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1. ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

1.1. Організація ресторанного господарства 
 

Тема 1. Основи організації роботи закладів ресторанного господарства 

Підприємство - основна ланка галузі з постачання послуг. Організація надання послуг як сфера 

комерційної діяльності закладів ресторанного господарства. Загальні особливості ринку послуг. 

Основні поняття та визначення у сфері послуг: послуга, надання послуги, постачальник послуги, 

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

послуг та ін.). 

Класифікація послуг згідно з ДСГУ 3279-95. «Стандартизація послуг. Основні положення». 

Загальні вимоги до послуг та обслуговування. 

Класифікація послуг за основними ознаками: за сферою обслуговування, призначенням, 

формою надання послуги, видом діяльності, об’єктом обслуговування, суб’єктом обслуговування. 

Сутність, форми і функції конкуренції на ринку послуг. Конкурентна стратегія закладів 

ресторанного господарства на ринку послуг. 

Класифікація закладів ресторанного господарства згідно з ДСТУ 4281:2004. 

Загальні вимоги до закладів ресторанного господарства. Характеристика структурно-

функціональних параметрів закладів ресторанного господарства 

Характеристика типів та класів закладів ресторанного господарства. 

Характеристика основних типів закладів ресторанного господарства: ресторан, ресторан-бар, 

кафе, кав’ярня, кафе-бар, чайний салон, кафетерій, закусочна, бар, нічний клуб, пивна зала, їдальня, 

буфет, їх виробнича структура, асортимент продукції, форми обслуговування. 

Характеристика заготівельних підприємств: фабрики-заготівельної, фабрики-кухні, домової 

кухні, спеціалізованих цехів. 

Раціональне розміщення мережі закладів ресторанного господарства. Принципи формування 

мережі, її показники. Критерії планування відкриття нових закладів ресторанного господарства. 

Основні правила роботи закладів ресторанного господарства. 

Основні вимоги щодо роботи суб’єктів господарської діяльності закладів, підприємств) усіх 

форм власності, що здійснюють діяльність на території України у сфері ресторанного господарства. 

Статут підприємства, його структура. Вимоги до організації виробництва та продажу продукції. 

Контроль за роботою суб’єктів господарської діяльності. 

Характеристика виробничо-торговельної структури закладів ресторанного господарства. 

Фактори, що впливають на її формування. Функції, які виконують заклади ресторанного господарства. 

Класифікація виробничої структури закладів ресторанного господарства. Особливості створення 

виробничо-торговельної структури заготівельних та доготівельних підприємств. Моделювання 

виробничо-торговельної структури закладів ресторанного господарства з метою одержання 

оптимального процесу трансформації сировини та напівфабрикатів у готову продукцію. 

Тема 2. Організація постачання закладів ресторанного господарства 

Основні принципи та особливості організації постачання закладів ресторанного господарства в 

сучасних умовах. Джерела, види та форми постачання. 

Організація продовольчого постачання закладів ресторанного господарства: функції служби 

продовольчого постачання, характеристика транзитної та складської форм поставок сировини та 

продовольчих товарів, централізованого та децентралізованого способів доставки товарів, кільцевого 

та маятникового маршрутів завезення товарів. 

Критерії вибору постачальників в аспекті закупівельної логістики. Організація договірних 

взаємовідносин із постачальниками. Моделювання умов укладання угод із закупівлі товарних ресурсів. 

Організація вхідного контролю якості товарів та продовольчої сировини згідно із СанПіН 42-123-5777-

91. 

Організація матеріально-технічного забезпечення. Форми постачання та вибір постачальників. 

Номенклатура предметів матеріально-технічного оснащення. Норми та методи визначення потреби у 

предметах матеріально-технічного призначення. 

Шляхи підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази закладів 
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ресторанного господарства. 

Організація паливно-енергетичного постачання та енергетичного господарства закладів 

ресторанного господарства. 

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками. Удосконалення організації 

постачання в галузі. 

Тема 3. Організація роботи складського, тарного й транспортного господарств 

Організація роботи складського господарства. Основні функції та призначення складського 

господарства. Склад як елемент логістичної системи. Види та характеристика складських приміщень, 

обладнання і тара, що в них застосовуються. Організація складських процесів з елементами логістики. 

Площі та принципи розміщення складських приміщень. Правила приймання та відпускання товарів. 

Шляхи удосконалення організації складського господарства. 

Організація тарного господарства. Значення тари та її роль в організації товароруху. 

Класифікація тари. Ефективність раціональної організації тарного господарства закладів ресторанного 

господарства. 

Організація транспортно-експедиційних операцій і транспортного господарства. Види 

транспорту, які використовуються для постачання закладів ресторанного господарства продовольчими 

товарами та засобами матеріально-технічного призначення. Оптимізація маршрутів доставки товарів. 

Шляхи підвищення ефективності використання транспортних засобів у ресторанному господарстві. 

Тема 4. Основи організації виробництва продукції у закладах ресторанного господарства 

Виробничий процес як основа формування закладу ресторанного господарства. Структура 

виробничого процесу. Поняття виробничого процесу. Характеристика основних елементів 

виробничого процесу: процесу праці, предметів та засобів праці. 

Класифікація виробничих процесів. Класифікація виробничих процесів: за призначенням, 

перебігом у часі та ступеня автоматизації. Основні, допоміжні та обслуговуючі процеси. Поняття та 

характеристика технологічного процесу. Операція як основна структурна одиниця виробничого 

процесу. Основні та допоміжні операції. 

Основні принципи організації виробництва у закладах ресторанного господарства. Особливості 

їх застосування в сучасних умовах. 

Раціональна організація виробничого процесу в просторі та часі. Принципи раціональної 

організації виробничого процесу: спеціалізація, пропорційність, паралельність, прямоточність, 

безперервність, ритмічність, автоматичність, гнучкість, гомеостатичність, їх характеристика та основні 

показники. 

Типи виробництва, їх організаційно-економічна характеристика. Поняття типу виробництва. 

Характеристика типів виробництва: одиничного, серійного, масового, дослідного. Характеристика 

робочих місць виробництв різних типів. Кількісна характеристика виробничих підрозділів 

підприємства - рівень спеціалізації робочих місць. 

Вплив типу виробництва на його організаційно-технічну побудову й ефективність. Передумови 

підвищення ефективності виробництва. 

Організація дільниць, відділень, окремих робочих місць. 

Організаційні основи оперативного планування виробництва у закладах ресторанного 

господарства. Цілі, завдання, функції та напрями оперативного планування виробництва, його 

організаційні особливості. Нормативна база оперативного планування виробництва. 

Виробнича програма закладу ресторанного господарства. Значення та склад виробничої 

програми підприємства. Техніко-економічне обґрунтування виробничої програми. Принципи 

формування виробничої програми для закладів ресторанного господарства різних типів. Розробка 

наряду-замовлення, планового меню, плану-меню, їх характеристика. Фактори, що враховуються при 

складанні виробничої програми закладів ресторанного господарства Види меню та їх характеристика. 

Оптимізація меню як складова стратегічного планування діяльності закладів ресторанного 

господарства. Фактори, що впливають на складання меню. 

Основи організації виробничих цехів. Загальна характеристика виробничих цехів - 

заготівельних, доготівельних, спеціалізованих. Основні принципи та вимоги до організації роботи 

цехів та допоміжних служб закладів ресторанного господарства. 
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Організація роботи цеху з виробництва напівфабрикатів з м’яса. Асортимент напівфабрикатів, 

які виробляються у цеху. Організація технологічного процесу виробництва напівфабрикатів із м’яса. 

Технологічні лінії та дільниці, організація робочих місць у цеху, їх оснащення обладнанням та 

інвентарем. Контроль якості напівфабрикатів, що виробляються. Шляхи удосконалення організації 

роботи цеху з виробництва напівфабрикатів з м’яса. 

Організація роботи цеху з виробництва напівфабрикатів з птиці. Асортимент напівфабрикатів, 

які виробляються у цеху. Організація технологічного процесу обробки птиці та виробництва 

напівфабрикатів із неї, технологічні лінії та дільниці. Організація робочих місць у цеху з виробництва 

напівфабрикатів з птиці, їх оснащення обладнанням та інвентарем. Контроль якості напівфабрикатів, 

що виробляються. Шляхи удосконалення організації роботи цеху з виробництва напівфабрикатів з 

птиці. 

Організація роботи цеху з виробництва напівфабрикатів з овочів. Асортимент напівфабрикатів, 

що виробляються в цеху. Організація технологічного процесу виробництва напівфабрикатів з овочів. 

Технологічні лінії та дільниці, організація робочих місць в овочевому цеху, їх оснащення обладнанням 

та інвентарем. Контроль якості напівфабрикатів, що виробляються. Шляхи удосконалення організації 

роботи цеху з виробництва напівфабрикатів з овочів. 

Організація роботи цеху з виробництва напівфабрикатів з гідробіонтів. Асортимент 

напівфабрикатів, які виробляються в цеху. Організація технологічного процесу виробництва 

напівфабрикатів з риби. Особливості обробки нерибних продуктів моря. Технологічні лінії та дільниці, 

що виділяються в цеху. Організація робочих місць у цеху, їх оснащення обладнанням та інвентарем. 

Контроль якості напівфабрикатів, що виробляються. Шляхи удосконалення організації роботи цеху з 

виробництва напівфабрикатів з гідробіонтів. 

Організація роботи гарячого цеху. Принципи розміщення приміщення гарячого цеху та 

раціонального розміщення обладнання в ньому. Призначення гарячого цеху та асортимент продукції, 

що виготовляється в ньому. Відділення, що виділяються в гарячому цеху. Організація робочих місць, їх 

оснащення обладнанням та інвентарем залежно від типу та потужності закладу ресторанного 

господарства. Контроль якості продукції, що виготовляється. Шляхи удосконалення організації роботи 

гарячого цеху. 

Організація роботи холодного цеху. Принципи розміщення приміщення холодного цеху та 

раціонального розміщення обладнання в ньому. Призначення холодного цеху та асортимент продукції, 

що виготовляється в ньому. Технологічні дільниці, що виділяються в холодному цеху залежно від типу 

та потужності закладу ресторанного господарства. Організація робочих місць, їх оснащення 

обладнанням та інвентарем. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації виробничого процесу в 

холодному цеху. Контроль якості продукції, що виготовляється. Шляхи удосконалення організації 

роботи холодного цеху. 

Організація роботи спеціалізованих цехів. Асортимент та потужність кулінарних цехів. 

Призначення кулінарного цеху, асортимент продукції, що виготовляється в ньому. Принципи розробки 

виробничої програми цеху. Схема організації виробничих процесів у кулінарному цеху. Відділення та 

виробничі приміщення, що виділяються в кулінарному цеху. Технологічні лінії та дільниці кулінарного 

цеху, принципи їх організації. Організація робочих місць, їх оснащення обладнанням та інвентарем. 

Шляхи удосконалення організації роботи кулінарного цеху. 

Організація роботи кондитерського цеху. Асортимент та потужність кондитерських цехів. 

Особливості виробництва кондитерських виробів у ресторанному господарстві. Принципи розробки 

виробничої програми цеху. Принципи раціонального розміщення приміщень кондитерських цехів 

різної потужності. Технологічна схема організації процесу виробництва кондитерських виробів. 

Відділення та виробничі приміщення, що виділяються в цеху. Лінії та дільниці цеху, їх оснащення 

обладнанням та інвентарем. Контроль якості сировини та готових кондитерських виробів. Організація 

праці кондитерів у цехах. Особливості додержання санітарного режиму виробництва кондитерських 

виробів. 

Організація роботи борошняного цеху. Асортимент та потужність борошняних цехів. 

Призначення та асортимент продукції борошняного цеху. Характеристика виробничих і технологічних 

процесів, які відбуваються в цеху. Моделювання раціональної організації робочих місць у цеху. 
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Організація роботи допоміжних приміщень. Організація роботи хліборізки. Вимоги до 

приміщення, що призначене для нарізання хлібу. Організація робочого місця працівника, який нарізає 

хліб. 

