 

водної сировини. Технологічні вимоги до приготування, правила подачі. 

Асортимент. Характеристики м’яса і м’ясних товарів. М’ясні напівфабрикати. 

Ковбасні вироби.  Особливості технології виготовлення сирокопчених ковбас.  



Тема 11. Технологія солодких страв і десертної продукції 

Значення солодких страв у харчуванні людини. Класифікація солодких 

страв. Характеристика сировини, обгрунтування способів і режимів її обробки. 

Використання стабілізаторів та драглеутворюючих речовин, вплив їх 

технологічних властивостей на формування якості продукції.  Характеристика 

асортименту солодких страв за ознаками: холодні та гарячі. Технологічні 

властивості компонентів солодких страв. Кулінарне призначення плодів та ягід, 

субтропічних та тропічних плодів, горіхів. Плоди і ягоди свіжі та 

швидкозаморожені. Технологія підготовки і правила подачі. Компоти. 

Технологія приготування, асортимент, правила подачі. 

Тема 12. Технологія гарячих солодких страв, напоїв 

Заморожені десерти. Морозиво. Правила подачі, асортимент. Гарячі 

солодкі страви. Технологія приготування, асортимент. Соуси солодкі та сиропи. 

Гарячі напої. Технологія приготування, асортимент. Вимоги до якості солодких 

страв, види браку, умови, режими, терміни зберігання та реалізації.  

Тема 13. Особливості харчування народів світу 

Кухні країн Європи, Азії. Америки, Африки, Австралії та Океанії. Історія 

розвитку культури та традицій харчування народів світу. Вплив релігійних та 

світських традицій на етнічні особливості харчування населення. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 “СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ І МЕТРОЛОГІЯ”  

 

Тема 1. Теоретичні та методичні основи стандартизації 

Основні поняття, терміни та визначення в галузі стандартизації. 

Принципи, методи і форми стандартизації. 

Тема 2. Державна система стандартизації України 

Сутність і значення державної системи стандартизації. Органи та служби 

стандартизації. Категорії нормативних документів і види стандартів. Порядок 

розроблення, затвердження та впровадження стандартів. Державний нагляд за 

додержанням стандартів. 

Тема 3. Методологія та організація стандартизації. Організація робіт 

із стандартизації 

Загальні принципи і процедури стандартизації. Обов’язкові та 

рекомендовані вимоги стандартів. Уніфікація, як метод стандартизації. 

Агрегатування і типізація, як методи стандартизації. 

Тема 4. Основні положення метрології. Управління метрологічним 

забезпеченням 

Основні поняття та визначення метрології. Історія розвитку метрології. 

Фізичні величини та одиниці їх вимірювання. Системи величин. Основні 

поняття про вимірювання. Класифікація вимірювань.  Міжнародні метрологічні 

організації.  Державна метрологічна система. Метрологічна служба України. 

Тема 5. Метрологічне забезпечення виробництва 

Застосування, ввезення, виробництво, ремонт, продаж і прокат засобів 

вимірювальної техніки. Відповідальність за порушення законодавства про 

метрологію та метрологічну діяльність. Кваліметрія, вимірювання якості.  

Тема 6. Міжнародний досвід щодо регулювання процесів сертифікації 

та стандартизації 

Процеси стандартизації та сертифікації в країнах Європейського Союзу. 

Принципи здійснення стандартизації та сертифікації в країнах-членах ЄС. 

Тема 7. Визначення та нормативно-правове забезпечення 

сертифікації 

Визначення сертифікації. Історія розвитку сертифікації. Підтвердження 

відповідності в законодавчо регульованій та нерегульованій сферах.  

Тема 8. Державна система сертифікації УкрСЕПРО 

Добровільна сертифікація в Національній системі сертифікації 

УкрСЕПРО. Сертифікат відповідності. Сертифікація послуг з розміщення у 

Добровільній системі УкрСЕПРО 

Тема 9. Структура процесу сертифікації в Україні. Порядок 

проведення робіт з сертифікації в Україні 

Рівні системи сертифікації продукції в Україні. Схеми сертифікації 

продукції.  Подання та розгляд заявки. Аналіз документації. Відбір зразків, їх 

ідентифікація та випробування. Аудит виробництва. Видача сертифіката 

відповідності. Інформація про результати сертифікації продукції. Сучасний 

стан стандартизації та сертифікації в Україні. Вплив стандартизації і 



сертифікації на економіку країни. Основні напрямки розвитку стандартизації та 

сертифікації в Україні. 

Тема 10. Сертифікація готельних послуг, послуг харчування. 

Порядок проведення сертифікації готельних послуг. Етапи сертифікації 

готельних послуг. Порядок проведення сертифікації послуг харчування. Етапи 

сертифікації послуг харчування.  
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО 

ФАХОВОГО ВИПРОБОВУВАННЯ 

 

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення 

тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження 

(реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.  

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 

тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». 

Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами 

наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та 

інформаційних стендах приймальної комісії.  

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 

прийому до Луцького НТУ.  

На тестування вступник з’являється з паспортом. Вступник одержує 

варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 

варіантів відповідей.  

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь 

і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 

завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 

виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин).  

Вірне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. Кожен 

рівень складності оцінюється наступним чином:  

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання).  

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 

20 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 2 бала.  

 Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 

 Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання).  

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 

30 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 3 бали.  

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 18 балів.  

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 

 Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 

50 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 5 балів.  

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного 

вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному 

секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії.  

Голова фахової атестаційної комісії     Полінкевич О.М.  

Члени фахової атестаційної комісії     Сидорук С.В. 

          Поліщук Л.М. 
  