Організація роботи мийної кухонного посуду. Вимоги до приміщення, що призначене для миття 

кухонного посуду. Вимоги до умов праці у мийних кухонного посуду. 

Тема 5. Основи технологічного процесу обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства 

Основні поняття: процес обслуговування, умови обслуговування. Системний підхід до процесу 

обслуговування у закладах ресторанного господарства. 

Основні види обслуговування: 

• реалізація продукції в закладах ресторанного господарства; 

• доставка та реалізація продукції за місцем роботи, навчання, під час проведення спортивних 

заходів, у місцях відпочинку, у вагонах потягів тощо; 

• продаж продукції власного виробництва для споживання вдома через магазини кулінарії. 

Класифікація методів обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства: 

обслуговування офіціантами, самообслуговування, комбінований метод. 

Класифікація форм самообслуговування та їх характеристика. Структура процесу 

самообслуговування. 

Класифікація форм обслуговування офіціантами та їх характеристика. Структура процесу 

обслуговування офіціантами. 

Змішані форми обслуговування споживачів та сфери їх застосування. 

Вимоги до організації обслуговування споживачів згідно з «Правилами роботи закладів 

підприємств громадського харчування» (Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської 

інтеграції України від 27.07.2002 № 219). 

Значення вивчення попиту споживачів у процесі стратегічного планування діяльності закладів 

ресторанного господарства. Сутність і особливості попиту на послуги закладів ресторанного 

господарства різних типів. Методи вивчення попиту споживачів: анкетне опитування, інтерв’ю, облік 

продажу страв за допомогою ПЕОМ тощо. Порядок розробки анкети. 

Рекламні засоби, які використовуються в закладах ресторанного господарства. Рекламне 

просування закладів ресторанного господарства на ринок послуг. 

Тема 6. Характеристика матеріально-технічної бази для організації обслуговування 

споживачів у закладах ресторанного господарства 

Характеристика споруд та будівель, в яких розташовані заклади ресторанного господарства. 

Екстер’єр підприємства як елемент рекламних засобів. 

Інтер’єр як елемент внутрішньої реклами. Вимоги до оформлення інтер’єру у закладах 

ресторанного господарства різних типів і класів. Сучасні види та тенденції розвитку інтер’єру закладів 

ресторанного господарства. Види елементів дизайну інтер’єру приміщень: дизайн світла в інтер’єрі, 

фітодизайн, аквадизайн, використання елементів флористики в дизайні інтер’єру тощо. Вимоги до 

стану комфортності в приміщеннях: дотримання температурного режиму, вентиляції, санітарного 

стану. 

Характеристика торговельних приміщень: вестибюль, аванзала, банкетна зала, сервіс-бар-

буфет), мийна столового посуду, сервізна. 

Характеристика предметів матеріально-технічного забезпечення. Обладнання торговельних 

залів. Характеристика столів: ресторанних, банкетних, фуршетних, підсобних; сервантів, стільців 

тощо. 

Класифікація столового посуду за видом матеріалу, за функціональним призначенням, за 

застосуванням. Характеристика та призначення порцелянового та фаянсового посуду. Стильове 

різноманіття порцелянового посуду. Характеристика керамічного посуду. Призначення посуду: 

утилітарне та декоративне. Гончарний та майоліковий посуд. 

Характеристика металевого посуду та приборів. Посуд з фольгокартону. Сфера застосування 

металевого посуду та посуду з фольгокартону. 

Характеристика та призначення скляного посуду. 
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Характеристика і призначення посуду та приборів із полімерних матеріалів. Характеристика та 

призначення посуду з дерева, паперу тощо. 

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

Тема 7. Організація та моделювання процесу повсякденного обслуговування різних 

контингентів споживачів у закладах ресторанного господарства 

Характеристика меню. Призначення та принципи його складання. Види меню, їх оформлення. 

Характеристика прейскуранту, винної та коктейльної картки. 

Клінінгові технології підготовки торгових приміщень до обслуговування споживачів, їх 

санітарно-гігієнічна спрямованість. Особливості підготовки до обслуговування посуду, приборів та 

столової білизни. 

Попереднє сервірування столу. Особливості попереднього сервірування столу до сніданку, 

обіду, вечері. 

Технологічний процес обслуговування споживачів у ресторані. Способи подання страв та 

закусок: в обнос, з використанням підсобного столу, в стіл. 

Правила подання страв та напоїв: послідовність подання, температурний режим, відповідний 

посуд, прибори тощо. 

Особливості подавання буфетної продукції. 

Правила вибору та техніка подавання алкогольних та безалкогольних напоїв до закусок та страв. 

Правила подання холодних страв та закусок, гарячих закусок. Асортимент продукції. 

Температурний режим подання. Посуд, що застосовується при цьому. 

Особливості подання супів. Асортимент продукції. Температурний режим подання. Посуд, що 

застосовується при цьому. 

Особливості подання других страв. Асортимент продукції. Температурний режим подання. 

Посуд, що застосовується при цьому. 

Правила подання солодких страв та напоїв власного виробництва. Асортимент продукції. 

Температурний режим подання. Посуд, що застосовується при цьому. 

Правила подання холодних та гарячих солодких страв. Асортимент продукції. Температурний 

режим подання. Посуд, що застосовується при цьому. 

Правила подання холодних та гарячих напоїв. Асортимент продукції. 

Температурний режим подання. Посуд, що застосовується при цьому. Техніка подання напоїв 

до столу. 

Правила прибирання використаного посуду та розрахунку зі споживачами. 

Основні принципи моделювання процесу обслуговування споживачів. 

Обслуговування споживачів у їдальнях: структура приміщень для обслуговування споживачів. 

Призначення, розміщення та класифікація ліній роздачі. Характеристика та особливості 

функціонування ліній роздачі у закладах ресторанного господарства із самообслуговуванням. Лінії 

роздачі: механізовані, немеханізовані, автоматизовані тощо. Вимоги до організації робочих місць на 

лініях роздачі. 

Обслуговування споживачів у кафе, закусочних. Організація роботи буфетів. 

Організація роботи барів, їх класифікація. Організація робочого місця бармена. 

Тема 8. Організація та моделювання процесу повсякденного обслуговування певного 

контингенту споживачів у закладах ресторанного господарства 

Організація обслуговування згрупованого контингенту споживачів за місцем роботи. 

Класифікація промислового виробництва, де працюють згруповані контингенти споживачів: 

перервне, безперервне, потокове. Особливості формування вхідного потоку споживачів у закладах 

ресторанного господарства за даних видів промислових виробництв. 

Типи закладів ресторанного господарства за місцем роботи. Рекомендовані форми 

обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства за місцем роботи. Моделювання 

процесу обслуговування споживачів з урахуванням виду промислового виробництва. 

Організація обслуговування розгрупованого контингенту споживачів. Основні принципи 

організації обслуговування. Організація харчування будівельників у міській та позаміській зоні. 

Особливості організації харчування шахтарів. 



7 
 

Особливості організації харчування студентів. Типи закладів ресторанного господарства за 

місцем навчання. Рекомендовані форми обслуговування споживачів. Характеристика торгово-

технологічного устаткування, ліній роздачі. Організація пільгового та дієтичного харчування, 

організація харчування студентів при гуртожитках. 

Особливості організації харчування школярів за місцем навчання. Режим харчування. Методи 

обслуговування, які використовуються під час харчування школярів. Організація дієтичного 

харчування. 

Організація харчування учнів технікумів і ПТУ за місцем навчання. Типи закладів ресторанного 

господарства. Рекомендовані форми обслуговування. 

Моделювання процесу обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства за 

місцем навчання. 

Особливості організації харчування споживачів у закладах лікувально-оздоровчого відпочинку: 

санаторіях, пансіонатах, базах відпочинку. Типи закладів ресторанного господарства за місцем 

відпочинку. Рекомендовані форми обслуговування споживачів. 

Організація обслуговування споживачів на залізничному транспорті. 

Організація обслуговування споживачів в аеропортах, на борту літака. 

Особливості організації обслуговування пасажирів водного транспорту. 

Тема 9. Спеціальні форми обслуговування, які використовуються в закладах ресторанного 

господарства 

Організація проведення бенкетів та прийомів. Класифікація бенкетів та прийомів. Організація 

підготовчої роботи до проведення банкетів. Розробка плану проведення бенкетів з використанням 

методу сіткового планування та управління (СПУ). 

Організація обслуговування бенкетів за столом. Організація проведення бенкету за столом з 

повним обслуговуванням офіціантами. Характеристика меню. Особливості сервірування столу. 

Складання схеми розміщення гостей за столом. Організація обслуговування споживачів під час 

бенкету. 

Особливості організації проведення офіційного бенкету-прийому за протоколом. Види 

прийомів: бенкет-діловий сніданок, фуршет, коктейль, «келих вина», «келих шампанського», обід, 

вечеря. Характеристика меню. Підготовка приміщення до обслуговування та вибір варіанта 

розміщення меблів у залі. Складання схеми розміщення гостей за столами. Особливості сервірування 

бенкетних столів. 

Організація обслуговування споживачів на бенкеті-прийомі. 

Організація проведення бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами. 

Характеристика меню. Особливості сервірування столу. Організація обслуговування споживачів під 

час проведення бенкету. 

Організація обслуговування бенкетів групи фуршет. Особливості проведення бенкету-фуршет. 

Характеристика меню. Варіанти сервірування столів склом. Особливості організації обслуговування 

споживачів під час бенкету. 

Організація проведення банкету-коктейль. Характеристика меню. Організація підготовчої 

роботи для проведення бенкету. Особливості обслуговування споживачів під час бенкету. 

Характеристика комбінованих бенкетів. 

Особливості проведення бенкету-парті, коктейль-фуршет, фуршет-десерт, фуршет-буфет. 

Організація обслуговування споживачів за типом «шведського столу» або «шведської лінії». 

Асортимент страв та напоїв, їх підготовка та зберігання на «шведській лінії». Конструктивні 

особливості устаткування «шведської лінії» у закладах ресторанного господарства. 

Особливості проведення бенкету за типом «шведського столу». 

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

сервірування столу. Організація обслуговування споживачів під час бенкету. 

Особливості обслуговування тематичних заходів. Організація обслуговування весільних 

бенкетів. Особливості меню і сервірування столу. 

Кейтеринг як складова бізнесу в ресторанному господарстві. Аналіз ринку кейтерингових 

послуг. Види кейтерингу та їх характеристика. Вимоги до устаткування, інвентарю, предметів 
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матеріально-технічного забезпечення, що використовуються під час організації кейтерингової 

діяльності. Вимоги до обслуговуючого персоналу. Підготовку до надання послуг з кейтерингу 

сплановано за допомогою методу сіткового планування та управління (СПУ). 

Особливості організації обслуговування учасників конференцій, презентацій, нарад. 

Класифікація контингентів споживачів залежно від терміну проведення відповідних заходів. 

Принципи складання меню для учасників заходів. Особливості сервірування столу. Особливості 

обслуговування і харчування учасників заходів за місцем проведення нарад та місцем їх тимчасового 

мешкання. 

Особливості обслуговування споживачів у місцях відпочинку. Вимоги до асортименту 

продукції, її реалізації і обслуговування споживачів. 

Організація обслуговування споживачів під час проведення спортивних змагань. Стаціонарні та 

виїзні заклади. Вимоги до асортименту страв, устаткування. 

Організація харчування споживачів у виставкових комплексах, під час проведення фестивалів, 

конкурсів тощо. 

Організація обслуговування туристів у закладах ресторанного господарства. 

Основні напрями розвитку туристичної індустрії. Національні традиції в харчуванні туристів з 

Польщі, Угорщини, Болгарії, Франції, Німеччини, Італії тощо. 

Типи закладів ресторанного господарства при готелях. 

Особливості організації харчування туристів. Прогресивні методи обслуговування туристів у 

закладах ресторанного господарства. Обслуговування туристів у закладах ресторанного господарства 

за типом «шведський стіл». Особливості обслуговування споживачів у номерах. 

Тема 10. Раціональна організація праці у закладах ресторанного господарства 

Значення раціональної організації праці. Зміст раціональної організації праці. Основні напрями 

раціональної організації праці. Наукова організація праці як головний фактор забезпечення 

раціональної організації праці. Основні групи завдань наукової організації праці: економічні, 

психофізіологічні та соціальні. Основні напрями наукової організації праці. 

Форми розподілу та кооперації праці. Поняття та основні види розподілу й кооперації праці. 

Види розподілу праці: загальний, частковий, одиничний. Запровадження раціональних форм розподілу 

та кооперації праці. Сутність технологічного, функціонального та професійно-кваліфікаційного 

розподілу праці та напрямах їх вдосконалення. 

Види кооперації праці: міжцеховий, внутрішньо-цеховий, внутрішньо-дільничний, внутрішньо-

бригадний. Фактори, що впливають на розподіл та кооперацію праці. 

Удосконалення форм розподілу та кооперації праці. Нові форми організації праці. 

Удосконалення організації та обслуговування робочих місць. 

Підвищення ефективності праці виробничого персоналу у закладах ресторанного господарства. 

Удосконалення організації підбору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів Принципи 

управління персоналом. Кадрове планування. 

Раціоналізація виробничого процесу. Характеристика режимів праці та відпочинку у закладах 

ресторанного господарства. Поняття режиму праці та відпочинку. 

Організаційно-правові основи режимів праці та відпочинку у закладах ресторанного 

господарства. 

Правова основа режимів праці та відпочинку у закладах ресторанного господарства. 

Характеристика основних показників тривалості робочого часу, які встановлені законодавством про 

працю. 

Графіки виходу на роботу персоналу закладів ресторанного господарства - лінійний, стрічковий 

(ступінчатий), двобригадний, підсумований облік робочого часу, комбінований, їх характеристика та 

основні принципи складання. 

Моделювання раціональних режимів праці та відпочинку. Раціоналізація режимів праці та 

відпочинку у закладах ресторанного господарства. Санітарно-гігієнічні, психофізіологічні та соціальні 

фактори умов праці на робочому місці згідно із СанПіН 42-123- 5777-91. Основні напрями поліпшення 

умов праці. 

Нормування праці в ресторанному господарстві. Сутність, функції та принципи нормування 
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праці в ресторанному господарстві. Завдання, зміст та значення нормування праці в ресторанному 

господарстві. Загальні поняття про систему норм праці, що використовується на підприємствах. Види 

норм праці та їх класифікація: норма часу, норма виробітку, норма обслуговування, норма чисельності, 

норми керованості, норми праці. 

Принципи, які покладені в основу нормування праці. Методи нормування праці - аналітичні та 

сумарні, їх характеристика та принципи застосовування у закладах ресторанного господарства. 

Класифікація витрат робочого часу. Склад та характеристика робочого часу - часу роботи та 

часу перерв. Призначення, зміст, індексація, особливості видів витрат робочого часу. Характеристика 

регламентованих та нерегламентованих перерв. Поняття нормованих та ненормованих витрат робочого 

часу. 

Методи дослідження трудових процесів та витрат робочого часу. Дослідження трудових 

процесів методом фотографії робочого часу. 

Поняття та мета проведення фотографії робочого часу. Різновиди фотографії робочого часу: 

виконавця, використання обладнання, виробничого процесу. 

Характеристика різновидів фотографії робочого часу залежно від об’єкта спостережень та форм 

організації праці на робочих місцях: індивідуальна, групова (бригадна), маршрутна та самофотографія. 

Методи безпосередніх вимірювань часу та моментних спостережень. Етапи та методика 

проведення фотографії робочого часу. Порядок складання фактичного та нормативного 

(проектованого) балансів робочого часу. Аналіз результатів спостережень фотографії робочого часу. 

Розрахунок основних показників ефективності використання робочого часу. 

Дослідження трудових процесів методом хронометражу та фотохронометражу. Поняття та мета 

проведення хронометражу. Характеристика методів та основних етапів здійснення хронометражу. 

Методика та техніка проведення хронометражу. Обробка та аналіз хронометражних спостережень. 

Поняття та мета проведення фотохронометражу. 

Шляхи удосконалення нормування праці в закладах ресторанного господарства. Шляхи 

визначення зростання продуктивності праці та рівня підвищення ефективності використання робочого 

часу. Організаційно-технічні заходи щодо поліпшення використання робочого часу та раціоналізації 

організації праці. 
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1.2. Організація готельного господарства 
 

Тема 1. Історія розвитку готельного господарства 

Історія розвитку світового готельного господарства в стародавні часи історичні періоди: древній 

період (IV тис. до н.е. - 476 рік н.е.); період середньовіччя (V-XV віки н.е.); новий час (XVI ст. - 

початок XX ст.). 

Взаємозв’язок розвитку туризму з розвитком готельного господарства. Відкриття нових земель 

в Європі та інших континентах світу і вплив цього процесу на будівництво різних засобів розміщення. 

Перші готелі в Стародавній Греції, Римі, Сумерії, Ірані, Єгипті та їх особливості. 

Історія розвитку світового готельного періоду християнської ери. Значення релігії різних 

народів на розвиток готелів. Особливості розвитку готелів в Європі, Азії, Африці, Західному Сибірі, 

Індії тощо. Значення обміну між містами та розвитку торговельних зв’язків на становлення готельного 

господарства. 

Вплив науково-технічного прогресу на розвиток туризму і засобів розміщення. Поява перших 

об’єднань готелів і їх подальший розвиток. Розширення подорожей на водному, залізничному, 

автомобільному транспорті та виникнення нових типів готелів. 

Історія розвитку готельного господарства в стародавній Русі. Період татаро-монгольського та 

визвольних війн стародавньої Русі. Початок розвитку засобів розміщення «ямб», «ямів», значення 

«Ямського наказу» для організації «ямів», постоялих і гостинних дворів. «Чумацький шлях» - як 

основа для будівництва корчм, зимівників козаків. 

Розвиток готельного господарства України як одного із основних центрів торговельних шляхів, 

що стояли на перехресті до Польщі, Кримського ханства, Молдови, Туреччини, Греції, країн Східної та 

Західної Європи. 

Туризм як основа сучасної індустрії гостинності. Готельна база світу по регіонах: Африка, 

Америка, Східна Азія і район Тихого океану, Європа, Близький Схід; залежність її від тенденцій 

розвитку туризму. Найбільші готельні об’єднання світу: готельні корпоративні компанії, незалежні 

готельні компанії, компанії, що спеціалізуються на наданні управлінських послуг. 

Тенденції розвитку світового готельного господарства: створення великих готельних об’єднань 

в Азії, Карибському басейні, освоєння нових регіонів міжнародними готельними ланцюгами, 
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розширення франчайзингових угод на управління в готельному секторі, розробка національних 

програм туристичної сфери країни, глибока сегментація туристичного ринку за рахунок створення 

нових типів готелів, що призначені, для конкретної категорії населення, динаміки готельних тарифів на 

різні види послуг. Характеристика факторів, що позитивно впливатимуть на розвиток світової 

готельної індустрії. 

Основні напрями удосконалення організації роботи готельного господарства України. 

Тема 2. Нормативно-правове регулювання готельної індустрії 

Нормативно-правова база діяльності підприємств готельного господарства в Україні, створення 

технологічних і соціальних нормативів впровадження сучасних готельних технологій. 

Тема акцентує увагу на таких аспектах: визначення типу підприємства; визначення та 

присвоєння категорії; вимоги до організації (технічне оснащення, технологічний процес, якість) 

надання основних та додаткових послуг; правила користування готелями. 

Опрацювання таких 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 в Україні в галузі туризму, порядок розробки, 

затвердження та реєстрація стандартів, загальні вимоги до стандартів. Значення та основи 

функціонування Державної системи стандартизації, сутність уніфікації, спеціалізації, взаємозамінності, 

розвиток вітчизняних систем стандартів, методичні принципи комплексної стандартизації, положення 

випереджувальної стандартизації. 

Категорії стандартів: державні (ДСТУ), галузеві (ГСТУ), стандарти науково-технічних та 

інженерних товариств і спілок України (СТТУ), технічні умови (ТУУ), стандарти підприємств (СТП) і 

види стандартів: основоположні; на продукцію і послуги; на процеси; методи контролю (випробувань, 

вимірювань, аналізу), інформаційні показники стандартів. 

Тема 3. Типізація готельного господарства 

Основи діяльності готельного господарства - надання ночівлі. Готельне господарство 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, строк перебування, режим експлуатації, рівень обслуговування, обслуговуючий 

контингент, місткість, мета подорожі. 

Вплив мети подорожі на функціональне призначення готелю. Основні вимоги до готелів: умови 

для ночівлі, організації харчування та побутового обслуговування. 

Понятійний апарат індустрії гостинності: послуга, сфера послуг, рівень комфорту, місткість 

номерного фонду, гостинність, процес обслуговування, тривалість діяльності, тривалість перебування 

гостей. 

Транзитні готелі - їх призначення, розташування та форми власності. 

Ділові готелі - їх призначення та місцезнаходження. Загальні та специфічні функціональні 

вимоги до готелів такого типу: місцезнаходження, наявність умов для роботи в номері, максимальна 

ізоляція номерів від впливу 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, медичного 

обслуговування, надання профілактичного і дієтичного харчування, наявності торговельної мережі 

лікувальних і курортних товарів, внутрішнього обладнання номерів, широкого кола додаткових послуг. 

Готелі для сімейного відпочинку - призначення, основний обслуговуючий контингент. 

Особливості функціонування сімейних готелів: наявність приміщень для дітей різного віку, створення 

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

дорослих дітей і організації спортивно-оздоровчих занять. 

Туристично-екскурсійні готелі (туристичні, готелі для масового туризму) для туристів з 

пасивним засобами пересування, їх місцезнаходження, строк перебування туристів, особливості 
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структури приміщень. 

Туристично-спортивні готелі - особливості їх місцезнаходження. Функціональні особливості 

готелів даного типу: 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 готелів для спортсменів, що займаються окремими видами спорту. Готелі для 

сімейного відпочинку. 

Спеціалізовані туристичні готелі - їх призначення, місцезнаходження. Характеристика і 

призначення мотелів, кемпінгів. Види ботелів, основне їх призначення і характеристика. Ботелі і 

ботокемпінги, їх призначення, місцезнаходження, організація приміщень для ночівлі та відпочинку. 

Особливості організації флайтелів - готелів для любителів авіаційного спорту. 

Вимоги до лікувально-оздоровчих підприємств готельного господарства та їх основні типи: 

санаторії; пансіонати; бази та табори відпочинку; будинки відпочинку; сільські туристичні будинки; 

профілакторії. 

Організаційні питання порядку комплектації кадрового забезпечення, організації матеріально-

технічної бази, врахування екологічних вимог. 

Тема 4. Класифікація підприємств готельного господарства 

Основні принципи та загальні підходи до класифікації підприємств готельного господарства в 

різних країнах Європи, Америки, Азіатських країн. 

Характеристика основних вимог до класифікації готелів, розроблених секретаріатом ВТО в 1989 

p.: до навколишньої території, будівель, якості устаткування і обладнання, організації номерного 

фонду, громадських і допоміжних приміщень, обслуговуючого персоналу тощо. Причини необхідності 

в класифікації готельних господарств. 

Характеристика найбільш розповсюджених систем класифікації готельних господарств. 

Критерії класифікації готельного господарства України. Головний критерій, що визначає категорію 

готелю. 

Підходи до розробки документів, які встановлюють класифікацію і порядок її наступного 

проведення, які притаманні для міжнародної та вітчизняної практики. 

Комфорт - якісна характеристика номера. Значення функціонального, екологічного, естетичного 

комфорту для внутрішнього простору готелю. 

Комплексність наданих 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. 

Основа класифікації готельного господарства України - міжнародна система «зірок». Єдині 

вимоги до всіх типів готелів, їх характеристика. Особливості загальних вимог до готельних 

господарств, що розташовані в рекреаційних зонах і зонах відпочинку. 

Класифікація готельних господарств з урахуванням мінімальних вимог до певної категорії. 

Категорійність номерного фонду. Характеристика основних вимог до категорій номера: вища, перша, 

друга, третя, четверта. Порядок встановлення категорійності номера. Характеристика основних вимог 

до готелів від ***** зіркових до * зіркових. 

Порядок проведення атестації готельного господарства. Органи, що мають право на проведення 

атестації готелю, порядок їх затвердження і умови роботи. 

Документальне оформлення атестації готельного господарства і строки розгляду їх в постійно 

діючих комісіях. Умови переатестації в готельних господарствах України. 

Підприємство готельного господарства - це складний комплексний об’єкт, до якого входить 

велика кількість приміщень різного функціонального призначення. Склад і кількість приміщень будь-

якого засобу розміщення залежить від його типу і місткості. 

Основне призначення приміщень готельного господарства. Схеми функціональної організації 

приміщень залежно від місткості: малої та великої. Розподіл приміщень готельного господарства на 

групи: житлова; адміністрації; вестибюльна; громадського призначення; господарського і складського 

призначення; культурно-масового та спортивно - рекреаційного обслуговування. Склад приміщень 
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залежно від груп та їх основне призначення: приміщення житлової групи; приміщення 

адміністративної групи; приміщення вестибульної групи; приміщення ресторанного господарства; 

приміщення господарського і складського призначення; приміщення культурно-масового та 

спортивно-рекреаційного обслуговування. 

Тема 5. Організація функціональних приміщень готельних підприємств 

Приміщення, що входять до житлової групи. Номер як окреме приміщення для тимчасового 

помешкання. Основні елементи номера. Типи номерів: номер-апартамент, номер-президентський 

апартамент; номер-люкс, двокімнатний номер, номер-комплекс, номер-дубль (студіо), однокімнатний 

номер. Характеристика різних типів номерів: кількість житлових кімнат, їх призначення та обладнання, 

наявність санвузла та якість його приладдя, прийоми розміщення меблів у номерах. Основні вимоги до 

організації номерного фонду. Приміщення для побутового обслуговування на поверсі. 

Місцезнаходження приміщень побутового обслуговування, їх основне призначення, обладнання. Склад 

приміщень: комплекс приміщень, що надають побутові послуги мешканцям готелю, приміщення 

обслуговуючого персоналу, приміщення для прибирального інвентарю, санвузол для персоналу. 

Коридори - важливий комунікаційний вузол. Основні вимоги до коридорів. Хол - поверховий 

комунікаційний вузол, його призначення, обладнання, варіанти організації холів залежно від 

функціонального призначення. Вітальня - призначення, місцезнаходження, обладнання меблями і 

музичними інструментами, особливості об’ємно-просторового рішення віталень, що функціонують 

цілорічно. 

Принцип пропорційності розподілу загальної площі номера між приміщеннями різного 

призначення. При проектуванні та організації номера обов’язково враховуються просторові параметри. 

Приміщення для побутового обслуговування на поверхах, а саме їх просторова організація 

залежно від кількості функціональних зон. 

Організація приміщень адміністрації. Основні види приміщень адміністрації готельного 

господарства, їх розташування. Блоки адміністративних приміщень за функціональним призначенням. 

Організація та планування приміщень, розташування в них різноманітних зон за функціональним 

призначенням. Використання сучасного обладнання для проведення нарад, зборів, неофіційних 

прийомів, експозицій тощо. Побутові приміщення для обслуговуючого персоналу готельного 

господарства, їх призначення, обладнання і вимоги до організації. 

Організація приміщень вестибюльної групи. Приміщення вестибюльної групи - головний 

комунікаційний і технологічний вузол готельного господарства. Характеристика основних функцій, 

приміщень вестибюльної групи та їх зонування. Характеристика зон вертикальних і горизонтальних 

комунікацій. Організація і обладнання приміщень вестибюльної групи. 

Функції матеріального забезпечення та проведення необхідних ремонтних робіт у готельному 

господарстві приміщень господарського і складського призначення. їх склад. 

Приміщення і підприємства побутового обслуговування мешканців готельного господарства, 

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

Приміщення культурно-масового та спортивно-рекреаційного обслуговування. Склад 

приміщень культурно-масового обслуговування: універсальні зали і конференц-зали; танцювальні зали 

і диско-клуби; бібліотеки; більярдні; казино; кегельбани; зали ігрових автоматів; демонстраційні зали; 

туристичні клуби; відеосалони та інші приміщення, що реалізують функції відпочинку мешканців 

готельного господарства. Організація і обладнання приміщень культурно-масового призначення. 

Приміщення спортивно-рекреаційного обслуговування в межах будівлі готельного господарства і 

прилеглій до нього території. Характеристика, організація і обладнання приміщень для проведення 

спортивних ігор, тренувань з техніки туризму, басейни з можливістю тренувального і оздоровчого 

плавання, приміщень сауни та інше. 

Загальні вимоги до створення зелених зон відпочинку, майданчиків для спортивно-оздоровчих 

занять на повітрі. 

Тема. 6. Архітектура та інтер’єр у готельному господарстві 
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Архітектурні рішення об’єктів підприємств готельного господарства: архітектура, стиль, 

ландшафтна архітектура, антропогенний ландшафт, інтер’єр. 

Принципи організації внутрішнього простору, функції та елементи інтер’єру в приміщеннях 

засобів розміщення. 

Інтер’єр як художня композиція. Основні методи створення художньої композиції, що 

застосовуються в створенні інтер’єрного простору приміщень: масштаб, тектоніка, єдність 

підпорядкування, співвідношення форм за різними характеристиками, ілюзорне сприйняття простору. 

Основні підходи щодо меблювання номерів, нежитлової групи приміщень залежно від планової 

організації зон та інтер’єру готельних номерів. При цьому слід розглянути габарити функціональних 

зон та проходів. 

Завдання та основні види декоративно-прикладного мистецтва в організації інтер’єру 

приміщень, силуетна композиція компонентів інтер’єру, композиційне поєднання форм і розмірів 

компонентів інтер’єру. 

Композиційні прийоми озеленення приміщень. Принципи створення композицій із зелених 

рослин. Особливості догляду за зеленими насадженнями у приміщеннях. 

Колір та його спектральні особливості. Кольорові рішення в інтер’єрі приміщень. «Закони 

контрастів» та класифікація кольорів за їх психологічним впливом на людину. 

Аналіз впливу природного та штучного освітлення на зміну кольорового відтінку площини, 

принципу поглинання та виділення контрастних тонів. 

Оздоблюючі матеріали, їх фактурні характеристики, що впливають на візуальне сприйняття 

кольору. 

Тема 7. Технологія прибиральних робіт в готельному підприємстві 

Види прибиральних робіт на навколишній території та в приміщеннях підприємств готельного 

господарства. 

Прибирання території готельного господарства. Основні вимоги до прибиральних робіт у різні 

періоди року: взимку, весною, літом, восени. Вимоги до утримання зелених насаджень. 

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. 

Вимоги до рівня комфорту 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». 

Нормативні документи: «Правилами поведінки персоналу під час проведення прибиральних 

робіт». 

Послідовність прибиральних робіт у номерах готельного господарства. Послідовність 

проведення прибиральних робіт у багатокімнатному, двокімнатному і однокімнатному номері. Техніка 

проведення прибиральних робіт у номерах. Проведення генерального прибирання. 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. Норми витрат господарчих матеріалів для виконання прибиральних робіт. 

Раціональне використання мийних і прибиральних засобів у готельному господарстві. Характеристика 

механізмів, інвентарю і матеріалів, що використовуються в процесі проведення прибиральних робіт. 

Вимоги до збереження і утримання прибирального інвентарю, механізмів і матеріалів. Система обліку і 

збереження матеріальних цінностей номерного фонду. Забезпечення білизною готельного 

господарства, вимоги до білизни, стандарти білизни. Норми зміни білизни. Організація роботи з 
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упорядкування, обліку, прання, вибраковки і списування білизни. 

Тема 8. Сутність послуг гостинності в готельному господарстві 

Сутністю детермінант сфери послуг: послуга, соціально-культурні послуги, матеріальні 

послуги, нематеріальні послуги, процес обслуговування. Модель гостинності в системі «гість - послуга 

- середовище гостинності». 

Предмет, завдання та зміст організації обслуговування в готельному господарстві. Поняття 

послуги як результат безпосередньої взаємодії виконавця і споживача, а також власної дії виконавця 

щодо задоволення потреби споживача. Матеріальні і соціально-культурні послуги. Поняття 

обслуговування - діяльність виконавця при посередньому контакті зі споживачем послуги. 

Характеристика етапів надання послуги і забезпечення необхідними ресурсами, технологічний процес 

виконання, контроль, випробування, прийняття, оцінка, процес обслуговування. Види послуг, що 

надаються готельним господарством. Розширення структури послуг у готельному господарстві за 

рахунок задоволення різних потреб туристів. 

Тема 9. 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 в готель. Картка руху ліжко-діб, що ведеться адміністратором. Список 

прибулих і мешканців на поверсі. Порядок оформлення плати за помешкання. Список осіб, які 

проживали - готелі. Варіант невикористаного авансу за помешкання. Касовий звіт за добу. Порядок 

оформлення за додаткове ліжко, за продовження перебування в номері, за переселення в інший номер. 

Порядок оформлення туристичних груп. Порядок оформлення виїзду гостя. 

Автоматизація процесу прийому і розміщення туристів у готелі. Система бронювання і 

резервування місць у готелях. Автоматизація робочого місця портьє: порядок поселення, вибір місця і 

номера для помешкання, порядок бронювання і резервування місць, індивідуальне та групове 

поселення, список мешканців готелю на дату, порядок розрахунку в іноземній і національній валюті, 

кошторис надання основних і додаткових послуг, касовий звіт за добу, порядок пошуку мешканця 

готелю за прізвищем, країною, номером помешкання, формами оплати послуг, архівами даних. 

Автоматизація робочого місця касира. Організація робочих місць служби прийому і розміщення з 

використанням технологічних процесів у роботі готельного господарства. 

Особливості організації роботи служби прийому і розміщення готельних господарств. Основні 

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

Характеристика основних положень прийому гостя. Організація роботи щодо прийому та відправлення 

багажу. Організація служби бронювання і резервування місць у готелях. Порядок прийняття замовлень. 

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 туристами. Відповідальність готельних 

господарств за збереження майна туристів. Організація пошуку, збереження і повернення іноземним 

туристам майна, що втрачене під час проживання в готелі. 

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

«Безготівковий розрахунок», «Надання розміщення та додаткових послуг», «Організація виїзду і 

розрахунок при виїзді». Важливим аспектом щодо засвоєння матеріалу є вивчення обслуговуючих 

циклів «Інформаційні технології», «Визначення послідовності завантаження готелю», «Опрацювання і 

рух заявки», «Підтвердження заявки», «Нічний аудит». 

Тема 10. Організація обслуговування на житлових поверхах 

Організація та підготовка поверхів до поселення мешканців. Оснащення приміщень житлового 

фонду. Система обліку отримання, рух і списування) матеріальних цінностей. Види послуг, що надає 

персонал мешканцям на поверсі, і технологія їх надання. Послуги, що надаються методом 

самообслуговування за допомогою автоматів тощо. Впровадження нових видів послуг і удосконалення 

технології їх надання. Якість надання послуг. 

Організація виїзду із номерів. Прийом номера персоналом у мешканця. Порядок складання актів 

на відшкодування збитків за псування готельного майна і актів на забуті речі. Порядок збереження і 

повернення забутих речей мешканцями. 
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Тема 11. Організація надання додаткових послуг у підприємстві готельного господарства 

Побутове обслуговування мешканців готелю - невід’ємна частина готельного сервісу. 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 призначення і 

господарчого призначення в готельних господарствах. 

Організація транспортного обслуговування. Організація автотранспорту за рахунок туру, 

порядок замовлення транспорту, вимоги до транспортних засобів і водіїв. Організація 

автотранспортного обслуговування туристів залежно від класу турів. 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 автотранспортного господарства при готелях. 

Організація обслуговування автотранспортними засобами іноземних туристів. 

Тема 12. Організація інформаційного обслуговування в підприємстві готельного 

господарства 

Значення інформаційного обслуговування для підвищення готельного сервісу. Поняття 

інформаційних ресурсів. Організація інформаційної служби у підприємстві готельного господарства: 

організація приміщень, комунікацій; забезпечення інформаційними матеріалами робочих місць 

працівників служби; організація розповсюдження інформаційних матеріалів серед гостей; системою 

оновлення інформаційної бази. 

Характеристика інформаційних послуг і організація: поштовий зв’язок, телетайп, телефакс, 

преса, телефонний зв’язок. Організація роботи служби телефонного зв’язку. Засоби для прийому, 

передачі повідомлень по телефону. Правила прийому телефонних дзвінків. Складові частини 

телефонного сервісу: телефонний етикет, вміння слухати, комунікаційне уміння. 

Тема 13. Культура обслуговування в готельному господарстві 

Суть психології 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. Фактори, що впливають на результат 

якості обслуговування, - безпека; 

постійність; поведінка; повнота; умови; доступність; час. Естетика готельного виробництва - 

створення максимальних зручностей для мешканців і умов для праці персоналу. Культура поведінки 

працівників готелю: етикет, ввічливість, скромність, коректність, тактичність, манери, жести, рухи, 

вимоги до одягу, косметики. Культура мови; основні та важливі для готельної професії правила. 

Тема 14. Організація продовольчого і матеріально-технічного постачання в готельному 

господарстві 

Завдання, зміст і основні напрями організації допоміжних служб. Завдання організації 

продовольчого і матеріально-технічного постачання в готельному господарстві. Джерела постачання. 

Порядок формування господарчих зв’язків. Договори постачання товарів, їх зміст. Роль оптових ланок 

торгівлі в організації продовольчого і матеріально-технічного постачання. Особливості складання 

господарчих зв’язків у готельному господарстві різних форм власності в сучасних умовах. 

Система організації продовольчого постачання. Основні функції служб продовольчого 

постачання. Форми і засоби постачання товарів. Методика розрахунку потреб підприємств 

громадського харчування в напівфабрикатах і сировині. Планування постачання продовольчих товарів. 

Продуктовий баланс. 

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. 
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Тема 15. Організація складського і тарного господарства 

Призначення і завдання, що виконує складське господарство. Типи складських приміщень, 

визначення складу та площі складських приміщень. Види складських приміщень для збереження 

продовольчих товарів і матеріально-технічних засобів в готельному господарстві. Умови збереження і 

основні санітарно-гігієнічні вимоги. Організація роботи складської групи приміщень. 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. Склад тарного господарства. Класифікація тари та її 

характеристика. Операції з обертання тари. Особливі умови постачання з врахуванням відносин 

постачальника і споживача за видами тари і товарів. Порядок прийняття тари та звітності. Шляхи 

зниження видатків по тарі. 

Тема 16. Організація роботи обслуговуючих господарств 

Організація експлуатації транспортних засобів для транспортування товарів. Класифікація 

транспортних засобів за призначенням, видами належністю. Класи вантажів. Транспортні тарифи щодо 

перевезення вантажів. Розрахунок кількості транспортних засобів для перевезення вантажів у 

готельному господарстві. 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. Система 

організації технічного обслуговування і ремонту торговельно-технологічного устаткування в 

готельному господарстві. 

Організація метрологічної служби. Основне завдання метрологічної служби. Вимоги 

нормативно-технічних документів Державної системи вимірів ДСВ. Організація і порядок проведення 

перевірок, ревізій і експертиз засобів виміру. Договірні відносини з метрологічними службами. 

Організація санітарної служби в готельному господарстві. Основні вимоги до санітарного стану 

приміщень, навколишньої території готельного господарства. Санітарно - гігієнічні вимоги до 

персоналу готельного господарства. Договірні відносини, що укладаються з санітарно-

епідеміологічними службами Міністерства охорони здоров’я України. Організація роботи санітарного 

лікаря готельного господарства. Організація і методи проведення дезінфекції, дезинсекції, дератизації 

в приміщеннях готельного господарства. 

Тема 17. Організація санітарно-технічного й інженерно-технічного обслуговування в 

готельному господарстві 

Системи холодного і гарячого водопостачання і завдання технічної експлуатації їх. Облік витрат 

води і шляхи її економії. Каналізація. Вимоги до системи каналізації. Користування внутрішніми 

каналізаційними обладнаннями мешканцями готелів і персоналом. Опалення. Призначення і 

обладнання. Схеми систем опалення. Регулювання системи опалення 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. Пило прибирання. Обладнання систем 

центрального пило прибирання. Побутові пилососи. Підлогомийні і підлогонатиральні машини. Ліфти 

та ескалатори, їх розміщення в готельному господарстві і експлуатація. Диспетчерське управління 

ліфтовим господарством. Засоби внутрішнього зв’язку в готельних господарствах. Радіофікація і 

телебачення, засоби пожежної і охоронної сигналізації, сигналізація служби прийому і розміщення, 

диспетчерська служба та інше. 
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Тема. 18. Особливості організації праці на підприємстві готельного господарства 

Особливості організації праці в готельному господарстві. Професійно-кваліфікаційна структура 

працівників. Основні критерії визначення професійно-кваліфікаційної структури. Поняття «якість 

праці», «кваліфікація», «складність праці», «зміст і характер праці». 

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. 

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

тривалість, скорочена тривалість і неповний робочий день. Відхилення від нормального робочого часу. 

Особливості режиму робочого часу в підрозділах готельного господарства. Режим робочого часу і 

відпочинку працівників готельного господарства, режиму праці: адміністрації та менеджерів вищої 

ланки; обслуговуючого персоналу; спеціалістів; технічного персоналу. 

Характеристика графіків виходу на роботу працівників готельного господарства: 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. Спостереження і реєстрація: маршрутні та візуальні. 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 

виробки. Норми праці, що використовуються в готельному господарстві. Розрахунок чисельності 

працюючих на підставі норм праці. Організація роботи щодо нормування праці в готельних 

господарствах. Зміст роботи щодо нормування праці. Науково-дослідна робота щодо вивчення витрат 

робочого часу. Показники стану нормування. Ступінь виконання норм виробки. Умови встановлення 

нових норм і перегляд діючих. Шляхи удосконалення нормування праці в готельному господарстві. 

Раціональна організація праці - суть, завдання. Система Тейлора - зразок капіталістичної 

раціоналізації праці. Основні групи завдань, що вирішує наукова організація праці. Основні напрями 

наукової організації праці в готельному господарстві. Робоче місце - зона трудових дій виконавця або 

групи виконавців. Кваліфікація робочих місць. Принципи організації робочих місць. Характеристика 

оптимальних умов для виконання трудового процесу: впровадження засобів механізації і 

автоматизації, створення і дотримання сприятливого мікроклімату температура, вологість, 

повітрообмін, освітлення, нормалізація складу повітряного середовища. Естетика праці. Організація 

роботи щодо впровадження раціональних форм організації праці на підприємствах готельного 

господарства. 

Структура робочого часу. Зміст, завдання і роль нормування праці в готельному господарстві. 

Поняття ступеня праці, норми праці, нормування праці. Система норм праці: норма часу 

трудомісткість операції), норма виробки, норма обслуговування, норма чисельності, норма управління. 

Основні завдання, що вирішуються нормуванням праці в готельному господарстві. Принципи 

нормування праці: комплексність, динамічність, рівна напруженість, загальність, демократичність. 

Особливості нормування праці в готельному господарстві. 

Структура робочого часу. Класифікація затрат робочого часу і характеристика його складових 

частин. Нормовані і ненормовані затрати робочого часу. Види норм праці та їх класифікація. Норма 

часу як основний вид норми праці. Норма виробки та її взаємозв’язок з нормою часу. Норми часу 

обслуговування, чисельності, управління. Порядок розрахунку всіх видів норм праці. Класифікація 

норм праці залежно від обсягу і складу робіт, форм організації праці, сфери застосування і строку дії. 

Методи встановлення норм праці. 
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1.3. Технологія продукції ресторанного господарства 
 

Тема 1. Вступ. Харчування людини як медико-біологічна та соціально-економічна 

проблема 

Соціально-економічне значення функціонування закладів ресторанного господарства (ЗРГ). 

Науково-практична політика у сфері здорового харчування. Роль ЗРГ в комплексі готелів. 

Мотивація та цілеспрямованість у вивченні дисципліни «Технологія продукції ресторанного 

господарства». Взаємозв’язок дисциплін та інтеграція знань. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/297-2006-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/803-2009-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/803-2009-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0413-04#Text
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Харчування та життєдіяльність людини. Основні харчові речовини, їх класифікація, 

характеристика та значення для життєдіяльності людини. Концепція раціонального харчування. 

Тема 2. Загальна характеристика основних поживних речовин харчових продуктів та їх 

роль у технологічному процесі виробництва продукції ЗРГ 

Характеристика білків як компонентів сировини для виробництва продукції власного 

виробництва ЗРГ. Значення у технологічному процесі, їх зміни під дією технологічних чинників. 

Характеристика ліпідів як компонентів сировини для виробництва продукції власного 

виробництва ЗРГ. Значення у технологічному процесі, їх зміни під дією технологічних чинників. 

Характеристика вуглеводів як компонентів сировини для виробництва продукції власного 

виробництва ЗРГ. Значення у технологічному процесі, їх зміни під дією технологічних чинників. 

Характеристика вітамінів як компонентів сировини для виробництва продукції власного 

виробництва ЗРГ. Значення у технологічному процесі, їх зміни під дією технологічних чинників. 

Характеристика мінеральних речовин як компонентів сировини для виробництва продукції 

власного виробництва ЗРГ. Значення у технологічному процесі, їх зміни під дією технологічних 

чинників. 

Тема 3. Технологічні принципи виробництва і забезпечення якості кулінарної продукції 

Характеристика виробничо-технологічної діяльності ЗРГ, її мета та завдання. Класифікація 

кулінарної продукції за сукупними ознаками. Класифікація технологічних процесів за сукупними 

ознаками, основні етапи, операції, їх мета. 

Характеристика способів технологічного впливу на сировину і напівфабрикати на етапі 

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. 

Тема 4. 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. 

Умови й терміни зберігання та реалізації напівфабрикатів; вимоги до якості напівфабрикатів. 

Рекомендації щодо використання напівфабрикатів для приготування страв і кулінарних виробів. 

Тема 5. 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 (визначення режимів, 

параметрів процесу). 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. 

Тема 6. Технологія напівфабрикатів, страв і кулінарних виробів з борошна 

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

Характеристика механічної кулінарної обробки борошна та продуктів його переробки. 

Класифікація напівфабрикатів з борошна та продуктів його переробки за сукупними ознаками. 

Принципова схема технологічного процесу виробництва напівфабрикатів з борошна та продуктів його 

переробки. 

Умови і терміни зберігання та реалізації напівфабрикатів; вимоги до якості напівфабрикатів. 



21 
 

Рекомендації щодо використання напівфабрикатів для приготування страв і кулінарних виробів. 

Тема 7. Технологія страв та кулінарних виробів з борошна 

Класифікація страв та кулінарних виробів з борошна за сукупними ознаками. 

Характеристика способів теплової обробки напівфабрикатів з борошна (визначення режимів, 

параметрів процесу). 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. 

Тема 8. 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. 

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. 

Тема 9. 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 (визначення режимів, 

параметрів процесу). 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. 

Тема 10. 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. 

Тема 11. 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 (визначення режимів, 

параметрів процесу). 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. 

Тема 12. 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. 
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Умови та терміни зберігання та реалізації напівфабрикатів; вимоги до якості напівфабрикатів. 

Рекомендації щодо використання напівфабрикатів для приготування страв і кулінарних виробів. 

Тема 13. 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 (визначення режимів, 

параметрів процесу). 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. 

Тема 14. Технологія універсальних напівфабрикатів різного ступеня готовності, що 

виготовляються в ЗРГ 

Визначення терміна «універсальні напівфабрикати», класифікація за сукупними ознаками 

(бульйони, відвари, пасерування - 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. 

Тема 15. 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. 

Тема 16. 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 (визначення режимів, параметрів процесу). 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. 

Тема 17. 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 (визначення режимів, параметрів процесу). 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. 

Тема 18. Технологія супів 

Роль супів у харчуванні, характеристика харчової та біологічної цінності, класифікація за 

сукупними ознаками, закономірності формування асортименту, призначення. 
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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. 

Тема 19. 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 холод них 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. 

Тема 20. 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. 

Тема 21. Загальні відомості про напої 

Роль напоїв у харчуванні, 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. 

Тема 22. 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. 

Тема 23. 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. 

Тема 24. 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. 

Тема 25. Загальні відомості про види тіста, випечені, оздоблювальні напівфабрикати, 
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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. 

Тема 26. 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. 

Тема 27. 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. 

Тема 28. 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.. 

Тема 29. Технологія пісочного та листкового тіста й виробів з нього 

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

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. 

Тема 30. 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. 

Тема 31. Особливості технології охолоджених і швидкозамарожених напівфабрикатів 

різного ступеня готовності 

Класифікація, асортимент, характеристика і призначення охолоджених і швидкозамарожених 

напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів. 

Теоретичні передумови виробництва охолоджених та заморожених напівфабрикатів, страв та 
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кулінарних виробів: обґрунтування 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. 

Тема 32. Фізіологічні основи раціонального та адекватного харчування, диференційоване 

харчування різних груп населення 

Сучасні тенденції розвитку індустрії ЗРГ в Україні та за кордоном. 

Загальна характеристика видів харчування (раціональне, дієтичне, лікувально-профілактичне, 

дитяче, альтернативні види харчування тощо) як передумова для формування меню ЗРГ. 

Тема 33. 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 контингентів 

споживачів. 
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2. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

2.1. Організація ресторанного господарства 

1. Як характеризуються заклади ресторанного господарства за видами економічної діяльності? 

2. Які є типи підприємств ресторанного господарства за торговельною і виробничою ознаками? 

3. Яка характеристика типів підприємств ресторанного господарства за ознакою комплексу 

продукції і послуг? 

4. Наведіть типи підприємств ресторанного господарства за сезонністю і потужністю. 

5. Які є типи підприємств ресторанного господарства за класами? 

6. Типи підприємств ресторанного господарства за характером контингенту. 

7. Які функції виконують заклади ресторанного господарства? 

8. Дайте визначення поняття «ресторан» і його різновидів. 

9. Дайте визначення поняття «кафе», його спеціалізація. 

10. Охарактеризуйте поняття «їдальня», «закусочна», «буфет». Яка спеціалізація кожного з них? 

11. Визначте поняття «бар». Які Ви знаєте різновиди барів? 

12. Які послуги надають заклади ресторанного господарства? 

13. Як оформлюються заклади ресторанного господарства? Яка роль світла в інтер’єрі дизайну? 

14. Які види приміщень Ви знаєте? Дайте стислу характеристику основних приміщень для 

споживачів. 

15. Які Ви знаєте допоміжні (підсобні) приміщення? Дайте характеристику кожного з них. 

16. Яке місце займає обладнання в закладах ресторанного господарства? Охарактеризуйте групу 

меблів для приймання їжі. 

17. Яка Вам відома група меблів для транспортування посуду і страв у закладах ресторанного 

господарства? Дайте їм характеристику. 

18. Яка роль холодильних шаф у закладах ресторанного господарства? Які їх типи? 

19. Яку функцію виконують серванти в закладах ресторанного господарства? 

20. За якими ознаками можна відрізнити порцеляновий посуд від фаянсового? 

21. Який асортимент і яке призначення порцеляно-фаянсового посуду? 

22. Який асортимент посуду із скла та кришталю? 

23. Який асортимент посуду для пива? 
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24. Який асортимент металевого посуду використовується в закладах ресторанного господарства? 

25. Що Вам відомо про мельхіор? 

26. Характеристика та призначення вітчизняного керамічного посуду. 

27. Як можна охарактеризувати дерев’яний посуд і яка сфера його застосування? 

28. Як використовується посуд з полімерних матеріалів? 

29. Як використовується посуд з фольги та картону? 

30. Яке застосування паперового посуду? 

31. Які види столової білизни Вам відомі? Її призначення. 

32. Для чого в ресторанних закладах використовують «спідниці»? Як вони кріпляться? 

33. Характеристика і призначення серветок. 

34. Що таке ручник і як він використовується? 

35. Що таке меню? Які його типи Вам відомі? 

36. Які особливості банкетного меню? 

37. Які вимоги пред’являються до меню, що відповідає класу ресторанного закладу? 

38. Який порядок розміщення страв у меню? 

39. Які вимоги до оформлення меню в закладах ресторанного господарства? 

40. Що таке карта напоїв? Дайте її характеристику. 

41. В чому полягає підготовка торгового залу закладу ресторанного господарства до 

обслуговування? 

42. Які вимоги пред’являються до підготовки меблів у залі?  

43. Який порядок одержання і підготовки столової білизни? 

44. Який порядок підготовки столового посуду та приборів до обслуговування? 

45. Які Вам відомі види попереднього сервірування? Розкажіть про один з них. 

46. Які існують види обслуговування? 

47. Які Вам відомі методи обслуговування? Дайте їх характеристику. 

48. Які існують форми самообслуговування? 

49. Форми обслуговування офіціантами. 

50. Які існують форми при комбінованому методі? 

51. Які особливості обслуговування на робочих місцях? 

52. Які новітні форми обслуговування Вам відомі? 

53. Які фактори визначають готовність до якісного обслуговування? 

54. Яких правил дотримуються для зустрічі гостей? 

55. Що визначає успішний характер переговорів при прийомі замовлення у відвідувача? 

56. Який порядок розрахунку? 

57. Як відбувається процес заміни використаного посуду? 

58. Які основні способи подавання страв і закусок? 

59. Як подають холодні страви і закуски? 

60. Які правила подачі гарячих закусок? 

61. Що Ви знаєте про правила подачі супів та бульйонів? 

62. Які правила подачі основних гарячих страв? 

63. Як подають солодкі страви та фрукти? 

64. Які правила подавання чаю, кави, шоколаду? 

65. Які напої належать до міцних? Охарактеризуйте один з них. 

66. Що собою являють лікер та крем? 

67. Які вина належать до столових? 

68. Які вина є кріпленими? 

69. Які вина належать до десертних? 

70. Що собою являють ароматизовані та ігристі вина? 

71. Які напої належать до слабоалкогольних, безалкогольних? 

72. Які основні правила подачі аперитиву? 

73. Що таке десантування? Для чого потрібен цей процес і як він відбувається? 

74. Які правила подачі шампанського? 



28 
 

75. Що таке дейзі? Коли їх подають? 

76. Що таке прийом? Що таке банкет? 

77. Які види прийомів Вам відомі? 

78. Як класифікуються банкети? 

79. Який порядок прийняття замовлення на банкет? 

80. Як відбувається підготовка до проведення банкету? 

81. Розкажіть про банкет за столом із повним обслуговуванням. 

82. Розкажіть про банкет за столом з частковим обслуговуванням. 

83. Що таке «шведський стіл»? Які особливості сервірування на такому банкеті? 

84. Як проводять підготовку столів до банкету за типом «фуршет»? 

85. Які види сервірування існують для проведення банкета-фуршету? 

86. Які особливості обслуговування банкету за типом «буфет»? 

87. Як обслуговується банкет-коктейль? 

88. Як обслуговується банкет-чай? 

89. Як розміщують і прикрашають меблі для банкету-весілля? 

90. Що собою являє комбінований банкет? 

91. Які особливості обслуговування дитячих свят? 

92. Які особливості обслуговування свята «Новий рік»? 

93. Що собою являє кейтерингове обслуговування? 

94. Класифікація кейтерингового обслуговування. 

95. Які особливості кейтерингового обслуговування? 

96. На які види підрозділяють музичне обслуговування в закладах ресторанного господарства? 

97. Як враховується концепція ресторану при виборі музичного обслуговування? 

98. Як організовують харчування в парках? 

99. Як організовують обслуговування харчуванням у супермаркетах? 

100. Яка специфіка обслуговування учасників форумів? 

101. Які особливості обслуговування харчуванням пасажирів авіатранспорту? 

102. Які особливості обслуговування харчуванням пасажирів автотранспорту? 

103. Які особливості обслуговування харчуванням пасажирів водного транспорту? 

104. Які особливості обслуговування харчуванням пасажирів залізничного транспорту? 

105. Як відбувається організація обслуговування в номерах готелю? 

106. Які особливості обслуговування індивідуальних туристів у закладі ресторанного 

господарства? 

107. Які особливості обслуговування груп туристів у закладі ресторанного господарства? 

108. Які особливості обслуговування австрійців? 

109. Які особливості обслуговування італійців? 

110. Які особливості обслуговування іспанців? 

111. Які особливості обслуговування китайців? 

112. Які особливості обслуговування арабів? 

113. Яке основне завдання організації обслуговування споживачів за місцем роботи і навчання? 

114. Як обслуговують працівників підприємств зосереджених колективів? 

115. Як обслуговують працівників підприємств розосереджених колективів? 

116. Для кого призначене дієтичне харчування? Які особливості обслуговування? 

117. Як обслуговують студентів ВНЗ? 

118. Як обслуговують учнів загальноосвітніх шкіл? 

119. Як обслуговують учнів ПТУ? 

 

2.2. Організація готельного господарства 

1. Дайте визначення термінів «гостинність», «готельна послуга», «ринок готельних послуг», 

«індустрія гостинності», «готель», «засіб розміщення», «готельна справа». 

2. На які групи поділяються готельні послуги? Наведіть приклади до кожної із груп. 

3. Назвіть чинники, які впливають на формування середовища гостинності. За якими аспектами 
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аналізують ресурси гостинності? 

4. Охарактеризуйте економічну сутність готельної діяльності. В чому проявляються її особливості? 

5. Назвіть основні етапи розвитку готельної справи у світі. Які заклади гостинності були притаманні 

кожному етапові? 

6. Охарактеризуйте особливості розвитку готельного бізнесу в США. Назвіть нововведення, 

запропоновані американськими. готельєрами, які пізніше набули популярності в усіх готелях 

світу. 

7. Дайте визначення терміна «готельний ланцюг». Які моделі організації готельного бізнесу 

сформувались у другій половині XX ст.? Назвіть категорії готельних ланцюгів, запропоновані 

Міжнародною Готельною Асоціацією. 

8. Які готельні ланцюги формують десятку лідерів? За яким критерієм визначають найбільші 

готельні ланцюги? Нарвіть специфічні об'єднання, які створюються для визначення найкращих у 

готельному бізнесі. 

9. Назвіть визначних людей готельного бізнесу, які заснували всесвітньовідомі готельні ланцюги. 

Що нового запропонував кожний із них в індустрії гостинності? 

10. В чому проявляється спеціалізація, диверсифікація, концептуалізація та екологізація готельних 

послуг? Наведіть приклади. 

11. Охарактеризуйте етап зародження готельної справи в Україні. Назвіть види засобів розміщення, 

характерні для цього періоду. 

12. На які групи поділялись готелі Києва на початку XX ст.? Назвіть готелі, що входили до цих 

груп. 

13. Розкрийте особливості розвитку матеріально-технічної бази туризму на території України в 

радянські часи. Охарактеризуйте діяльність монополіста туристичних послуг «Інтуриста» в 

Україні. 

14. Які події сприяли розвитку готельної справи в СРСР загалом і в Україні зокрема? 

15. Охарактеризуйте сучасний стан розвитку готельного бізнесу в Україні. 

16. Назвіть п’ятизіркові готелі, що діють в Україні. Який готель вважається першим висококласним 

готелем у державі? Який із них включений до асоціації «Найкращі готелі світу»? Назвіть готелі 

Києва, що належать до всесвітньовідомих готельних мереж. 

17. Коли і з якою метою була створена перша в Україні готельна мережа? Які готелі формують дану 

мережу? 

18. Назвіть основні класифікаційні ознаки, що впливають на тип готелю, запропоновані В. 

Хунцикером і К. Крапфом. Які види готелів виділяють залежно від цих ознак? 

19. Дайте визначення поняття «місткість готелю». Як поділяються готелі за місткістю в різних 

країнах світу? Яка місткість вважається оптимальною? 

20. Назвіть види готелів, що виділяються залежно від рівня цін і способу надання харчування. 

21. Від яких чинників залежить поверховість готельних будівель у різних країнах світу? Як 

поділяються готелі за поверховістю? 

22. На які дві групи поділяються засоби розміщення відповідно до стандартної класифікації, 

запропонованої ВТО? Назвіть представників кожної групи. 

23. Назвіть і охарактеризуйте готелі, які виділяються залежно від споживача готельних послуг. 

24. Розкрийте особливості функціонування нового виду готельних послуг - таймшеру. 

25. Як поділяються готелі залежно від призначення? Охарактеризуйте транзитні готелі і готелі для 

постійного проживання. Чим відрізняються пансіони та анонімні пансіони від апарт-готелів? 

26. Назвіть вимоги, що ставляться до готелів ділового призначення і готелів для відпочинку. Як 

поділяються готелі для відпочинку? 

27. Охарактеризуйте засоби розміщення для автотуристів. Назвіть особливості їхнього розміщення і 

облаштування. 

28. Розкрийте особливості розміщення готельних комплексів для водних туристів. Дайте 

характеристику основних видів водних закладів. 

29. Охарактеризуйте флайтелі, хостели та інші спеціалізовані засоби розміщення, поширені в різних 

країнах світу. 
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30. Дайте визначення поняття «класифікація готелів». Назвіть вимоги, які враховують при атестації 

готелю для присвоєння йому певної категорії. 

31. Коли Всесвітня туристична організація спробувала запровадити універсальну систему 

класифікації готелів? Чому на сьогодні існує проблема створення міжнародної системи 

класифікації готелів у світі? Скільки систем класифікації готелів діє у світі? 

32. Охарактеризуйте критерії класифікації готелів за рівнем комфорту. Назвіть складові рівня 

комфорту. 

33. Розкрийте сутність кількісного та якісного підходів при стандартизації і сертифікації готельних 

послуг. 

34. Охарактеризуйте особливості американської системи класифікації готелів і мотелів. 

35. Назвіть вимоги, які враховуються при французькій системі класифікації готелів. Розкрийте 

особливості індійської системи класифікації готелів. 

36. Охарактеризуйте особливості грецької та німецької систем класифікації готелів. 

37. Опишіть принципи класифікації готелів у Великобританії, Іспанії та країнах Скандинавії. 

38. Охарактеризуйте підходи до класифікації готелів усередині готельних ланцюгів. 

39. Опишіть етапи створення класифікації готелів в Україні. 

40. Розкрийте особливості, що були притаманні найпершим об’єктам розміщення. 

41. Охарактеризуйте сучасні архітектурні концепції будівництва готельних комплексів. 

42. Дайте характеристику основних чинників, що визначають вибір ділянки для розміщення 

готельного комплексу. 

43. Назвіть та охарактеризуйте прийоми розміщення готелів у планувальній структурі міста. 

Наведіть приклади. 

44. Дайте визначення понять «матеріально-технічної бази» та «основних фондів». Розкрийте їхній 

основний зміст. 

45. На які групи поділяються основні фонди за ознакою участі у виробничо-експлуатаційному 

процесі? Назвіть складові частини цих груп. 

46. Охарактеризуйте види основних фондів, що виділяються залежно від функціонального 

призначення та натурально-речових ознак. 

47. Розкрийте сутність фізичного і морального зносу основних фондів. 

48. Назвіть та охарактеризуйте види вартісної оцінки основних фондів, що застосовуються у 

готельному господарстві. 

49. В яких показниках відображається вартість зносу основних фондів? Розкрийте принципи 

нарахування амортизації в готельних комплексах. 

50. Назвіть показники, з допомогою яких визначається ефективність використання основних 

фондів. 

51. Охарактеризуйте узагальнюючі показники ефективності використання основних фондів. 

52. Дайте характеристику коефіцієнтів, що характеризують стан основних фондів готелів. 

53. Охарактеризуйте особливості організації прилеглої території навколо готельних будівель. 

54. Назвіть основні блоки приміщень готельних комплексів. Розкрийте тонкощі функціональної 

організації групи приймально-допоміжних приміщень із вестибулем. 

55. Як впливає форма плану готельної будівлі на розміщення житлових номерів? Опишіть плюси і 

мінуси кожної форми плану. 

56. Назвіть критерії класифікації готельних номерів. На які види поділяються житлові кімнати 

залежно від зазначених критеріїв? 

57. Охарактеризуйте приміщення, що входять до групи житлових приміщень. 

58. Розкрийте особливості організації блоку приміщень ресторанного господарства залежно від 

категорій готелів. 

59. Назвіть та дайте характеристику груп приміщень адміністрації. 

60. Охарактеризуйте підходи до організації блоку побутових, підсобних і господарських 

приміщень. 

61. В яких готелях виділяється блок приміщень культурно-масового, спортивно-оздоровчого і 

ділового призначення? Дайте характеристику основних приміщень, що входять до даного блоку. 
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62. Назвіть складові компоненти загального комфорту внутрішнього простору готелю. Розкрийте 

сутність екологічного комфорту. 

63. Опишіть засоби створення функціонального комфорту. Розкрийте роль меблювання у створенні 

комфорту різних за призначенням приміщень. 

64. Назвіть засоби створення естетичного комфорту. Які прийоми художньо-просторової 

організації інтер’єрів використовуються у готельних комплексах? 

65. Дайте визначення поняття «етностиль». Назвіть та охарактеризуйте найпоширеніші етностилі, 

які застосовуються в оформленні інтер'єрів готельних комплексів. 

66. Розкрийте роль колірного вирішення у формуванні естетичного комфорту готельних 

приміщень. Які чинники враховують при виборі кольорової гами для оздоблення приміщення? 

67. Які види освітлення використовуються у готельних комплексах? 

68. Охарактеризуйте вплив озеленення та інших засобів на оформлення приміщень і житлових 

номерів. 

69. Назвіть складові частини інженерно-технічного устаткування готельних комплексів. 

70. Розкрийте особливості водопостачання готелів. З яких елементів складається внутрішня 

водогінна мережа в готельних комплексах. Як поділяються водогони за призначенням? 

71. Охарактеризуйте принципи дії протипожежних водогонів та систем пожежогасіння у готельних 

комплексах. 

72. Які системи гарячого водопостачання використовуються у готелях? 

73. Дайте характеристику систем опалення, що використовуються у готельних комплексах. 

74. Назвіть види кондиціонування повітря у готелях. Які вимоги ставляться до центральних систем 

кондиціонування? Назвіть джерела холодопостачання для систем кондиціонування. 

75. Охарактеризуйте принципи дії природної та механічної вентиляції повітря у готельних 

комплексах. 

76. Розкрийте суть централізованого видалення пилу у готелях. 

77. Які види сміттєвидалення застосовуються у готельних комплексах різних країн світу? 

78. Дайте характеристику ліфтового господарства готелів. Назвіть основні пристрої і прилади, 

необхідні для безпечної роботи ліфтів. Як здійснюється статичне і динамічне випробування 

ліфтів? 

79. Охарактеризуйте електроустаткування готельних комплексів залежно від їхньої категорії. 

80. Які групи торгово-технологічного обладнання виділяють у закладах харчування при готелях? 

Охарактеризуйте їх. 

81. Охарактеризуйте основні підходи до класифікації готельних служб. Які вимоги ставляться до 

працівників контактних і неконтактних служб? 

82. Назвіть перелік основних служб у готелях і коротко охарактеризуйте їхні функції. 

83. Розкрийте особливості організації адміністративно-управлінської служби у готельних 

комплексах. Назвіть основні обов'язки працівників даної служби. 

84. Охарактеризуйте діяльність служби прийому і розміщення. Перелічіть функції основних 

працівників зазначеного структурного підрозділу. 

85. Назвіть вимоги, що ставляться до організації служби прийому і розміщення. 

86. Дайте характеристику основних обов'язків працівників служби бронювання. Назвіть види 

бронювання, що використовуються у готельних комплексах. 

87. Назвіть функції швейцарів, коридорних і консьєржів. У готелях яких категорій передбачені 

зазначені посади? 

88. Охарактеризуйте основні функції працівників служби експлуатації номерного фонду. Які види 

прибиральних робіт виконують покоївки у житлових кімнатах? 

89. Назвіть основні завдання та принципи організації служби безпеки у готельних комплексах. 

90. Перелічіть основні підрозділи служби організації харчування та їхні функції. 

91. Охарактеризуйте обов’язки працівників інженерно-технічної служби. 

92. Назвіть та охарактеризуйте етапи надання основних послуг у готелях. 

93. Розкрийте особливості бронювання місць у готелях. 

94. Охарактеризуйте етап реалізації основних готельних послуг. 
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95. Назвіть групи додаткових послуг, які виділяються у готельному господарстві з точки зору 

задоволення попиту на них. 

96. Як поділяються послуги за способом їхнього надання? Назвіть послуги, що належать до 

безкоштовних. 

97. Дайте визначення поняття «якість обслуговування». Розкрийте особливості готельних послуг. 

98. Назвіть показники, які використовуються для визначення якості обслуговування в окремих 

готельних підприємствах. 

99. Розкрийте сутність «сертифікації» готельних послуг. 

100. Дайте характеристику чинників, що впливають па формування якості обслуговування. 

101. Назвіть фактори впливу на якість обслуговування в окремих закладах готельного 

господарства. 

102. Як впливає рівень організації реклами та надання інформаційних послуг на якість 

обслуговування в готельних комплексах? 

 

2.3. Технологія продукції ресторанного господарства 

1. Зміст і задачі дисципліни «Основи технології продукції закладів ресторанного господарства». 

2. Взаємозв’язок дисципліни з іншими дисциплінами.  

3. З яких стадій складається технологічний процес?  

4. Дати визначення сировині, напівфабрикату, страві, кулінарному виробу і кулінарній продукції. 

5. На які групи поділяють заклади ресторанного господарства за видами економічної діяльності? 

Дайте їх характеристику.  

6. Приймання товару за кількістю та якістю закладами ресторанного господарства.  

7. Строки приймання продуктів за кількістю та якістю.  

8. Умови зберігання продуктів і напівфабрикатів у закладах ресторанного господарства. 

9. Способи складання продуктів. 

10. Які процеси відбуваються в продуктах при зберіганні? 

11. Дайте визначення цеху, технологічній лінії. 

12. Робочі місця та їх характеристика 

13. Дайте характеристику споживних властивостей овочів. 

14.  З’ясуйте, за якими ознаками класифікують овочі. 

15.  Дайте характеристику овочів окремих груп. 

16. З’ясуйте послідовність і призначення операцій при механічній обробці овочів. 

17.  Дайте характеристику основних етапів обробки картоплі, коренеплодів, капустяних, цибулевих, 

салатно-шпинатних, пряних, десертних овочів, огірків, томатів, гарбузів, кавунів та динь. 

18.  Особливості нарізування і використання окремих видів нарізаних картоплі, моркви, петрушки, 

селери, цибулі ріпчастої, капусти білоголової. 

19. Відходи при обробці овочів. 

20. Як обробляють свіжі, сушені, солоні і мариновані гриби? 

21. Дайте характеристику споживних властивостей риби. 

22. Перелічіть ознаки класифікації риби. 

23. Дайте характеристику способів розморожування риби в закладай ресторанного господарства? 

24. Як здійснюється процес обробки риби в закладах ресторанного господарства? 

25. Наведіть особливості обробки лускатої, безлускатої риби, риби з кістковим і хрящовим 

скелетом. 

26.  Охарактеризуйте види і способи кулінарного розбирання риби.  

27.  З’ясуйте особливості приготування рибних напівфабрикатів.  

28.  Наведіть відмінності в одержанні січеної натуральної маси і котлетної маси. 

29.  З’ясуйте особливості обробки нерибних морепродуктів. 

30.  Дайте характеристику споживних властивостей м’яса різних видів забійних тварин і 

субпродуктів. 

31. З’ясуйте ознаки класифікації м’яса і субпродуктів. 

32. З яких послідовних операцій складається технологічна схема обробки м’яса? Призначення цих 
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операцій. 

33.  Поясніть кулінарне розбирання яловичини, свинини, баранини і телятини. 

34.  Як сортують частини м’якоті залежно від кулінарного призначення? 

35. Які прийоми використовують при приготуванні напівфабрикатів з м’яса? 

36.  Дайте характеристику великошматкових, порційних і дрібно шматкових напівфабрикатів з 

яловичини, свинини, баранини, телятини. 

37. Дайте характеристику напівфабрикатів з січеної натуральної і котлетної маси. 

38.  Вимоги до якості м’ясних напівфабрикатів, терміни зберігання. 

39. З’ясуйте особливості обробки субпродуктів, кролів та м’яса диких тварин. 

40. Дайте характеристику споживних властивостей м’яса птиці і пернатої дичини. 

41. З’ясуйте, за якими ознаками класифікують птицю і пернату дичину. 

42. Поясніть послідовність обробки птиці і пернатої дичини. 

43. Для чого формують (заправляють) птицю і пернату дичину?  

44.  Способи заправлення птиці і пернатої дичини. 

45. Дайте характеристику порційних і дрібношматкових напівфабрикатів з птиці і пернатої дичини. 

46.  Дайте характеристику напівфабрикатів з січеного м’яса птиці. 

47.  Вимоги до якості напівфабрикатів з м’яса птиці. 

48.  Терміни зберігання напівфабрикатів з м’яса птиці. 

49.  Поясніть значення теплової кулінарної обробки. 

50. Які способи теплової обробки ви знаєте? 

51. Дайте характеристику способів варіння. 

52. Дайте характеристику способів смаження. 

53. Дайте характеристику комбінованих способів теплової обробки. 

54. Дайте характеристику допоміжних способів теплової обробки.  

55. Охарактеризуйте зміни, які відбуваються в продуктах під час теплової кулінарної обробки. 

56. Поясніть значення перших страв у харчуванні людини.  

57. З’ясуйте ознаки, за якими класифікують перші страви.  

58. Які перші страви називають заправними? 

59. Дайте характеристику борщів, капусняків, розсольників, юшок.  

60. Поясніть особливості приготування кулешів і кулешиків. 

61. Які перші страви називають бульйонами? 

62. Як освітлюють бульйони? 

63. Поясніть особливості приготування холодних та солодких супів. 

64. Вимоги до якості та терміни зберігання перших страв. 

65. ]. Поясніть значення соусів. 

66. З’ясуйте, за якими ознаками класифікують соуси. 

67. З якою метою пасерують борошно при приготуванні соусів? 

68. Які борошняні пасерування використовують для приготування соусів? 

69. Чим викликана зміна кольору борошна у червоній борошняній пасеровці? 

70. З’ясуйте особливості приготування бульйонів для різних видів соусів. 

71. Поясніть особливості приготування червоного основного соусу. 

72. Поясніть особливості приготування білого основного соусу. 

73. З’ясуйте, як поділяють молочні соуси залежно від консистенції. 

74. Поясніть особливості приготування сметанних соусів. 

75. Які соуси готують без борошна? 

76. Вимоги до якості та терміни зберігання соусів. 

77. Поясніть значення страв із овочів у харчуванні людини.  

78. Охарактеризуйте процеси, що відбуваються в овочах під час і теплової кулінарної обробки. 

79. Зазначте особливості варіння і припускання овочів. 

80. Дайте характеристику страв і гарнірів з варених і припущених овочів. 

81. З’ясуйте особливості приготування смажених, тушкованих п запечених овочів і гарнірів. 

82. Дайте характеристику страв і гарнірів з смажених, тушкованих і запечених овочів і грибів. 
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83. Вимоги до якості варених, припущених, смажених овочів і грибів. 

84. Терміни зберігання варених, припущених, смажених запечених, овочів і грибів.  

85. З’ясуйте значення круп, бобових і макаронних виробів харчуванні. 

86. Дайте характеристику круп, бобових і макаронних виробів, використовуються у закладах 

ресторанного господарства. 

87. Поясніть особливості підготовки круп, бобових та макарони виробів до варіння. 

88. Чому крупи, бобові і макаронні вироби збільшуються в об’ємі час варіння? Що таке 

«приварок»? 

89. З’ясуйте правила варіння каш. 

90. Як готують розсипчасті каші - гречану, рисову, пшоняну? 

91. Поясніть особливості приготування в’язких каш та їх відмінно від розсипчастих. 

92. Які каші вважають рідкими та які особливості їх приготування? 

93. Що розуміють під терміном «старіння» каш? 

94. Дайте характеристику страв з каш, бобових і макаронних виробів. 

95. Вимоги до якості каш та терміни зберігання страв з к бобових і макаронних виробів. 

96. Зазначте значення страв із риби у харчуванні людини. 

97. Поясніть, які зміни відбуваються в рибі при тепловій кулінарній обробці. 

98. Основні правила варіння і тушкування риби. 

99. Дайте характеристику страв із вареної, припущеної, смаженої, тушкованої і запеченої риби. 

100. Дайте характеристику страв з січеного натурального і котлетного м’яса. 

101. Вимоги до якості страв з риби. 

102. З'ясуйте принципи підбору соусів та гарнірів до страв з риби. 

103. Терміни зберігання страв з риби. 

104. З'ясуйте значення страв з м’яса, субпродуктів, птиці, дичини Іі кролика у харчуванні людини.  

105. Поясніть, які зміни відбуваються в м’ясі при тепловій кулінарній обробці.  

106. З'ясуйте особливості приготування страв з вареного, смаженого! тушкованого і запеченого 

м’яса.  

107. Особливості приготування страв із січеного натурального м’яса 1 котлетної маси.  

108. Зазначте, які гарніри використовуються до страв з м’яса різних видів.  

109. Які страви готують із субпродуктів? Особливості приготування окремих страв.  

110. Дайте характеристику варених, припущених, смажених, тушкованих і запечених страв з птиці, 

дичини і кролика.  

111. Які гарніри слід рекомендувати до страв із січеного натурального м’яса і котлетної маси 

птиці, дичини і кролика?  

112. Вимоги до якості страв з м’яса, птиці, дичини і кролика.  

113. Терміни зберігання страв з м’яса, птиці, дичини і кролика. 

114. Охарактеризуйте споживні властивості яєць. 

115. Наведіть ознаки, за якими класифікують яйця. 

116. Дайте характеристику продуктів переробки яєць, які використовуються закладами 

ресторанного господарства. 

117. Поясніть особливості підготовки яєць і яєчних продуктів до теплової кулінарної обробки. 

118. Поясніть, які зміни відбуваються в яйцях при тепловій кулінарній обробці. 

119. Яка тривалість варіння яєць рідких, в мішечок, крутих? 

120. Поясніть особливості варіння яєць без шкаралупи. 

121. З'ясуйте особливості приготування омлетів натуральних, мішаних і фаршированих. 

122. З'ясуйте поживні властивості сиру кисломолочного.  

123. Наведіть вимоги до якості сиру кисломолочного, який використовується закладами 

ресторанного господарства.  

124. Поясніть процеси, які відбуваються в сирі кисломолочному при тепловій обробці.  

125. Дайте характеристику холодних страв з сиру кисломолочного.  

126. Дайте характеристику гарячих страв з сиру кисломолочного.  

127. Вимоги до якості страв з сиру кисломолочного.  
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128. Терміни зберігання страв з сиру кисломолочного. 

129. Поясніть значення закусок і холодних страв у харчуванні людини. 

130. Дайте характеристику сировини для приготування закусок і холодних страв. 

131. З'ясуйте особливості підготовки окремих видів продуктів для приготування закусок і 

холодних страв. 

132. Дайте характеристику бутербродів. 

133. Дайте характеристику салатів. 

134. Дайте характеристику страв і закусок з овочів та грибів, вимоги до якості, терміни зберігання. 

135. Дайте характеристику страв і закусок з м’яса, вимоги до якості, терміни зберігання. 

136. Дайте характеристику страв і закусок з риби, вимоги до якості, терміни зберігання. 

137. Дайте характеристику страв і закусок з сиру, яєць та молока, вимоги до якості, терміни 

зберігання. 

138. З’ясуйте значення солодких страв у харчуванні людини. 

139. Дайте характеристику сировини для приготування солодких страв і напоїв. 

140. Перелічіть ознаки, за якими класифікують солодкі страви і напої. 

141. Поясніть особливості приготування узварів. 

142. З’ясуйте особливості приготування киселів. 

143. Дайте характеристику желе, мусів, самбуків і кремів, особливості їх приготування, наведіть 

відмінні ознаки, вимоги до якості. 

144. Дайте характеристику гарячих солодких страв, наведіть вимоги до якості. 

145. З’ясуйте значення чаю, кави і кавових напоїв у харчуванні людини. 

146. Дайте характеристику сортів чаю і кави, що надходять у заклади ресторанного господарства. 

147. Як приготувати чай (заварку) і каву чорну? 

148. Дайте характеристику прохолодних напоїв, наведіть їх відмінні ознаки. 

149. Терміни зберігання солодких страв і напоїв 

150. Поясніть значення страв і виробів з борошна у харчуванні людини. 

151. Охарактеризуйте процеси, що відбуваються в борошні при замішуванні тіста і випіканні 

виробів. 

152. Дайте характеристику технологічних властивостей борошна. 

153. З’ясуйте види тіста і начинок для виробів з борошна. 

154. З яких операцій складається процес виготовлення дріжджового тіста безопарним способом? 

155. З яких операцій складається процес виготовлення дріжджового тіста опарним способом? 

156. З’ясуйте відмінності в технології приготування пісочного, листкового і бісквітного тіста. 

157. З’ясуйте відмінності в технології приготування тіста для пельменів, вареників, для млинців, 

оладок і налисників. 

158. Дайте характеристику страв і гарнірів, які готують із борошна. 

159. Дайте характеристику кулінарних виробів з борошна смажених і печених. 

160. Дайте характеристику фаршів для виробів із дріжджового тіста. 

161. З’ясуйте технологічні параметри напівфабрикатів борошняних кондитерських виробів з 

листкового, пісочного, бісквітного, заварного і білково-збивного тіста. 

162. Дайте характеристику напівфабрикатів для обробки тортів і тістечок. 

163. Вимоги до якості страв і виробів з борошна. 

164. Терміни зберігання страв і виробів з борошна. 

165. Поясніть значення дієтичного харчування. 

166. З'ясуйте особливості використання окремих номерів дієт. 

167. Дайте характеристику перших і других гарячих страв для дієтичного харчування. 

168. Дайте характеристику солодких страв і напоїв для дієтичного харчування. 

169. Дайте характеристику холодних дієтичних страв для дієтичного харчування. 

170. Дайте характеристику дієтичних кисломолочних продуктів. 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ  
 

Кожен екзаменаційний білет містить 20 тестових завдань, що включають матеріал програми 
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